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บทคดัย่อ 

 

วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาถึงสภาพปัญหาการเอาตวัผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติด

ไวใ้นอาํนาจรัฐของประเทศไทย เชิงเปรียบเทียบกบัการใชอ้าํนาจรัฐในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความ 

ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดในต่างประเทศและการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร (Bangkok 

Rules) ท่ีเก่ียวกบัมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงั เพื่อนาํผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการศึกษาเปรียบ 

เทียบมาเป็นแนวทางในการพฒันากฎหมายยาเสพติดและเป็นมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงในคดียาเสพติดในประเทศไทย 

ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดียาเสพติดในประเทศไทยประสบปัญหาต่าง ๆ ท่ีทาํ

ใหก้ระบวนการทาํงานน้ีไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร ในการจดัการกบัผูก้ระทาํความผิดหญิงมิได้

มีการกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูก้ระทาํความผดิหญิงตามหลกัสิทธิมนุษยชนและหลกัสากลว่าดว้ย

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิหญิง (Bangkok Rules) อยา่งเพียงพอ เน่ืองจากมีการเอาตวัผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงไวใ้นอาํนาจรัฐเกินกว่าความจาํเป็นของวตัถุประสงคก์ารเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ 

โดยมิไดค้าํนึงถึงพฤติการณ์ท่ีเก่ียวกบัตวัผูก้ระทาํความผิด ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ ประวติั ภูมิหลงั 

ลกัษณะและความร้ายแรงของการกระทาํความผิด รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัครอบครัวและสาย

สัมพนัธ์แห่งครอบครัวของผูก้ระทาํความผิดแต่อย่างใด ในขณะท่ีเรือนจาํหรือทณัฑสถานไดถู้ก

ออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูก้ระทาํความผดิชายเท่านั้น ดงันั้นการ

ควบคุมและดูแลผูก้ระทาํความผดิหญิงในเรือนจาํจึงไม่มีความเหมาะสม สาํหรับในประเทศองักฤษ 

การดาํเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญานั้นทุกหน่วยงานจะตอ้งช่วยกนับาํบดัรักษาและแกไ้ขฟ้ืนฟู
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ผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ประเทศองักฤษจะมีมาตรการคุมขงัเป็นระยะเวลาแทนการคุม

ขงัแบบเตม็เวลาและศาลอาจกาํหนดมาตรการอ่ืนมาใชค้วบคู่กบัมาตรการน้ีได ้และประเทศเยอรมนั

นั้นกฎหมายยาเสพติดไดใ้ห้อาํนาจแก่รัฐในการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดคดียาเสพติดไวเ้ป็น

ระยะเวลาท่ีแตกต่างจากการกระทาํความผิดฐานอ่ืนและศาลมีอาํนาจใชม้าตรการเล่ียงโทษจาํคุก

หรือมาตรการรอการลงโทษกไ็ด ้

         ผลจากการศึกษา ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะ กล่าวคือ ให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราช 

บญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 คือ ในการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียา

เสพติดนั้น ให้เพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายท่ีมิใช่การคุมขงัผูก้ระทาํความผิด

หญิง เพื่อใหเ้จา้พนกังานสามารถใชดุ้ลพินิจในการใชม้าตรการท่ีมิใช่การคุมขงัมาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

ถูกตอ้งและมีระบบแบบแผนท่ีชดัเจน และใหมี้คณะกรรมการพิจารณาเก่ียวกบัการใชม้าตรการท่ีมิ 

ใช่การคุมขงัในชั้นของเจา้พนกังาน เพื่อพิจารณาว่าจะจดัการตามมาตรการปล่อยชัว่คราวไดห้รือไม่ 

โดยใหพ้นกังานอยัการ ตาํรวจ พนกังานคุมประพฤติและนกัสงัคมสงเคราะห์เขา้มามีบทบาทในกระ 

บวนการพิจารณาดงักล่าว และกาํหนดใหมี้มาตรการการติดตามและประเมินผลการใชม้าตรการท่ีมิ 

ใช่การคุมขงัทั้งในชั้นของเจา้พนกังานและชั้นศาลดว้ย โดยใหเ้ป็นอาํนาจของกรมคุมประพฤติเป็นผู ้

ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการใชม้าตรการท่ีมิใช่การคุมขงัไปยงัเจา้พนกังานหรือศาลท่ี

เก่ียวขอ้ง และให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรการท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ โดยการพฒันา

ทางเลือกสาํหรับเพศหญิงข้ึนเป็นการเฉพาะ เพื่อนาํมาใชใ้นขั้นตอนก่อนการพิจารณาและในการตดั 

สินของศาล และใหมี้บญัญติับทบญัญติัว่าดว้ยการดาํเนินคดียาเสพติด ตั้งแต่ในชั้นการสืบสวน การ

สอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาคดีและการกาํหนดมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัในชั้นของเจา้พนกั 

งาน รวมถึงมาตรการการเล่ียงโทษจาํคุกในชั้นศาลเป็นการเฉพาะ โดยให้ศาลมีอาํนาจสั่งให้พนัก 

งานคุมประพฤติทาํการสืบเสาะและพินิจไดทุ้กเม่ือ เพื่อใหศ้าลไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัชีวิต

และพฤติการณ์ของการกระทาํความผิดทั้งหมดของผูก้ระทาํความผิด ประกอบการพิจารณาพิพาก 

ษาและการใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดมาตรการทางเลือกอ่ืนนอกจากการลงโทษจาํคุกท่ีเหมาะสม 

ภายใตข้อ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร (Bangkok Rules) และคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 

2559 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this research were 1) to study the problem condition of the woman 

offender in a drug case in Thailand’s state authority; and 2) to compare with the using of state 

authority to treat the offenders of drugs in foreign countries and the procedures of implementation 

on the provisions Bangkok (Bangkok Rules) which according to non-detention legal measure, 

then bring the result for analyzing about problem condition and study the comparison to be 

guideline for developing of drug laws and its measures that are not detention to female offenders 

in drug cases in Thailand. 

 In proceedings for drug offenses in Thailand is experiencing the problems that make 

this process unsuccessful as expected, because the treatment for female offenders did not give 

enough protection for the female offender of human rights and international standards on the 

treatment of female offenders (Bangkok Rules) adequately. The offenders is taken by over-

necessary power in order to take people under state authority, without regarding to the 

circumstances related to the offenders, whether the age, gender, background, history, nature and 

seriousness of the offense. Including the impact that will happen in their families and how the 

relationships of offenders’ family will be. Meanwhile prisons or correctional facilities have been 

designed to cater to the needs of male offenders only, so the control and supervision of female 

offenders in the prison is not appropriate. For England, criminal justice proceedings, all agencies 

are required to help treat and rehabilitate offenders about drugs. In England, there is a legal 

measure which is a period detention instead a full time detention and the court may impose other 

measures to be used with this measure. In Germany, there are drug laws that give authority to the 
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state to control drug offenders in periods differently by the guilty, and the court has the power to 

take measures to avoid imprisonment or pending parole. 

 As the result from the study, the writer has suggestions which are; the modification of 

the drug case procedure act, 2550 in the procedure for female offenders in drug case by adding 

the non-detention provision legal measure for the officers to be able to use this measure with 

discretion conveniently, correct and have a clear procedure system. Forming a group of the 

committees to consider to use non-detention legal measure in officer level for applying the 

temporary release measure or not, by giving prosecutors, police, probation officers and social 

workers to play their role in the process and requiring measures to monitor and evaluate the 

application of non-detention legal measure in officers and court level by the authority of the 

Department of Probation do the monitoring and evaluation and then report the results of the 

measures to the officer or the court that involve. The modification of measures which according 

to the Bangkok Rules by developing choices especially for female apply in pre-considering stage 

and the court decision stage and add more prescription in the provision on drug cases from 

investigation, interrogation, prosecution and specify the measure of non-detention in officers 

stage including the measure of preventing detention by giving authority to the court for 

commanding the probation officer to investigate and examine any time to acknowledged the court 

in facts about the life and circumstances of the offense committed by the offender to adjudication 

and discretion for determine other choices of measure which more suitable than detention under 

the Bangkok Rules and the instructions of the President of the Supreme Court in 2559. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจาก

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ ท่ีกรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึงไดเ้สียสละเวลา

ให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํ ทั้งยงัไดใ้ห้โอกาสและให้ความเมตตาผูเ้ขียนมาโดยตลอด ขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ท่ีกรุณารับเป็นประธาน

กรรมการวิทยานิพนธ์ ซ่ึงไดใ้ห้คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์และช้ีแนะประเด็นต่าง ๆ ในการจดัทาํ

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ อาจารยน์ทัธี จิตสวา่ง และรองศาสตราจารยอ์จัฉรียา 

ชูตินันทน์ ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ สละเวลาอนัมีค่ายิ่งโดยให้คาํแนะนําอนัเป็น

ประโยชน์และช้ีแนะแนวทางให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ

อาจารยจิ์ราวฒิุ ลิปิพนัธ์ และคณาจารยผ์ูใ้หค้วามรู้และอบรมสั่งสอนผูเ้ขียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

นอกจากน้ี ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวท่ีให้โอกาสใน

การศึกษาอย่างเต็มท่ีและให้กาํลงัใจกบัผูเ้ขียนมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณกลัยาณมิตรของ

ผูเ้ขียนทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือและคอยเป็นกาํลงัใจใหผู้เ้ขียนดว้ยดีเสมอมา 

หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเกิดผลดีต่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์อยู่บา้ง ผูเ้ขียนขอมอบคุณ

งามความดีของวิทยานิพนธ์ฉบบับน้ีให้แก่บิดา มารดา ครูบาอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีได้

อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผูเ้ขียน แต่หากเกิดขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนขอ

นอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศไทยประสบกบัปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การ 

เมือง วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม จนก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนตามมา เป็น

ผลโดยตรงท่ีทาํใหก้ระบวนการยติุธรรมทางอาญาตอ้งทาํงานมากข้ึน มีการจบักุมผูก้ระทาํความผิด

เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายศกัยภาพของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทยในการบริหาร

จดัการวา่มีประสิทธิภาพแค่ไหน เพียงไร1 

จากสภาพการณ์ในปัจจุบนัของประเทศไทยมีปัญหาอาชญากรรมและการกระทาํผดิกฎ 

หมายทวีความรุนแรงและมีความสลบัซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาการกระทาํ

ผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีพบว่ามีการจบักุมและดาํเนินกระบวนการยุติธรรมกบัผูก้ระทาํความผิดท่ี

เก่ียวกบัยาเสพติดเพิ่มสูงข้ึน และพบว่าในปริมาณของผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบัไดน้ั้นเป็นผูก้ระทาํ

ความผดิท่ีเป็นหญิงรวมอยูด่ว้ยในสัดส่วนไม่นอ้ยเม่ือเทียบกบัจาํนวนผูก้ระทาํความผดิในคดียาเสพ

ติดทั้งหมด ดงัตารางต่อไปน้ี 

  1 ธานี วรภทัร์, วิกฤติราชทณัฑ ์วิกฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

วญิ�ูชน, 2554), น.14. 
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ตารางที ่1.1.1 ตารางแสดงสถิติผู้ต้องราชทณัฑ์ทัว่ประเทศ2 

 

สถิติผู้ต้องราชทณัฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทัว่ประเทศ 

สํารวจ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2559 

ประเภท ชาย หญงิ รวม ร้อยละ (%) 

ร้อยละ (%)   

เทียบผู้ต้องขัง

ทัว่ประเทศ 

1. นักโทษเดด็ขาด 148,416 28,361 176,777 82.555 58.765 

2. ผู้ต้องขงัระหว่าง 31,484 5,171 36,655 17.12 12.18 

2.1 อุทธรณ์ – ฎีกา 14,441 2,267 16,708 7.80 5.55 

2.2 ไต่สวน – พิจารณา 3,991 1,013 5,004 2.34 1.66 

2.3 สอบสวน 13,052 1,891 14,943 6.98 4.97 

3. เยาวชนทีฝ่ากขงั 40 1 41 0.02 0.01 

4. ผู้ถูกกกักนั 0 0 0 0.00 0.00 

5. ผู้ต้องกกัขงั 599 72 671 0.31 0.22 

รวมผู้ต้องราชทณัฑ์ทั้งส้ิน 180,539 33,605 214,144 100.00 71.18 

  2 “กองแผนงาน กรมราชทณัฑ,์” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559. 

                                                            

DPU

http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2016-10-01


3 

จากตารางทั้งสองแสดงใหเ้ห็นว่า ในการดาํเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในปัจจุ 

บนันั้น มีการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดหญิงตามพระราชบญัญติัยาเสพติดเป็นจาํนวนมากเม่ือ

เทียบกบัปริมาณผูต้อ้งราชทณัฑห์ญิงทัว่ประเทศ ส่งผลกระทบต่อการทาํงานของกระบวนการยุติ 

ธรรมในดา้นปริมาณคดีท่ีลน้ศาลและผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ เน่ืองจากความแออดัของจาํนวนผูต้อ้งขงั

ในเรือนจาํทาํใหป้ริมาณของเจา้หนา้ท่ีของกรมราชทณัฑไ์ม่เพียงพอในการควบคุมและดูแลผูต้อ้งขงั

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และไม่อาจแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัให้กลบัตวัเป็นคนดีและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

ชาติได ้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลให้การดาํเนินกระบวนการในระบบงานยติุธรรมดอ้ยประสิทธิภาพ

ลง 

สาํหรับการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิ (Treatment of offenders) นั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงไป

ตามสภาพสังคมและความเจริญกา้วหน้าทางวฒันธรรมในแต่ละยุคสมยั ความเช่ือเก่ียวกบัการลง 

โทษหรือการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดในรูปแบบใดท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม บางสังคมเช่ือว่าการลงโทษอยา่งรุนแรงจะป้องกนัอาช 

ญากรรมได ้บางสังคมเช่ือว่าควรลงโทษเพ่ือแกไ้ขให้บุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นคนดี ซ่ึงการ

นาํระบบเรือนจาํมาปฏิบติักบัผูก้ระทาํผิดเป็นวิธีการหน่ึงในการลงโทษผูก้ระทาํผิดตามท่ีกฎหมาย

อาญาบญัญติัไว ้สาํหรับการลงโทษโดยวิธีการจาํคุกไดมี้การพฒันามากว่าสองศตวรรษและนบัเป็น

วิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิวิธีการหน่ึงท่ีสงัคมเห็นวา่มีความเหมาะสมในการลงโทษผูก้ระทาํ

ความผิดให้ถูกจาํกดัอิสรภาพและสิทธิต่าง ๆ และท่ีสาํคญัท่ีสุดวตัถุประสงคข์องการลงโทษจาํคุก

เป็นเพราะตอ้งการแยกบุคคลท่ีกระทาํความผิดออกไปจากสังคม ไม่ให้มีโอกาสท่ีจะก่อความ

เดือดร้อนใหก้บัสงัคมอีก3 

แต่อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่แมว้ิธีการลงโทษผูก้ระทาํผดิดว้ยการจาํคุกจะเป็น

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิตามวิธีการหรือแนวทางของสังคมท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยม

นั้น แต่ถา้พิจารณาถึงวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงของการจาํคุกแลว้ก็เพียงตอ้งการแยกผูก้ระทาํผิดท่ี

เลวร้ายและเป็นอนัตรายออกจากสงัคม เพื่อเป็นการคุม้ครองสังคมโดยการตดัโอกาสไม่ใหผู้ก้ระทาํ

ผดิมีโอกาสกระทาํผดิไดอี้ก และแมว้ิธีการลงโทษดว้ยการจาํคุกจะเป็นวิธีการท่ีสามารถแยกบุคคลท่ี

กระทาํความผดิออกจากสงัคมและตดัโอกาสในการกระทาํผดิไดจ้ริง แต่วิธีการดงักล่าวนั้นมีขอ้เสีย

ค่อนขา้งมากตามมา โดยส่งผลกระทบต่อชีวิตของผูก้ระทาํความผดิเอง ครอบครัวผูก้ระทาํความผิด 

3 กรมราชทณัฑ,์ “การพฒันารูปแบบและกระบวนการในการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระทาํผดิ,” รายงานการวจิยั, 

โดยกรมราชทณัฑ,์ (กรุงเทพมหานคร, 2553), น.1. 
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และท่ีสาํคญัส่งผลกระทบต่อระบบการทาํงานของกระบวนการยติุธรรมในเกือบทุกดา้น จึงควรให้

ความสาํคญัในรายละเอียดของการใชโ้ทษจาํคุกว่าควรใชก้บัผูก้ระทาํผดิท่ีเป็นผูร้้ายหรือเป็นอาชญา

กรโดยสันดานเท่านั้น ไม่ควรใชว้ิธีการน้ีเพียงเพราะเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ียอมรับจากสังคมเท่านั้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติด กล่าวคือ การนาํผูก้ระทาํ

ความผิดหญิงในคดียาเสพติดท่ีเป็นผูเ้สพหรือมีไวใ้นครอบครองในปริมาณไม่มาก ท่ีไม่ไดเ้ป็นผู ้

กระทาํความผดิรายใหญ่หรือผูค้า้รายสาํคญัท่ีจะเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัและความมัน่คงของ

ประเทศชาติ ซ่ึงคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลโดยยงัไม่มีคาํพิพากษาเด็ดขาดว่าเป็นผูก้ระ 

ทาํความผิด และเป็นผูมี้ฐานะยากจนหรือเป็นผูท่ี้มีภาระหนา้ท่ีและความรับผิดต่อความเป็นอยูข่อง

สมาชิกในครอบครัวก็ดี ผูเ้ขียนเห็นว่าการนาํตวัผูก้ระทาํความผิดกลุ่มน้ีไปขงัหรือควบคุมไวใ้นอาํ 

นาจรัฐนั้น เป็นการดาํเนินการท่ีไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์แก่ตวัผูก้ระทาํความผิดครอบ 

ครัวและสังคมเท่าท่ีควร ทั้งยงัส่งผลกระทบในทางลบเสียมากกว่า เพราะในสังคมปัจจุบนัผูห้ญิง

เป็นผูรั้บภาระหนา้ท่ีในการหาเล้ียงครอบครัวเทียมเท่ากบัผูช้าย และในบางคร้ังผูห้ญิงก็ยงัตอ้งทาํ

หนา้ท่ีทุกอยา่งในครอบครัวทั้งหมดดว้ยตนเองเพียงลาํพงั ซ่ึงถา้บุคคลดงักล่าวถูกควบคุมตวัไวใ้น

อาํนาจรัฐแลว้ก็จะทาํใหบุ้คคลในครอบครัวไดรั้บความเดือนร้อนไปดว้ย รวมถึงสังคมและประเทศ 

ชาติอาจไดรั้บผลกระทบมากกว่าผลดีท่ีจะเกิดกบักระบวนการยุติธรรมในการควบคุมตวับุคคลดงั 

กล่าวไวใ้นอาํนาจรัฐ และโดยส่วนใหญ่แลว้พบว่าผูก้ระทาํความผิดหญิงคดียาเสพติดนั้นไดพ้ฒันา 

ข้ึนมาจากการเป็นผูเ้สพแลว้จึงเขา้สู่วงการเป็นผูค้า้รายยอ่ย โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ตั้งใจเขา้มาขาย

ยาเสพติด แต่ทาํเพราะความจาํเป็นทางเศรษฐกิจหรือมีปัญหาครอบครัว และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ี

ผลกัดนัใหเ้ขา้สู่วงจรยาเสพติด อีกทั้งเป็นพวกท่ีขาดโอกาสและทางเลือกในชีวิตท่ีดีกว่าจึงหันเขา้สู่

ยาเสพติด4 

จากประเด็นปัญหาในเร่ืองน้ีจึงทาํให้ผูเ้ขียนมีความสนใจและตอ้งการศึกษาถึงการดาํ 

เนินการกบัผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นผูห้ญิงในระหว่างพิจารณาในคดียาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางใน

การดาํเนินมาตรการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดหญิงในระหว่างพิจารณาคดีต่อไป ดว้ยเหตุผลดงั 

กล่าวจึงควรมีการกาํหนดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการควบคุมตวัหรือมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัผูก้ระ 

ทาํความผดิท่ีเป็นผูห้ญิงในคดียาเสพติดท่ีมีลกัษณะของการกระทาํความผดิท่ีไม่ร้ายแรงในระหว่าง

การพิจารณาของศาลเป็นบทเฉพาะข้ึน โดยมีการกาํหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัมาตรการไม่ควบคุมตวั

  4 นทัธี จิตสวา่ง, “การแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัหญิงลน้คุกในประเทศไทย,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี  11 ตุลาคม 2559, 

จาก https://www.gotoknow.org/posts/582021 
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บุคคลดงักล่าวไวใ้นอาํนาจรัฐ โดยคาํนึงถึงเพศสภาพ ลกัษณะทางกายภาพและผลกระทบต่อสังคม

และบุคคลในครอบครัวของผูก้ระทาํความผิดตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร (The Bangkok 

Rules) เพื่อให้ผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติดไดรั้บการคุม้ครองตามวตัถุประสงคข์องขอ้กาํ 

หนดกรุงเทพมหานคร และสามารถนาํมาใชเ้ป็นมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัผูก้ระทาํความผดิหญิงใน

คดียาเสพติด และเพื่อเป็นการลดปริมาณผูต้อ้งขงัในเรือนจาํลง ให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

สามารถดาํเนินการกบับุคคลท่ีเป็นผูร้้ายรายสาํคญัและเป็นอนัตรายต่อสังคมและประเทศชาติอยา่ง

แทจ้ริง 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํ  

ความ ผดิหญิงในคดียาเสพติด มาตรฐานสากลในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิหญิงและมาตรการ

ท่ีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง 

2.  เพื่อสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการควบคุมตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐและมาตรการปฏิบติั 

ต่อผู ้กระทาํความผดิหญิงคดียาเสพติดตามกฎหมายไทย 

3.  เพื่อสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงมาตรการในการใชอ้าํนาจรัฐ และมาตรการมิใช่การ

ควบคุมตวัตามกฎหมายไทยและกฎหมายของสหราชอาณาจกัรและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินคดียาเสพติด และเสนอ 

แนะเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีมิใช่การคุมขงักรณีของผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดของ

ไทยใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร (The Bangkok Rules) 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

ในปัจจุบนัมีการนาํผูก้ระทาํความผิดหญิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดท่ีคดีอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของศาลไปควบคุมตวัไวใ้นเรือนจาํหรือทณัฑสถานเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อระบบการทาํงานของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาท่ีทาํใหจ้าํนวนผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ และจาก

สภาพเรือนจาํนั้นมิไดมี้การออกแบบมาเพื่อรองรับหรือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูห้ญิงแต่

อย่างใด สภาพเรือนจาํจึงไม่เหมาะสมต่อการควบคุมดูแลผูก้ระทาํความผิดหญิง ทาํให้การทาํงาน

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วนของกรมราชทณัฑข์าดประสิทธิภาพ ไม่สามารถดูแล
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ควบคุมและแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผดิหญิงในเรือนจาํใหก้ลบัตวัเป็นคนดีไดอ้ยา่งทัว่ถึง และการ

นาํผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นผูห้ญิงในคดียาเสพติดท่ีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลไปควบคุมไว้

เรือนจาํนั้น ก็เป็นการขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบบัท่ีเคยประการใช้

มาแลว้ ท่ีมีใจความสาํคญัว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคยอ่มไดรั้บ

การคุม้ครอง” และขดัต่อร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบนัดว้ยคือ มาตรา 29 วรรคสอง บญัญติัว่า “ในคดี 

อาญาให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุด

แสดงว่าบุคคลใดไดก้ระทาํผิด จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผิดมิได”้ และใน

ส่วนของวรรคสาม บญัญติัว่า “การควบคุมหรือคุมขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยให้กระทาํไดเ้พียงเท่าท่ี

จาํเป็น เพื่อป้องกนัมิให้มีการหลบหนี” และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าดว้ย

หลกัการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารดาํเนินการสอบสวนเป็นไปโดยเรียบ 

ร้อย เพื่อประกนัการมีตวัในการฟ้องต่อศาลและเพื่อการบงัคบัโทษ ซ่ึงหากพบว่าผูก้ระทาํความผดิมิ 

ไดมี้พฤติการณ์จะหลบหนี จะไปยุง่เหยิงต่อพยานหลกัฐานหรือจะไปก่ออนัตรายประการอ่ืน ก็ไม่

ควรเอาตวับุคคลดงักล่าวไวใ้นอาํนาจรัฐ ควรใชม้าตรการท่ีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิด

หญิงแทนการคุมขงัหรือการควบคุมตวั 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดมุ่้งศึกษาถึงการใชม้าตรการทางกฎหมายในการควบคุมตวั

และมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัตามขอ้กาํหนดกรุงทพฯ รวมถึงมาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํ

ความผิดหญิงในคดียาเสพติดของต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบและนาํเสนอเป็นแนวทาง

ในการพฒันากฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติดและบญัญติัเป็นมาตรการในการดาํเนินการเพื่อเบ่ียง 

เบนผูก้ระทาํความผิดหญิงคดียาเสพติดของประเทศไทยออกจากกระบวนการทางศาลข้ึนเป็นบท

เฉพาะ เพื่อแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํและเพื่อลดผลกระทบจากการเอาตวัผูก้ระทาํความผดิหญิง

ไวใ้นเรือนจาํหรือทณัฑสถานดว้ย โดยทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัมาตรการทางกฎหมายใน

เร่ืองการควบคุมตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐและการใชม้าตรการไม่ควบคุมตวัตามกฎหมายของต่าง 

ประเทศ คือ สหราชอาณาจกัรและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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1.5  วธีิการดําเนินการศึกษา 

การดํา เ นินการศึกษาน้ี  คือ  เ ป็นวิ ธีการศึกษาวิจัยโดยใช้วิ ธีการวิจัย เอกสาร 

(Documentary Research ) โดยจะศึกษาจากตวับทกฎหมาย ตาํรากฎหมาย รายงานการวิจยั วิทยานิ 

พนธ์ บทความ และขอ้มูลจากส่ือสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งขอ้มูลสถิติจาก

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด

หญิงคดียาเสพติดในต่างประเทศและมาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิและมาตรการท่ีไม่ 

ใช่การคุมขงัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํมาศึกษาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพฒันากฎ 

หมายยาเสพติดและมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดหญิงคดียา

เสพติดท่ีมิใช่การคุมขงัของประเทศไทย 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํให้ทราบความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูก้ระ 

ทาํผิดหญิงในคดียาเสพติด มาตรฐานสากลในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดหญิงและมาตรการท่ี

มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง 

2.  ทาํให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการควบคุมตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐและมาตรการปฏิ 

บติัต่อผูก้ระทาํความผดิหญิงคดียาเสพติดตามกฎหมายไทย 

3.  ทาํใหส้ามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงมาตรการในการใชอ้าํนาจรัฐและมาตรการมิใช่การ 

ควบ คุมตวัตามกฎหมายไทยและกฎหมายของสหราชอาณาจกัรและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ 

เยอรมนี 

4.  ทาํใหส้ามารถเสนอแนะแนวทางในการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินคดียาเสพติด 

ของประเทศไทย และเสนอแนะเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีมิใช่การคุมขงักรณีของผูก้ระทาํความ 

ผดิหญิงในคดียาเสพติดใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร (The Bangkok Rules) 
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บทที ่2 

หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีางกฎหมายในการปฏิบัตต่ิอผู้กระทาํความผดิหญงิใน

คดยีาเสพติด และมาตรการทีม่ใิช่การคุมขงัสําหรับผู้กระทาํความผดิหญงิใน 

คดยีาเสพติด 

 

งาน “ราชทณัฑ”์ เป็นหน่วยงานสุดทา้ยในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา มีภารกิจหลกั

สาํคญัในการควบคุมดูแลและพฒันาพฤตินิสัยนกัโทษเด็ดขาดท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้รับโทษจาํ 

คุก และควบคุมผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีผูต้อ้งกกัขงัและผูต้อ้งกกักนั โดยมุ่ง 

เนน้การควบคุมและป้องกนัมิใหผู้ต้อ้งขงัหลบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายใหส้ังคมและ

ประชาชนผูสุ้จริต1 ซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีถูกควบคุมตวันั้นมีเป็นจาํนวนมาก ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมา 

ชิกขององคก์ารสหประชาชาติ และตระหนกัถึงความสาํคญัในความร่วมมือกบันานาประเทศในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด มีมาตรการในการควบคุมยาเสพติดเป็นมาตรการท่ีมีประเทศต่าง ๆ ใหค้วาม 

สาํคญัโดยใหก้ารรับรองและเขา้เป็นภาคีเป็นจาํนวนมาก และเป็นท่ีมาของมาตรการทางกฎหมายใน

การควบคุมยาเสพติดระดบัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมถึงมาตรการทางกฎหมายภายในประเทศไทย

มาเป็นเวลานาน โดยท่ีมิไดมี้การเปล่ียนแปลงในหลกัการและสาระสาํคญัแต่อยา่งใด 

 

2.1  หลกัการ แนวคดิด้านการควบคุมยาเสพติด 

 เม่ือมีการกระทาํผดิข้ึนในสังคม สังคมจะตอ้งหาวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการจดัการ

กบัคนท่ีทาํผิด ละเมิดกฎเกณฑข์องสังคมเพราะหากสังคมไม่จดัการกบัคนท่ีทาํผดิก็เท่ากบัว่าสังคม

ยอมรับการกระทาํผิดดงักล่าว การท่ีสังคมจะจดัการกบัคนท่ีทาํผิดอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กบัความเช่ือ

1 ธานี วรภทัร์, หลกักฎหมายมาตรการบงัคบัทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร :  สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน, 

2557), น.95. 
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ของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมยัเก่ียวกบัสาเหตุของการกระทาํผิดและเหตุผลท่ีจะตอ้งจดัการหรือ

ปฏิบติักบัคนท่ีทาํผิด ซ่ึงจะเปล่ียนไปตามยุคตามสมยั ตามสถานการณ์ของแต่ละยคุ2 โดยสังคมแต่

ละยคุแต่ละสมยัจะมีจุดเนน้ในวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีจะปฏิบติัต่อคนท่ีทาํผิดหรือการลงโทษผู ้

กระทาํผดิท่ีแตกต่างกนัไป 

 ปัญหายาเสพติดมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน3 ต่อมาเม่ือไดมี้การจดัตั้งองคก์รสห 

ประชาชาติ (United Nations) ข้ึนมาในปี ค.ศ. 1945 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (The Economic 

and So cial Council) ซ่ึงเป็นกลไกท่ีมีบทบาทสาํคญัของสหประชาชาติไดจ้ดัตั้งคณะกรรมาธิการยา

เสพติด (The Commission on Narcotic Drugs: CND) ข้ึนมาแทนคณะกรรมาธิการท่ีจดัตั้งโดยสันนิ 

บาตชาติ CND จึงเป็นกลไกท่ีมีบทบาทสาํคญัในการควบคุมยาเสพติดในช่วงต่อมา โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การควบ คุมระหว่างประเทศในการผลิตฝ่ิน การขาย การควบคุมการใชฝ่ิ้นตามพิธีสารฝ่ิน ค.ศ. 

1943 (Opium Protocol, 1943) องคก์ารสหประชาชาติตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหายาเสพติด

ท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมจึงไดมี้การจดัทาํอนุสัญญาดา้นยาเสพ

ติด เพื่อใหส้ามารถนาํ มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางกกฎหมาย (Legal instruments) ในการควบคุมยาเสพ

ติด จึงไดมี้ 

  อนุสญัญาท่ีสาํคญัรวม 3 ฉบบั คือ 

  1.  อนุสัญญาเด่ียวว่าดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ค.ศ. 1961 (Single Convention on Narcotic   

Drugs , 1961) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 13 ธนัวาคม 1964 มีประเทศต่าง ๆ เขา้เป็นภาคีแลว้ 154 ประเทศ

อนุสัญญาฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพิธีสารฯ ค.ศ. 1972 (Protocol Amending the Single 

Conven tion of Narcotic Drugs, 1972) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 8 สิงหาคม 1975 มีประเทศต่าง ๆ เขา้เป็น

ภาคีแลว้ 125 ประเทศ 

 2.  อนุสัญญาว่าดว้ยวตัถุท่ีออกกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 (Convention on 

Psychotropic Substances, 1971) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 16 สิงหาคม 1976 มีประเทศต่าง ๆ เขา้เป็นภาคี

แลว้ 183 ประเทศ 

2 วชิราภรณ์ อนุกลู, “กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ: ศึกษากรณีทณัฑสถานวยัหนุ่ม,” (วทิยานิพนธ์

มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2557), น.13 - 14. 

   3 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก, มาตรการทางกฎหมายในการพฒั 

นาทางเลือกสาํหรับผูก้ระทาํผิดคดียาเสพติดเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานตามขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ, พิมพค์ร้ังท่ี 1 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกักิจการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา. สาํนกังานปลดักระทรวง

ยติุธรรม, 2558), น.50 – 52. 
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 3.  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substances,1988) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 11 พฤศจิกายน 1990 มีประเทศต่าง ๆ 

เขา้เป็นภาคีแลว้ 189 ประเทศ 

 อนุสญัญาทั้ง 3 ฉบบั มีประเทศต่าง ๆ ไดรั้บการยอมรับและเขา้เป็นภาคีแลว้ โดยการให้

สัตยาบนั (ratification) หรือการภาคยานุวติั (accession) จาํนวนมาก เน่ืองจากต่างก็ตระหนักถึง

ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาก่อ 

ใหเ้กิดพนัธกรณีท่ีรัฐภาคีจะตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาสาํหรับกรณีประเทศไทยนั้นการ

เป็นภาคีอนุสญัญาหรืออนุสญัญาใด ๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน สนธิสัญญาหรือ

อนุสัญญานั้นจึงจะมีความผูกพนัประเทศไทยซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมีขั้นตอนท่ีสาํคญัคือส่วนราชการท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติัในเร่ืองนั้น 

ๆ จะตอ้งจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จากนั้นคณะรัฐมนตรีจะเป็น

ผูเ้สนอขอ้ความเห็นชอบต่อรัฐสภา ในกรณีท่ีไดรั้บความเห็นจากรัฐสภาแลว้จึงจะสามารถดาํเนิน 

การต่อไปได ้ในกรณีจะตอ้งตรากฎหมายภายในรองรับการปฏิบติัตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา

นั้น ส่วนราชการผูรั้บผดิชอบตอ้งดาํเนินการจดัทาํร่างกฎหมายภายในก่อน หลงัจากนั้นจึงเสนอขอ

ความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งเร่ืองใหส้าํนกัคณะกรรมการ

กฤษฎีกาพิจารณา เม่ือพิจารณาเสร็จแลว้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งเร่ืองกลบัไปให้

คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาต่อไป อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมา 

ชิกขององคก์ารสหประชาชาติและตระหนกัถึงความสาํคญัในความร่วมมือกบันานาประเทศในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดจึงไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสัญญาดงักล่าวขา้งตน้โดยการภาคยานุวติั ส่งผลให้ประ 

เทศไทยตอ้งมีพนัธกรณีในการปฏิบติัโดยไดต้รากฎหมายภายในออกมารองรับ เช่น พระราชบญัญติั

ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ดงัจะเห็นไดจ้ากเหตุผลของการตราพระราชบญัญติัดงักล่าว 

หลกัการท่ีสาํคญัทางอนุสญัญาดา้นยาเสพติดแต่ละฉบบัมีดงัน้ี4 

  1)  อนุสัญญาเด่ียวว่าดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ค.ศ.1961 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพิธีสารฯ 

ค.ศ. 1972 ประกอบดว้ย 

 

 4 เพ่ิงอ้าง, น.53 - 56. 
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  บทนิยามท่ีสาํคญั ๆ วตัถุท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม การเปล่ียนแปลงในขอบเขตการควบ 

คุมขอ้ผกูพนัทัว่ไป องคก์ารควบคุมระหวา่งประเทศ ค่าใชจ่้ายขององคก์ารระหวา่งประเทศ การวินิจ 

ฉยัตกลงและขอ้เสนอของคณะกรรมการ หนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการ องคป์ระกอบและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการ วาระและเงินทดแทนสาํหรับกรรมการ หลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

การบริหารระบบประมาณการ การบริหารระบบขอ้มูลรายงานทางสถิติ ความช่วยเหลือทางดา้นเทค 

นิคและดา้นการเงิน รายงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เลขานุการ การบริหารงานพิเศษ ขอ้มูลท่ีภาคี

ประเทศตอ้งส่งให้เลขาธิการประมาณการความตอ้งการยาเสพติดให้โทษ สถิติท่ีตอ้งทาํส่งกลบัไป

ยงัคณะกรรมการ การจาํกดัการผลิตและการนาํเขา้ บทบญัญติัพิเศษสาํหรับการเพาะปลูก สถาบนั

แห่งชาติ การจาํกดัผลผลิตฟางฝ่ิน เพื่อการคา้ระหว่างประเทศ มาตรการควบคุมฟางฝ่ิน ตน้โคคา

และใบโคคา บทบญัญติัเพิ่มเติมเก่ียว กบัโคคา มาตรการควบคุมกญัชา การผลิตกญัชา การคา้และ

การจาํหน่าย บทบญัญติัพิเศษเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ บทบญัญติัพิเศษเก่ียวกบัการนาํยาเสพ

ติดให้โทษในการปฐมพยาบาลของเรือหรือเคร่ืองบินฯ การมีไวค้รอบครองซ่ึงยาเสพติด มาตรการ

ควบคุมและตรวจตราการดาํเนินการต่อตา้นการ คา้ผิดกฎหมาย บทกาํหนดโทษ การยึดและอายดั 

มาตรการต่อตา้นการใชย้าเสพติดให้โทษในทางท่ีผิดขอ้ตกลงในศูนยเ์ขตการประยุกต์มาตรการ

ควบคุมแห่งชาติท่ีเขม้งวดกวา่ขอ้กาํหนดในอนุสญัญา เป็นตน้ 

   2)  อนุสัญญาว่าดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 ประกอบดว้ย บท

นิยาม ขอบเขตของการควบคุมซ่ึงวัตถุต่าง ๆ ข้อกําหนดพิเศษเก่ียวกับการควบคุมยาตาํรับ 

ขอ้กาํหนดพิเศษอ่ืน ๆ เก่ียวกบัขอบเขตของการควบคุม ขอ้จาํกดัในทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ 

หน่วยบริหารพิเศษขอ้กาํ หนดพิเศษเก่ียวกบัวตัถุหมวดท่ี 1 ใบอนุญาต ใบสั่งยาของแพทย ์คาํเตือน

หีบห่อและคาํโฆษณา บญัชี (ประเภทวตัถุออกฤทธ์ิ) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ การ

หา้มและการจาํกดัในการส่งออกหรือนาํเขา้ซ่ึงวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ขอ้กาํหนดพิเศษ

สาํหรับการนาํวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทไปในกระเป๋าปฐมพยาบาลของเรือ เคร่ืองบินฯ ท่ี

ใชใ้นกิจการคา้ระหว่างประเทศ การตรวจตรา การเสนอรายงานของภาคีต่าง ๆ หนา้ท่ีของคณะ 

กรรมาธิการ การรายงานของสภา มาตรการของสภาในการท่ีจะทาํใหส้ามารถปฏิบติังานตามขอ้กาํ 

หนดในอนุสัญญาฯ มาตรการท่ีจะป้องกนัมิใหมี้การใชว้ตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในทางท่ี

ผดิ การต่อตา้นการคา้ท่ีผดิกฎหมาย บทกาํหนดโทษ การใชม้าตรการควบคุมท่ีเขม้งวดยิง่กว่ามาตร 

การท่ีกาํหนดไวใ้นอนุสญัญาฉบบัน้ี เป็นตน้ 
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  3)  อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบดา้นยาเสพติดและวตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ประกอบดว้ย 

  บทนิยามต่าง ๆ ขอบเขตของอนุสัญญา ความผิดและบทลงโทษ เขตอาํนาจ การริบ

ทรัพยสิ์น การส่งผูร้้ายขา้มแดน ความช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกนัและกนั การโอนการดาํเนินคดี

ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศสาํหรับรัฐผา่นแดน การส่งมอบยาเสพติดภายใน

การควบคุมสาร ท่ีใชบ่้อยคร้ังในการลกัลอบผลิตยาเสพติดหรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

วสัดุและอุปกรณ์เพื่อการลกัลอบคา้หรือผลิตยาเสพติด มาตรการทาํลายการลกัลอบปลูกพืชเสพติด

และขจดัความตอ้งการท่ีผดิกฎหมายสาํหรับยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ผูป้ระ 

กอบการขนส่ง เอกสารทางการคา้และการปิดฉลากสินคา้ท่ีส่งออก การลกัลอบคา้ยาเสพติดทางทะ 

เล เขตการคา้เสรีและเมืองท่าปลอดภาษี การใชไ้ปรษณีย ์ขอ้มูลท่ีภาคีจะตอ้งให้ หนา้ท่ีของคณะ 

กรรมาธิการ รายงานของคณะกรรมาธิการ การนาํมาตรการท่ีเขม้งวดกว่ามาตรการท่ีอนุสัญญาน้ี

กาํหนดไวม้าใช ้การไม่ริดรอนสิทธ์ิและพนัธกรณีของสนธิสญัญาท่ีมีอยูก่่อน การลงนาม การใหส้ัต 

ยาบนั เป็นตน้ อนุสัญญาฉบบัน้ีจึงเนน้มาตรการควบคุมยาเสพติดและการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อ

ปราบปรามค่อนขา้งมากจะเห็นไดว้่ามาตรการในการควบคุมยาเสพติดเป็นมาตรการท่ีมีประเทศ 

ต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญัโดยใหก้ารรับรองและเขา้เป็นภาคีเป็นจาํนวนมาก และเป็นท่ีมาของมาตรการ

ทางกฎหมายในการควบคุมยาเสพติดระดบัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย

ภายใน ประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยท่ีมิไดมี้การเปล่ียนแปลงในหลกัการและสาระสาํคญัแต่

อยา่งใด5 

   ปัญหายาเสพติด แมเ้ป็นปัญหาท่ีร้ายแรงท่ีสุดอีกปัญหาหน่ึงของสังคมไทย แต่ปัญหาน้ี

ถูกสร้างใหเ้ติบโตและขยายตวัลุกลามอยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติขั้นร้ายแรง ไม่ใช่

เป็นเพราะมีการพฒันาตวัสารเสพติดใหมี้ความรุนแรงมากข้ึนเป็นเหตุสาํคญั สาเหตุท่ีสาํคญัมากกว่า

น่าจะมาจากการขาดความรู้ (knowledge) ท่ีมาจากการทาํวิจยัท่ีเป็นจริง สถานการณ์คดียาเสพติดท่ี

ถูกจบักมุขงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มคดียาเสพติดของกลุ่มผูต้อ้งขงัหญิง เป็นอีกกรณีปัญหาหน่ึงท่ี

เป็นภาระของรัฐ และจาํตอ้งทาํความเขา้ใจและคล่ีคลายใหเ้ห็นมายาคติท่ีสังคมมีต่อยาเสพติดและ

ต่อผูต้อ้งขงัโดยเฉพาะผูห้ญิง 

  ภายใตส้ภาพความรุนแรงของปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และ

ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย เม่ือศึกษาในสถานการณ์คดียาเสพติดของผูต้อ้งขงัหญิง จะพบเช่น 

 5 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.56. 
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เดียวกนัว่าในขณะท่ีช่วงปี พ.ศ. 2497 ประเทศไทยมีผูต้อ้งขงัหญิง 289 คน จากผูต้อ้งขงัทั้งหมด 

21,744 คน ผูต้อ้งขงัหญิงเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เช่นในปี พ.ศ. 2539 ผูต้อ้งขงัหญิงเพิ่มเป็น 3,476 คน 

จากผูต้อ้งขงัทั้งหมด 75,496 คน และนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปี พ.ศ. 2545 ท่ีจาํนวนผูต้อ้งขงั

หญิงพุ่งข้ึนสูงสุดถึง 49,333 คน จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาบา้ในช่วงเวลาดงักล่าว จนถึงปี 

พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงถึง 45,225 คน นบัเป็นประเทศท่ีมีจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงมากเป็น

อนัดบั 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา จีนและรัสเซีย และหากเทียบกบัจาํนวนประชาชนต่อ 

100,000 คน แลว้ประเทศไทยจดัไดว้่ามีอตัราส่วนผูต้อ้งขงัหญิงต่อประชากร 100,000 คน มากเป็น

อนัดบั 1 ของโลก  ในขณะท่ีบทบาทของศาลไทยก็ยงัมีแนวโนม้ในการพิจารณาลงโทษจาํคุกจาํเลย

ในคดียาเสพติดมากเป็นอนัดบัหน่ึง เจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมมกัเนน้ไปท่ีการปราบปราม 

จบักมุ ฟ้องคดี ทาํใหมี้คดียาเสพติดเขา้สู่ระบบยติุธรรมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง6 

 

2.2  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้กระทาํความผดิ     

   แนวคิดและหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน7  

   สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 มีการนาํคาํน้ีมาใชป้รากฏอยูใ่น

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 เร่ืองสิทธิมนุษยชนไดมี้การพฒันาในแต่ละยุค

สมยัต่อเน่ืองมาและมีการรับรองสิทธิของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ เช่น สิทธิผูอ้พยพ สิทธิสตรี สิทธิเด็ก 

รวมตลอดทั้งสิทธิของผูต้อ้งขงัเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ยงัไม่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกนัตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัทัว่ไป8  

   สิทธิมนุษยชน (Human Rights) มีการนาํมาใชอ้า้งอิงในหลายมุมมองซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะ

ไดข้อ้สรุปว่า เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนมีมาเองโดยธรรมชาติ (Natural) ติดตวัมาตั้งแต่กาํเนิด (Inborn) 

และไม่อาจถูกพรากโอนไปจากตวัเราได ้(Inalienable) อาจกล่าวไดว้่า “สิทธิมนุษยชน” เป็นส่ิงท่ีมี

อยูค่วบคู่กบัความเป็นมนุษย ์

 6 สังศิต พิริยะรังสรรคแ์ละคณะ, “โครงการศึกษาวจิยัเร่ืองวาทกรรมยาเสพติด : อิสรภาพของผูต้อ้งขงั

หญิง,”  รายงานฉบบัสมบูรณ์, โดยสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม กรุงเทพมหานคร, 2559 : น.89. 
7 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.56 - 62. 
8 ธานี วรภทัร์, กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ิญ�ู

ชน, 2555), น.48. 
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  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เดิมในโลกตะวนัตกเรียกว่า Rights of man (สิทธิของ

มนุษย)์ หรือ Natural Rights (สิทธิธรรมชาติ) และท่ีมีการรู้จกักนัโดยทัว่ไปอยา่งเป็นทางการของคาํ

ว่า Human Rights (สิทธิมนุษยชน) เม่ือนางรูสเวลท ์(Eleanor Roosevelt) ภรรยาของอดีตประธานา 

ธิบดีรูสเวลท ์ซ่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และรับผิดชอบใน

การจดัทาํร่างปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Declaration on Human Rights) ไดน้าํคาํน้ีมาใช้

อยา่งเป็นทางการเม่ือปี ค.ศ. 1947 จนเป็นท่ียอมรับและใชค้าํน้ีอยา่งกวา้งขวางมาจนถึงปัจจุบนั 

  จากหลกัคิดท่ีว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคนมาตั้งแต่เกิด รัฐไม่ไดมี้

หน้าท่ีมาให้สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน แต่รัฐมีหน้าท่ีจะตอ้งคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของประชา 

ชน ตลอดทั้งทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในฐานะ

คน ๆ หน่ึงอยา่งเท่าเทียมกนั และสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิความเป็นคนนั้นอยูเ่หนือสิทธิของสาธาร 

ณะและสิทธิของรัฐ ดงันั้นนโยบายของรัฐ มาตรการทางกฎหมาย ตลอดทั้งระบบขององคก์รเหนือ

รัฐ เช่น องคก์ารสหประชาชาติมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้มาช่วยปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชนดว้ย 

   สิทธิมนุษยชนนั้น สัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดกบัสิทธิตามกฎหมายเพราะมกัจะเกิดจาก

การเรียกร้องทางการเมืองเพื่อให้มีกฎหมายรับรอง ดงันั้นสิทธิมนุษยชนจึงมีลกัษณะเป็นทั้งสิทธิ

โดยชอบธรรมและเป็นสิทธิทางกฎหมายดว้ย สาํหรับหลกักฎหมายท่ีเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษย 

ชน คือ หลกัการไม่เลือกปฏิบติัและหลกัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพท่ีชอบธรรม สําหรับหลกัการไม่

เลือกปฏิบติัในกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น ถือว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั การดาํเนินการใด ๆ ของ

รัฐตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดความแตกต่าง ไม่ว่าในทางท่ีทาํใหเ้ส่ือมเสียสิทธิประโยชน์หรือเป็นการใหสิ้ทธิ

ประโยชน์ แต่สาํหรับการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้กลุ่มท่ีดอ้ยโอกาสในการใชสิ้ทธิไดมี้ลกัษณะ

ท่ีเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนนั้นไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติั9 

  สาํหรับสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ีประเทศ

ไทยไดร่้วมลงนามและใหส้ตัยาบนักติการะหวา่งประเทศหรืออนุสญัญาระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นพนั 

ธะกรณีท่ีจะตอ้งยดึถือปฏิบติัตาม มี 7 ฉบบั คือ10 

  1.  อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ( Convention on the Rights of the Child (CRC) ) ประเทศ

ไทยเขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 ( ค.ศ.1992) 

9 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.58. 

 10 เพ่ิงอ้าง. 
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  2.  อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and 

Optional Protocol)  ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2528 ( ค.ศ.1985) 

  3.  กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International 

Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR) ประเทศไทยเขา้เป็นภาคี เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 

พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 

  4.  กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ( ICESCR) ) ประเทศไทยเขา้เป็นภาคี เม่ือวนัท่ี 

6 กนัยายน พ.ศ. 2542 

  5.  อนุสัญญาว่าดว้ยการจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ( Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) ประเทศไทยเขา้เป็นภาคี เม่ือวนัท่ี 

27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 ( ค.ศ.2003) 

  6.  อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนุษย 

ธรรมหรือท่ีย ํ่ายศีกัด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treat 

ment or Punishment (CAT) ประเทศไทยเขา้เป็นภาคี เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) 

  7.  อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disa 

bilities) ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) 

 สาํหรับสาระสาํคญัของอนุสัญญาสหประชาชาติแต่ละฉบบัท่ีประเทศไทยเขา้เป็นภาคี

และมีผลโดยตรงต่อการปกป้องคุม้ครองสิทธิของผูห้ญิงท่ีกระทาํความผดิในคดียาเสพติดมี 2 ฉบบั 

และมีเน้ือหาโดยสงัเขป ดงัน้ี 

  1)  อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ

อนุสญัญาวา่ดว้ยการจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ มีบทบญัญติัรวม 30 ขอ้ แบ่งออกเป็น 

5 ส่วน รวม 30 ขอ้ มีสาระสาํคญัในแต่ละส่วน ประกอบดว้ย11 

 ส่วนท่ี 1 

  คาํนิยามของคาํว่า “เลือกปฏิบติัต่อสตรี” พนัธกรณีของรัฐภาคี มาตรการท่ีเหมาะสมท่ี

จะใหส้ตรีไดใ้ชสิ้ทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานบนความเสมอภาคกบับุรุษ มาตรการพิเศษชัว่คราวและ

11 Convention on the  Elimination  of  All Forms of  Discrimination against Women – CEDAW, อ้าง

ใน เชิงอรรถท่ี 3, น.59. 
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มาตรการท่ีมุ่งปกป้องความเป็นเพศมารดาท่ีจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบติั มาตรการท่ีเหมาะสมท่ี

รัฐจะนาํมาใชไ้ดเ้พื่อความรับผดิชอบร่วมกนัระหว่างบุรุษและสตรี การปราบปรามการคา้สตรีและ

การแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ 

  ส่วนท่ี 2 

  มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นการเมืองและดา้นอ่ืน ๆ ทัว่ 

ไป โอกาสสตรีท่ีจะเป็นผูแ้ทนรัฐบาลในระดบัระหว่างประเทศและการเขา้ร่วมงานในองคก์ารระ 

หวา่งประเทศ การท่ีจะไดม้าหรือการเปล่ียนแปลงหรือการคงไวซ่ึ้งสญัชาติของสตรีและบุตร 

  ส่วนท่ี 3 

  สิทธิอนัเสมอภาคกบับุรุษในดา้นการศึกษา อาชีพ การจา้งงานสตรีท่ีจะตอ้งอยู่บนพื้น 

ฐานของความเสมอภาคกบับุรุษ การรักษาสุขภาพ การไดรั้บบริการท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์

การคลอด และระยะหลงัการคลอดบุตร ความเป็นอยูท่างเศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนฐานของความ

เสมอภาค สตรีในชนบท ปัญหาการสนบัสนุนบนพื้นฐานของความเสมอภาค การขจดัการเลือกปฏิ 

บติัต่อสตรีในชนบท 

  ส่วนท่ี 4 

  ความเสมอภาคในทางกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ การขจดัทางเลือกปฏิบติัต่อสตรีในเร่ือง

เก่ียวกบัการสมรสและความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

  ส่วนท่ี 5 

  คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี การเลือกตั้งคณะกรรมการการ

รายงานวา่ดว้ยมาตรการดา้นนิติบญัญติั ตุลาการ การบริการและดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือใหมี้ผลต่อการนาํอนุ 

สัญญาไปบงัคบัใชข้อ้บงัคบัการประชุมของคณะอนุกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การราย 

งานต่อสมชัชาสหประชาชาติความสัมพนัธ์กบัทบวงการชาํนญัพิเศษ การส่งเสริมใหบ้รรลุถึงความ

เสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรี การกาํหนดมาตรการท่ีจาํเป็นในระดบัชาติของรัฐภาคี เป็นตน้ 

  สาํหรับพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) นับเป็นการย ํ้าเจตนารมณ์เร่ืองหลกัการ

ความเท่าเทียมกนั การไม่เลือกปฏิบติั การยอมรับอาํนาจของคณะกรรมการท่ีปรากฎในอนุสัญญา

และเก่ียวขอ้งกบัรัฐภาคี โดยผูร้้องเรียนอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลในนามของผูถู้กละเมิดกไ็ด ้การกาํ 

หนดเง่ือนไขในการรับเร่ืองร้องเรียน และการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนโดยคณะกรรมการซ่ึงประ 

เทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีพิธีสารดงักล่าว 
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  2)  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง12 

  กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีบทบญัญติัแบ่งออก 

เป็น 6 ส่วน รวม 53 ขอ้ มีสาระสาํคญัในแต่ละส่วนประกอบดว้ย13 

  ส่วนท่ี 1 

  สิทธิในการกาํหนดเจตจาํนงของตนเอง 

  ส่วนท่ี 2 

  พนัธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะเคารพและประกนัแก่ปัจเจกบุคคลในสิทธิท่ีไดก้าํหนดไวใ้น

กติกาฉบบัน้ี การประกนัสิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรีในการใชสิ้ทธิพลเมืองและสิทธิทาง 

การเมือง มาตรการท่ีเป็นการหลีกเล่ียงพนัธกรณีภายใตก้ติกาน้ี เท่าท่ีจาํเป็นในภาวะฉุกเฉิน แต่ไม่

เป็นการเลือกปฏิบติั การกระทาํของรัฐตอ้งไม่มีจุดมุ่งหมายในการทาํลายสิทธิและเสรีภาพท่ีกาํหนด

ไวใ้นกติกาฉบบัน้ีโดยไม่มีการจาํกดัหรือหลีกเล่ียงสิทธิมนุษยชน 

  ส่วนท่ี 3 

  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีชีวิตและไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายบุคคลจะไม่ถูกทรมาน 

การปฏิบติัหรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ห้ามการเอาตวัลงเป็นทาสหรือตกอยูใ่นภาวะเยี่ยง

ทาส สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของร่างกาย บุคคลจะถูกจบักุมหรือควบคุมโดยอาํเภอใจ

มิไดถู้กลิดรอนเสรีภาพมิได ้บุคคลท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยมนุษยธรรม ห้าม

จาํคุกอนัเน่ืองมาจากเหตุไม่สามารถชาํระหน้ีตามสัญญา บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอยูใ่นดินแดน

ของรัฐไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย สิทธิของคนต่างดา้วในดินแดนรัฐภาคี ความเสมอภาคในการพิจาร 

ณาของศาลและคณะตุลาการ บุคคลไม่ตอ้งรับผิดทางอาญาเพราะกระทาํหรืองดเวน้กระทาํการซ่ึง

ในขณะกระทาํไปไม่เป็นความผิดตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิท่ีจะได ้

รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย การไม่ถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตวั ครอบครัว เคห 

สถานหรือการติดต่อส่ือสารโดยพลการ เป็นตน้ 

  ส่วนท่ี 4 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน องค์ประกอบและการปฏิบติัหน้าท่ี การเลือกตั้งคณะ

กรรม การสิทธิมนุษยชน การเลือกตั้งคร้ังแรกและการเลือกตั้งแทนตาํแหน่งว่าง สัดส่วนของคณะ 

กรรมการและการกระจายสดัส่วนตามเขตภูมิภาค เป็นตน้ 

  12 International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR, อ้างใน เชิงอรรถท่ี 3, น.62. 

  13 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.62-64. 
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  ส่วนท่ี 5 

  ประกอบดว้ย การตีความบทบญัญติัของกติกาน้ี การห้ามการตีความกติกาน้ีท่ีจะทาํให้

เส่ือมสิทธิท่ีมีมาแต่กาํเนิดของปวงชน 

  ส่วน 6 

  การเปิดใหล้งนาม การใหส้ตัยาบนั การภาคยานุวติัและการเก็บรักษา สัตยาบนัสารหรือ

ภาคยานุวติั เป็นตน้ 

  จากบทบญัญติั ดงักล่าวส่วนท่ีเป็นขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง ท่ีสาํคญัปรากฏในส่วนท่ี 3 ซ่ึงกล่าวถึงสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนท่ีรัฐจะตอ้งใหค้วามคุม้ครอง 

เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู ่เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยูใ่นสภาวะเยี่ยงทาส 

การห้ามบุคคลมิให้ถูกจบักุมตามอาํเภอใจ การปฏิบติัต่อผูถู้กลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม 

ความเสมอภาคของบุคคลภายใตก้ฎหมาย การห้ามมิใหมี้การแทรกแซงความเป็นส่วนตวั สิทธิของ

ชายหญิงท่ีอยูใ่นวยัท่ีเหมาะสมในการมีครอบครัว การคุม้ครองสิทธิเด็ก ฯลฯ ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีรัฐจะตอ้ง

มีมาตรการท่ีสอดคลอ้งกบักติกาฉบบัน้ี 

 

2.3  หลกัการ แนวคิดด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังตามข้อกาํหนดกรุง 

เทพมหานคร 

 แนวคิดดา้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามมาตรฐานสากลในการปฏิบติัต่อนกัโทษ14 

 เป็นเวลานานกว่า 50 ปี ท่ีสหประชาชาติ (United Nations) หรือ UN ไดมี้การศึกษา วิจยั 

วิธีการบริหารจดัการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนของการบงัคบัโทษจาํคุก ซ่ึงต่อมา

ไดมี้ออกขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัสหประชาชาติ 1955 เป็นเคร่ือง 

มือทางกฎหมายสาํหรับใชใ้นการบริหารจดัการกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในขั้นตอนของการ

บงัคบัโทษจาํคุก มาตรฐานเรือนจาํสหประชาชาติ พบว่าเป็นเวลานานกว่า 50 ปีท่ีสหประชาชาติ 

(United Nations) หรือ UN ไดมี้การศึกษา วิจยั วิธีการบริหารจดัการกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

ในขั้นตอนของการบงัคบัโทษจาํคุก เพื่อให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไดรั้บการ

ยอมรับจากประชาชน ซ่ึงต่อมาไดมี้ออกขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

สหประชาชาติ 1955 เป็นเคร่ืองมือทางกฎหมาย สาํหรับใชใ้นการบริหารจดัการกระบวนการยุติ 

  14 วนิยั เจริญเฉลิมศกัด์ิ, “มาตรฐานเรือนจาํสหประชาชาติ.” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559, จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/586856 
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ธรรมทางอาญาในขั้นตอนของการบงัคบัโทษจาํคุก หลงัจากนั้นสหประชาชาติยงัไดก้าํหนดมาตร 

ฐานในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การส่งผูร้้ายขา้มแดน การป้องกนัเจา้หนา้ท่ีในการ

ใชก้าํลงักบัเหยื่อ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูต้อ้งขงัและเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ ซ่ึงในทาง

ปฏิบติัประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศทัว่โลกไดอ้าศยัมาตรฐานขั้นตํ่าเหล่าน้ีเป็นแนวทางใน

การบญัญติักฎหมายการบงัคบัโทษจาํคุกของประเทศตน ในการน้ี UN ยงัไดมี้การส่งเสริมและตรวจ 

สอบการใชม้าตรฐานและบรรทดัฐานท่ีมีอยู่ผ่านบริการกระบวนการให้คาํปรึกษาและความช่วย 

เหลือทางดา้นเทคนิค การฝึกอบรมสัมมนาและการประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญของ UN ไดมี้การพฒันา

เคร่ืองมือและคู่มือเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ไดด้าํเนินงานตามมาตรฐานและบรรทดัฐานของสห 

ประชาชาติ เน้ือหาสาระสําคญัของมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัสหประชาชาติ 

1955 ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ดงักล่าว ไดก้ล่าวถึงเน้ือหาสาระสําคญัของมาตรฐานขั้นตํ่าสํา 

หรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นหลกัการและแนวปฏิบติัของหน่วยงาน

บงัคบัโทษจาํคุกในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัของประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกของ UN ประกอบดว้ย

แนวคิดและมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีใชใ้นการปฏิบติังานท่ีสาํคญั ดงัน้ี15 

 แนวคิดและบทบญัญติัทัว่ไป 

 การลงโทษจาํคุกหรือมาตรการท่ีคลา้ยกนัมีวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลในการปกป้องสัง 

คมให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม ดว้ยเหตุน้ี กรมราชทณัฑ์จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขฟ้ืนฟูผู ้

ตอ้งขงัผา่นการฝึกอบรม ความรู้ ทกัษะ อาชีพ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมทั้งความรู้สายสามญั สายอาชีพ 

ธรรมศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าผูต้อ้งขงัเกิดความเคารพกฎหมายช่วยเหลือตนเองได ้และสามารถกลบั 

ไปใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขภายหลงัพน้โทษ 

  การแยกผูต้อ้งขงัรายกลุ่มและรายบุคคล 

  กรมราชทณัฑจ์ะตอ้งจดัใหมี้การแยกผูต้อ้งขงัออกเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล เพ่ือความ

สะดวกในการแกไ้ขฟ้ืนฟแูละเพื่อขจดัการสร้างอิทธิพลท่ีไม่ดีในหมู่ผูต้อ้งขงัคนอ่ืน ๆ การปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัท่ีมีปัญหาเฉพาะทาง ผูต้อ้งขงัท่ีมีประวติัการกระทาํผิดท่ีมีสาเหตุมาจากปัญหาทางอารมณ์ 

ทางสังคม ทางอาญาและความสามารถทางร่างกายและจิตใจ จะตอ้งนาํมาพิจารณาประกอบการรัก 

ษาเพื่อช่วยกระตุน้ให้ผูต้อ้งขงัเกิดความเคารพตวัเองและพฒันาความรู้สึกของความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

 

  15 เพ่ิงอ้าง. 
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  การจาํคุกทางเลือก 

  เน่ืองจากขอ้ตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการป้องกนัอาชญากรรมและความยติุธรรม

ทางอาญาไดเ้รียกร้องให้มีการตรวจสอบทางเลือกในการจาํคุก มีการวางแผนและการใชม้าตรการ

ไม่ควบคุมตวั เช่น การบริการสังคม การจาํคุกท่ีบา้น และมาตรการไม่ควบคุมตวัอ่ืน ๆ จะสามารถ

ช่วยลดปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชน ช่วยประหยดัทรัพยากรและโดยทัว่ไปจะเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการลดการกระทาํผดิซํ้ ามากกว่าการจาํคุก การช่วยใหห้น่วยงานของรัฐปรับบทลงโทษทางอาญา

ของผูก้ระทาํความผดิแต่ละคน ในลกัษณะท่ีไดส้ดัส่วนกบัการกระทาํความผดิอีกทางเลือกหน่ึง เช่น 

การใชโ้ปรแกรมยติุธรรมบูรณะแก่เหยือ่ ผูก้ระทาํความผดิและคนอ่ืน ๆ ในการช่วยเหลือและบริการ

ชุมชนเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการเจรจาต่อรอง กระบวนการท่ีเนน้การสร้างความสัมพนัธ์และ

ความสมานฉนัท ์รวมตลอดถึงการเยยีวยาและการชดใชค่้าเสียหาย เป็นตน้16 

  กรณีของประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ถา้ไดมี้การดาํเนินการ

ตามแนวทางท่ีสหประชาชาติกาํหนดดงักล่าว ประเทศไทยก็จะไดช่ื้อว่าไดมี้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

ตามมาตรฐานสากลเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายในการบริหารจดัการ เพื่อใหป้ระชาชนยอม 

รับกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในขั้นตอนของการบงัคบัโทษจาํคุก บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะ

ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพซ่ึงถือเป็นหลกัสากล แต่ในส่วนของผูต้อ้งขงันั้นดว้ยเง่ือนไขทางกฎ 

หมาย ทาํใหสิ้ทธิเสรีภาพบางประการถูกจาํกดัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาของศาล แต่เพื่อใหก้าร

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเป็นมาตรฐานและมีแนวทางท่ีเป็นสากล องคก์ารสหประชาชาติไดก้าํหนดให้มี

มาตรการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีสาํคญัรวม 3 ฉบบั คือ17 

  1.  มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (The Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoner) หรือเรียกโดยยอ่ว่า SMR โดยท่ีประชุมองคก์ารสห 

ประชาชาติวา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิคร้ังท่ี 1 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเจนี

วา สวิตเซอร์แลนด ์เม่ือปี ค.ศ.1955 และสภาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์ารสหประชาชาติ ไดเ้ห็น 

ชอบแลว้โดยมีมติท่ี 663 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 1957 และมติท่ี 2076 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 1977 

ไดก้าํหนดหลกัการและวิธีปฏิบติัท่ีดีในการดูแลนกัโทษ และการบริหารทัว่ไปของหน่วยงานราช 

ทณัฑ ์ แมข้อ้กาํหนดดงักล่าวจะไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมายแต่หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

ขั้นตํ่าดงักล่าวก็ไดมี้การนาํไปสู่การปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัทั้งในลกัษณะของกฎหมายระหว่าง

16 วนิยั เจริญเฉลิมศกัด์ิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14. 
17 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.64 - 66. 

                                                            

DPU



21 

ประเทศ และกฎหมายหรือระเบียบภายในประเทศ อยา่งไรก็ตามมาตรฐานขั้นตํ่าดงักล่าวเป็นแนว

ทางการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยรวมมิใช่แนวทางปฏิบติัสาํหรับผูต้อ้งขงัหญิงเป็นการเฉพาะแต่อยา่ง

ใด 

  2.  มาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยการบริหารงานยติุธรรมเก่ียวกบั

เด็กและเยาวชน (The Standard Minimum Rules for the Administration on Juvenile Justice) หรือท่ี

เรียกว่า “ขอ้กาํหนดปักก่ิง” หรือ (The Beijing Rules) ในปี ค.ศ.1985 องคก์ารสหประชาชาติไดก้าํ 

หนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเป็นผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นเดก็และเยาวชน ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดเก่ียว 

กบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีเป็นเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซ่ึงขอ้กาํหนดดงักล่าวไดรั้บการรับรอง

โดยท่ีประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ มติท่ี 40/33 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ.1985 

  3.  กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงั (The 

Stan dard Minimum Rules for Non - Custodial Measures) หรือ “ขอ้กาํหนดโตเกียว” (The Tokyo 

Rules) การบงัคบัโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาของศาลแมจ้ะมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

ตามแนวปฏิบติัของสหประชาชาติดงักล่าวแลว้กต็าม แต่กย็งัคงก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาอีกหลายประ 

การ และในบางกรณีกมิ็ไดส่้งผลต่อการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมไดเ้หมาะสมกบัสภาพ

ของบุคคลท่ีกระทาํความผดิ ดงันั้นในปีค.ศ.1990 องคก์ารสหประชาชาติจึงไดก้าํหนดแนวทางสาํ 

หรับทางเลือกแทนการคุมขงั ซ่ึงขอ้กาํหนดดงักล่าวไดรั้บการรับรองโดยท่ีประชุมสมชัชาใหญ่สห 

ประชาชาติ โดยมติท่ี 45/110 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1990 

  4.  ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การ

คุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง (United Nations Rules for the treatment of women prisoners 

and non-custodial measures for women offenders) หรือ “ขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ” (Bangkok Rules)18 

   เน่ืองจากขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติทั้งสาม

ฉบบั แมช่้วยทาํใหก้ารปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัไดรั้บการคุม้ครองโดยคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 

รวมถึงมีแนวทางท่ีเป็นทางเลือกโดยมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงั แต่ก็ถือไดว้่าเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าท่ี

ใชส้าํหรับผูต้อ้งขงัหรือผูก้ระทาํผิดโดยทัว่ไป โดยมิไดใ้ห้ความสาํคญักบัผูห้ญิงอยา่งเหมาะสมท่ี

ควรจะมีขอ้กาํหนดสาํหรับผูต้อ้งขงัหรือผูก้ระทาํความผดิหญิงเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากโดยลกัษณะ

ของเพศสภาพความรับผดิชอบและความตอ้งการพิเศษของผูห้ญิงแตกต่างไปจากผูต้อ้งขงัชาย สิทธิ

  18 เพ่ิงอ้าง, น.66 - 70. 
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มนุษยชนท่ีผูต้อ้งขงัหญิงในฐานะมนุษยค์นหน่ึงจึงควรจะไดรั้บปัจจยัพ้ืนฐานและไดรั้บการคุม้ 

ครองอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อไม่ใหเ้ป็นการลงโทษซํ้ าซอ้นจากสังคมและสามารถกลบัคืน

ไปอยูร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุขต่อไป จึงไดมี้การทบทวนมาตรการในการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงหรือผูก้ระทาํความผิดหญิงโดยตระหนักถึงการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm) สาํหรับผูห้ญิงอยา่งเหมาะสมในระยะต่อมา 

   เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัท่ี 65 ไดรั้บรอง

ร่างมติเร่ืองขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํและมาตรการท่ี

มิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นหญิง โดยฉันทามติและหรือเรียกเพื่อเป็นเกียรติกบั

ประเทศไทยว่า “ขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ” (Bangkok Rules) ทาํใหข้อ้กาํหนดดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้

อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงถึงแมจ้ะไม่มีฐานะเป็นกฎหมายท่ีมีสภาพบงัคบัท่ีประเทศต่าง ๆ ตอ้งปฏิบติั

ตามแต่กเ็ป็นมาตรฐานในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงท่ียอมรับกนัในระดบัสากลและประเทศต่าง ๆ 

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานของ

กรมราชทณัฑข์องประเทศนั้น ๆ19 

 การท่ีขอ้กาํหนดดงักล่าว ถูกเรียกช่ือตามเมืองหลวงของไทยนั้น เป็นเพราะว่าขอ้กาํ 

หนดน้ีเป็นความริเร่ิมของประเทศไทย ภายใตโ้ครงการ “ Enhancing Lives of Female Inmates: 

ELFI ” ในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ท่ีทรงเลง็เห็นว่าปัจจุบนัยงัไม่มีมาตร 

ฐานการดูแลผูต้อ้งขงัหญิงเป็นการเฉพาะ สตรีเหล่าน้ีควรไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัอยา่งเหมาะ 

สมดว้ย มาตรฐานท่ีสมควรขณะถูกคุมขงั จึงมีพระดาํริใหก้ระทรวงยติุธรรมยกร่างขอ้กาํหนดเก่ียว 

กบัผูต้อ้งขงัหญิงเพื่อเสนอใหย้เูอน็รับรองใชเ้ป็นมาตรฐานในการดูแลผูต้อ้งขงัหญิงทัว่โลก20 

  ทั้งน้ี ประเทศไทยไดด้าํเนินการผลกัดนัร่างขอ้มติเร่ืองขอ้กาํหนดฯ ใหเ้ป็นท่ียอมรับของ

ประเทศสมาชิกสหประชาชาติผา่นเวทีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นระยะ ๆ จนไดรั้บการรับรองจาก

ประเทศสมาชิกสหประชาชาติในการประชุมสมชัชาแห่งสหประชาชาติ สมยัท่ี 65 โดยก่อนหนา้น้ี

พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ไดเ้สด็จเป็นองคป์ระธานในงานเปิดนิทรรศการ ELFI 

และประทานเล้ียงรับรองให้แก่คณะทูตานุทูตและเลขาธิการสหประชาชาติ รวมทั้งผูบ้ริหารระดบั 

  19 นทัธี จิตสวา่ง, “แนวทางการขบัเคล่ือนขอ้กาํหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบติัในงาน

ราชทณัฑข์องไทย,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559, จาก https://www.gotoknow.org/posts/533423 

  20 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.68. 
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สูงของสหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และไดท้รงมีพระดาํรัสเปิดนิทรรศการเพื่อประ 

ชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโครงการ ELFI และขอ้กาํหนดดงักล่าวดว้ย21 

  ขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ ฉบบัน้ี ถือเป็นขอ้กาํหนดฉบบัแรกของสหประชาชาติท่ีกาํหนด

แนวทางปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํซ่ึงสามารถใชอ้า้งอิงในการปรับปรุงกฎหมายภายใน กฎ 

ระเบียบดา้นราชทณัฑท่ี์เก่ียวกบัผูต้อ้งขงัหญิงในประเทศต่าง ๆ ต่อไป อนัถือเป็นบทบาทเชิงรุกท่ีสาํ 

คญัของไทยในการส่งเสริมให้มีการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในระบบความยติุธรรมทางอาญาของผู ้

ตอ้งขงัหญิงและบุตรติดผูต้อ้งขงัหญิงทัว่โลก ตามคาํมัน่ดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยไดใ้หไ้ว้

กบัประชาคมโลก อีกทั้งยงัเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ในฐา 

นะท่ีทรงเป็นผูริ้เร่ิมโครงการ ELFI และทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะจนประสบผลสาํเร็จในการ

สนบัสนุนใหข้อ้กาํหนดกรุงเทพฯ ไดรั้บการยอมรับในเวทีสหประชาชาติในท่ีสุด22 

 ทั้งน้ี สหประชาชาติไดถื้อว่าขอ้มติเร่ืองขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ เป็นผลสาํเร็จท่ีสาํคญัประ 

การหน่ึงของการประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัน้ีดว้ย โดยเห็นว่าขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร 

จะช่วยคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพของผูต้อ้งขงัหญิง ตั้งแต่การจาํแนกลกัษณะและการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัหญิงท่ีมีลกัษณะพิเศษแต่ละประเภท การกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัและการดูแล

สุขภาพท่ีเป็นความตอ้งการเฉพาะของผูต้อ้งขงัหญิง การใชม้าตรการท่ีมิใช่การคุมขงั และการดูแล

บุตรท่ีติดผูต้อ้ง ขงัหญิงในเรือนจาํ ทั้งน้ี โดยท่ีประเทศไทยเป็นผูริ้เร่ิมขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ ผูต้อ้งขงั

หญิงในเรือนจาํของไทยจึงควรได้รับประโยชน์จากขอ้กาํหนดดงักล่าวด้วยเป็นอนัดบัแรกโดย

ประเทศไทยจะเดิน หน้าปรับปรุงสวสัดิภาพและความเป็นอยู่ของผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํทัว่

ประเทศอยา่งจริงจงัเพื่อให้ไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดี

ให้กบัประเทศต่าง ๆ รวมทั้งจะส่ง เสริมและสนบัสนุนขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร ให้ไดรั้บการ

ปฏิบติัอยา่งแพร่หลายเพื่อประโยชน์ของผู ้ตอ้งขงัหญิงทัว่โลกต่อไป23 

  สาํหรับประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็นประเทศท่ีผลกัดนัใหเ้กิดขอ้กาํหนดกรุงเทพดงักล่าว

น้ี จึงตอ้งแสดงบทบาทในการขบัเคล่ือนขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ ให้เป็นท่ียอมรับของประเทศต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทท่ีผลกัดนัโดยสถาบนัเพื่อการยติุธรรมแห่งประทศไทย (Thailand Insti -

tute of Justice) หรือ TIJ ในขณะเดียวกนัประเทศไทยกค็วรท่ีจะเป็นประเทศตวัอยา่งในการพยายาม

  21 เพ่ิงอ้าง. 

  22 เพ่ิงอ้าง, น. 69. 

  23 เพ่ิงอ้าง, น.69 - 70. 
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ในการขบัเคล่ือนขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร โดยผา่นหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยติุธรรม 

เช่น ศาลยติุธรรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สาํนกังานอยัการสูงสุด และกรมราชทณัฑ ์เป็นตน้24 ซ่ึง

เป็นหน่วยงานท่ีสาํคญัท่ีสุดในการท่ีจะทาํให้การปฏิบติัขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ มีบญัญติัแบ่งเป็น 4 

ส่วน ประกอบดว้ย ขอ้กาํหนดในเร่ืองต่าง ๆ รวม 70 ขอ้ซ่ึงมีสาระสาํคญัโดยสังเขป เก่ียวกบั

มาตรการท่ีมิใช่การคุมขงั (Non-Custodial measures) สาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง มี 6 ขอ้ คือ

มาตรการท่ีมิใช่การคุมขงั (Non-Custodial measures) 

 ขอ้ 57 จากบทบญัญติัของขอ้กาํหนดโตเกียว (the Tokyo Rules) ตอ้งใหแ้นวทางการ

พฒันาและการใชก้ารตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อผูก้ระทาํความผิดหญิง ตอ้งพฒันาทางเลือกเฉพาะ

เพศหญิงในเร่ืองมาตรการเบ่ียงเบนการเขา้สู่กระบวนการทางศาลและทางเลือกอ่ืน ๆ ในขั้นตอน

ก่อนการพิจารณาและในการตดัสิน โดยพิจารณาถึงประวติัของการตกเป็นเหยื่อของผูก้ระทาํความ 

ผดิหญิงและภาระของผูต้อ้งขงัในการดูแลครอบครัว 

  ขอ้ 58 ผูก้ระทาํความผดิหญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชนโดยไม่ไดรั้บ

การพิจารณาใคร่ครวญอยา่งเหมาะสมถึงภูมิหลงัและสายสัมพนัธ์ในครอบครัว ทางเลือกอ่ืน ๆ ใน

การจดัการกบัผูห้ญิงท่ีกระทาํความผดิตามขอ้กาํหนดโตเกียว เช่น การเบ่ียงเบนการเขา้สู่กระบวน 

การทางศาลและทางเลือกอ่ืน ๆ ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาและในขั้นตอนการตดัสินคดีในช่วง 

เวลาท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้

  ขอ้ 59 วิธีการคุม้ครองท่ีมิใช่การคุมขงั จะตอ้งถูกนาํมาใชเ้พื่อปกป้องผูห้ญิงท่ีตอ้งการ

การคุม้ครอง มาตรการชัว่คราวท่ีเก่ียวกบัการควบคุมตวัเพื่อคุม้ครองผูห้ญิงท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของผูมี้อาํนาจในการพิจารณาคดีหรือผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีอ่ืน 

  ขอ้ 60 การมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการกาํหนดทางเลือกสาํหรับผูก้ระทาํความผิด

หญิง เพื่อท่ีจะผสมผสานมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงักบักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีพบได้

โดยทัว่ไปท่ีสุด อนัจะนาํไปสู่การเขา้มาในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของผูห้ญิง ซ่ึงอาจรวมถึง

หลกัสูตรการบาํบดัและการใหค้าํปรึกษาแก่เหยือ่ผูก้ระทาํความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละ 

เมิดทางเพศ การรักษาท่ีเหมาะสมแก่ผูท่ี้มีความบกพร่องทางสมองและโครงสร้างทางการศึกษาและ

การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทาํงานตามความตอ้งการสาํหรับเดก็และผูห้ญิง 

  24 เพ่ิงอ้าง, น.71 - 73. 
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  ขอ้ 61 ในการพิจารณาพิพากษาผูก้ระทาํความผดิหญิง ศาลตอ้งพิจารณาถึงการใชเ้หตุ 

บรรเทาโทษ และความไม่รุนแรงท่ีสัมพนัธ์กนั ลกัษณะของการกระทาํความผดิทางอาญาควบคู่ไป

กบัภาระหนา้ท่ีของผูห้ญิงในการดูแลครอบครัวและภูมิหลงัทัว่ไป 

  ขอ้ 62 การปรับปรุงการปรับโครงการบาํบดัผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีความละเอียดอ่อนโดยคาํ 

นึง ถึงเพศ การรักษาภาวะทุกขท์รมานทางจิตสาํหรับผูห้ญิงเป็นการเฉพาะในชุมชน การเขา้ถึงการ

บาํบดั รักษาเพื่อการป้องกนัอาชญากรรม และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชม้าตรการเบ่ียงเบนการเขา้

สู่กระบวนการทางศาลและการลงโทษโดยทางเลือกอ่ืน ๆ 

 

2.4  แนวคดิในการปฏิบัติต่อผู้กระทาํความผดิหญงิในคดียาเสพติดในปัจจุบัน25 

  ในปี พ.ศ. 2497 ประเทศไทยมีผูต้อ้งขงัหญิง 289 คน จากผูต้อ้งขงัทั้งหมด 21,744 คน 

พอมาในปี พ.ศ. 2539 ผูต้อ้งขงัหญิงเพิ่มเป็น 3,476 คน จากผูต้อ้งขงัทั้งหมด 75,496 คน แต่จาํนวนผู ้

ตอ้งขงัหญิงมาเพิ่มสูงอยา่งรวดเร็ว นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปี พ.ศ. 2545 ท่ีจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิง

พุง่ข้ึนสูงสุดถึง 49,333 คน เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาบา้ในช่วงเวลาดงักล่าว จนกระทัง่

ปี พ.ศ. 2546 ท่ีผูต้อ้งขงัหญิงเร่ิมลดลงมาจนถึงปี พ.ศ. 2549 เหลือ 23,740 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากการออก

พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ท่ีมีการแยกผูเ้สพออกจากผูค้า้และมีการ

เปิดโรงเรียนวิวฒัน์พลเมืองอยา่งจริงจงัจนทาํใหผู้ต้อ้งขงัหญิงลดลงดงักล่าว  

  อยา่งไรก็ตามนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มาท่ีการเปิดใชโ้รงเรียนวิวฒัน์พลเมืองราช 

ทณัฑล์ดลง ทาํใหจ้าํนวนผูต้อ้งขงัหญิงกลบัเพิ่มสูงข้ึนทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีจาํนวนผูต้อ้งขงั

หญิงถึง 45,225 คน นบัเป็นประเทศท่ีมีจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก รองจากสห 

รัฐอเมริกา จีนและรัสเซีย และหากเทียบกบัจาํนวนประชาชนต่อ 100,000 คน แลว้ประเทศไทยจดั

ไดว้า่มีอตัราส่วนผูต้อ้งขงัหญิงต่อประชากร 100,000 คน มากเป็นอนัดบั 1 ของโลก 

  การเพิ่มข้ึนของจาํนวนผูก้ระทาํความผดิและผูต้อ้งขงัหญิงในประเทศไทยโดยเฉพาะใน 

ช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา มีสาเหตุสาํคญัอยู ่2 ประการ คือ26 

 ประการท่ีหน่ึง สังคมไทยเป็นสังคมท่ีนิยมใช้โทษจาํคุกในการป้องกนัสังคม โดยมี

ความเช่ือว่าเม่ือคนทาํผิดก็จะตอ้งถูกลงโทษให้สาสมกบัความผิดและให้หลาบจาํ ดงันั้น เม่ือมีการ

  25 นทัธี จิตสวา่ง, “การแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัหญิงลน้คุกในประเทศไทย,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559, 

จาก https://www.gotoknow.org/posts/582021 

  26 เพ่ิงอ้าง. 
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กระทาํผิดทางอาญาเกิดข้ึน สังคมคาดหวงัว่าผูก้ระทาํผดิจะตอ้งถูกลงโทษเสมอหนา้กนั โดยมีโทษ

จาํคุกเป็นโทษท่ีถูกนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํผิดมากท่ีสุด จนกล่าวไดว้่าสังคมไทยนิยมใชโ้ทษจาํคุกใน

การจดัการกบัคนท่ีทาํผดิแทบจะทุกกรณี การใชม้าตรการอ่ืนท่ีไม่ใช่โทษจาํคุกจะถูกตั้งขอ้สงสัย ทั้ง 

น้ีไม่ว่าจะเป็นการใชม้าตรการชะลอการฟ้อง การปล่อยตวัชัว่คราว การใชม้าตรการคุมขงัในสถาน 

ท่ีอ่ืนท่ีมิใช่เรือนจาํท่ีถูกผลกัให้ไปเป็นมาตรการหลงัการจาํคุก หรือแมแ้ต่การรอลงอาญาโดยมีการ

คุมประพฤติท่ีอาจถูกตั้งคาํถามตามมาวา่ทาํไมไม่ใชม้าตรการจาํคุก ดงันั้นการนาํมาตรการเล่ียงโทษ

จาํคุกมาใชจึ้งทาํไดอ้ยา่งจาํกดัและทาํใหจ้าํนวนผูต้อ้งขงัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

  ประการท่ีสอง ผูต้อ้งขงัหญิงท่ีกระทาํผดิและถูกส่งเขา้มาในเรือนจาํส่วนใหญ่เป็นคดียา

เสพติด ถึงร้อยละ 84 - 86 ในขณะท่ีความผดิในคดีอ่ืน ๆ เช่น ความผดิเก่ียวกบัทรัพยก์็มีความเก่ียว 

พนักบัยาเสพติด และพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัหญิงคดียาเสพติดพฒันาข้ึนมาจากการเป็นผูเ้สพแลว้

จึงเขา้สู่วงการเป็นผูค้า้รายยอ่ย โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ตั้งใจเขา้มาขายยาเสพติด แต่ทาํเพราะความ

จาํเป็นทางเศรษฐกิจหรือมีปัญหาครอบครัว และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีผลกัดนัใหเ้ขา้สู่วงจรยาเสพ

ติด อีกทั้งเป็นพวกท่ีขาดโอกาสและทางเลือกในชีวิตท่ีดีกว่าจึงหนัเขา้สู่ยาเสพติด เม่ือส่วนใหญ่ของ

ผูก้ระทาํผิดมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีพร้อมจะผลกัดนัเขา้สู่ยาเสพติดไดต้ลอดเวลา การใชม้าตรการ

ทางเลือกแทนการจาํคุกหรือการใหผู้ก้ระทาํผดิหญิงยงัคงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มแบบเดิมโดยใชม้าตร 

การไม่ควบคุมตวั ก็เท่ากบัเป็นการผลกัผูก้ระทาํผดิหญิงใหก้ลบัไปสู่การคา้ยาเสพติดอีกคร้ัง เพื่อหา

เงินไปใชชี้วิตเหมือนเดิมหรือเพื่อหาเงินมาต่อสู้คดี ผูก้ระทาํผดิหญิงในคดียาเสพติดส่วนใหญ่จึงมกั 

จะไดรั้บโทษจาํคุกมากกวา่การใชม้าตรการในชุมชน 

  ดงันั้น การใชม้าตรการไม่ควบคุมตวัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมาใชก้บัผูก้ระทาํผิดหญิง

ในประเทศไทยนั้นเป็นการยากท่ีจะใชม้าตรการ “ก่อนการจาํคุก” (Front-end) ดว้ยเหตุผล 2 ประ 

การดงักล่าว สถิติในรอบ 40 ปีท่ีผา่นมา แมจ้ะมีการใชม้าตรการคุมประพฤติอยา่งเตม็รูป ก็ไม่ทาํให้

จาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํลดลงแต่กลบัเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีมาตรการอ่ืน ๆ ไม่ไดรั้บการยอมรับ

และผา่นการแกไ้ขกฎหมายใหด้าํเนินการได ้ดงันั้นมาตรการไม่ควบคุมตวัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพท่ี

เหมาะกบัการบริหารโทษสาํหรับในประเทศไทย ก็คือมาตรการไม่ควบคุมตวั “หลงัการจาํคุก” มา

ระยะหน่ึง โดยเฉพาะมาตรการพกัการลงโทษและลดวนัตอ้งโทษ ทั้งน้ีเพราะการนาํผูก้ระทาํผิด

หญิงในคดียาเสพติดท่ีทาํผดิเพราะความจาํเป็นและการกดดนัจากสภาพแวดลอ้มมาคุมขงัดูแลไวใ้น

เรือนจาํนั้น เท่ากบัเป็นการปกป้องผูต้อ้งขงัหญิงเหล่านั้นจากสภาพแวดลอ้มท่ีเหลวแหลกจากภาย 

นอก แต่การใชชี้วิตของผูต้อ้งขงัหญิงในขณะท่ีอยูใ่นเรือนจาํนั้นจะตอ้งเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ท่ีผูต้อ้ง 
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ขงัหญิงจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอย่างเขม้ขน้ โดยเฉพาะการสร้างทางเลือกใหม่ในชีวิตให้กบัผู ้

ตอ้งขงัหญิงไดเ้ติมเต็มในส่วนท่ีคนเหล่าน้ีไม่เคยไดรั้บเม่ืออยู่ในสังคมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการ

ปรับทศันคติท่ีถูกตอ้งทางสังคม การทาํมาหากิน การบริหารชีวิต การบริหารการเงิน การมีครอบ 

ครัวและการสร้างวินยั27  

 

2.5  มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้กระทาํความผดิ  

 การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดจะกระทาํไดแ้ค่ไหน เพียงไรนั้น ตอ้งพิจารณาจากบท 

บญัญติัของกฎหมายวา่ไดบ้ญัญติักาํหนดอาํนาจไวห้รือไม่อยา่งไร 

      2.5.1  ทฤษฎีจุดมุ่งหมายของการลงโทษและมาตรการบงัคบัทางอาญา 

  การลงโทษ คือ การปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้ผูท่ี้ไดรั้บการปฏิบติันั้นตอ้งได ้

รับผลร้าย เน่ืองมาจากท่ีบุคคลผูน้ั้นไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐจะเป็นผูท้าํ

หนา้ท่ีจดัการให้ผูก้ระทาํผิดไดรั้บผลร้ายนั้น ๆ การลงโทษเป็นรูปแบบหน่ึงของการป้องกนัสังคม

จากผูก้ระทาํผิด ทั้งน้ีการป้องกนัแบ่งออกเป็น “การป้องกนัทัว่ไป” และ “การป้องกนัพิเศษ” มาตร 

การบงัคบัทางอาญาท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการป้องกนัทัว่ไป (General Prevention/ Generalpraven -

tion) คือ การลงโทษตามบทบญัญติัมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไดแ้ก่ การประหารชีวิต 

จาํคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาท่ีใชข้่มขู่มิให้บุคคลอ่ืนกระ 

ทาํความผิดในทางเดียวกนั หรือเป็นแบบอยา่งซ่ึงบงคับจิตใจของบุคคลทัว่ไปท่ีคิดจะกระทาํความ 

ผดิอยา่งเดียวกนัใหง้ดความคิดนั้น ๆ ในขณะท่ีวิธีการเพ่ือความปลอดภยัเป็นมาตรการบงัคบัทางอา 

ญาซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ป็นการป้องกนัพิเศษ (Special Prevention/Spezialprevention) เน่ืองจากวิธีการ

เพ่ือความปลอดภยัใชเ้พื่อป้องกนัมิให้ผูก้ระทาํความผิดกลบัมากระทาํความผิดเดียวกนัซํ้ าอีก และ

เพื่อป้องกนัมิใหมี้การกระทาํความผดิท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น

อนัอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต วิธีการเพื่อความปลอดภยัเป็นทางเลือกท่ีศาลสามารถมีคาํสั่งใชค้วบคู่

ไปกบัการลงโทษ ทั้งน้ีก็เพื่อตอบสนองต่อภารกิจหลกัในการคุม้ครองสังคมและป้องกนัการกระทาํ

ความผดิของกฎหมายอาญา28 

  27 นทัธี จิตสวา่ง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 25. 

  28 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 8, น.33. 
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  วตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัหรือการลงโทษผูก้ระทาํผดิตามหลกัทฤษฎีหรือปรัญชาของ

การลงโทษท่ีเกิดข้ึนในยคุต่าง ๆ ท่ีสาํคญัท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั พอสรุปไดด้งัน้ีคือ29 

  1.  การลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน (Retribution) 

  การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนเป็นวตัถุประสงคใ์นการลงโทษท่ีเก่าแก่มีมาแต่

สมยัท่ีมนุษยย์งัเป็นสังคมดั้งเดิม โดยมีความเช่ือกนัว่าผูท่ี้ทาํผิดเป็นผูท่ี้มีความชัว่ร้ายจึงจาํเป็นท่ีจะ 

ตอ้งลงโทษให้สาสมกบัความชัว่ร้าย รูปแบบการลงโทษจึงมีลกัษณะรุนแรง ป่าเถ่ือน เช่น การตดั

อวยัวะ การเฆ่ียนตี ทรมาน และการประหารชีวิต แต่การลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนก็เป็นวตัถุประ 

สงคท่ี์สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนโดยทัว่ไปท่ีตอ้งการจะเห็นคนท่ีทาํร้ายผู ้

อ่ืน ไดรั้บผลร้ายตอบแทนเช่นกนัจึงจะเกิดความยุติธรรมโดยเป็นการลงโทษท่ีทดแทนและสาสม

กบัความผดิ ตามหลกั “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (An eye for an eye, a tooth for a tooth)30 คือ เม่ือไปปฏิ 

บติัต่อผูอ่ื้นอยา่งไรกค็วรไดรั้บการปฏิบติัเช่นกนัตอบแทน 

  ปัญหามีอยู่ว่าทาํไมรัฐตอ้งเขา้ไปลงโทษผูก้ระทาํผิด การท่ีรัฐเขา้มารับหนา้ท่ีลงโทษผู ้

กระทาํผิดเพื่อเป็นการทดแทนก็เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้มีการแกแ้คน้กนัเอง ทาํให้สังคมวุ่นวาย

เพราะจะมีการแคน้กนัเองโดยไม่ส้ินสุดซ่ึงแสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญา ในขณะเดียวกนัก็เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกว่าใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม โดยการลงโทษผู ้

กระทาํผิดให้ไดรั้บผลร้ายท่ีสาสมและทดแทนกนัอย่างยุติธรรม วตัถุประสงคใ์นการลงโทษขอ้น้ี

เป็นวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ในทุกสังคม แมว้่าจะเป็นวตัถุ 

ประสงคท่ี์ปัจจุบนัเร่ิมท่ีจะลดความสาํคญัลงเพราะสังคมมีเหตุผลหรือวตัถุประสงคอ่ื์นในการท่ีจะ

ใชล้งโทษผูก้ระทาํผิดมากข้ึน ประกอบกบัวตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนก็มีจุด 

อ่อนหลายประการ คือ31 

  1)  การลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนไม่ไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ในอนาคต คือ ไม่ไดพ้ิ 

จารณาถึงว่าการลงโทษนั้นจะมีผลในการป้องกนัไม่ให้มีการกระทาํผิดเกิดข้ึนอีกหรือไม่ การลง 

โทษเพื่อทดแทนมิไดท้าํให้เกิดผลอะไรกลบัคืนมาในเชิงความคิดในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของสงัคมในอนาคต 

  29 นทัธี จิตสวา่ง, หลกัทณัฑวทิยา : หลกัการวเิคราะห์ระบบงานราชทณัฑ,์ (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพม์ูลนิธิพิบูลสงเคราะห์, ม.ป.ป.), น.23. 

   30 วชิราภรณ์ อนุกลู, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 2, น.16. 

   31 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 8, น.34 - 35. 
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  2)  การลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนไม่ไดค้าํนึงถึงความจาํเป็นของสังคม แต่คาํนึงถึง

ความเหมาะสมของโทษกบัความผิดท่ีกระทาํ ฉะนั้นเม่ือไดล้งโทษผูก้ระทาํผิดตามอตัราโทษแลว้ก็

ตอ้งปล่อยตวัออกมาทั้ง ๆ ท่ียงัเป็นอนัตรายต่อสังคมอยู ่หรือเช่นกรณีการตดัมือผูก้ระทาํผดิฐานลกั

ทรัพย ์สงัคมจะไม่ไดอ้ะไรจากการลงโทษดงักล่าวนอกจากคนพิการท่ีสังคมจะตอ้งเป็นภาระเล้ียงดู

ต่อไป 

 3)  เป็นการยากมากท่ีจะวดัขนาดความรุนแรงของโทษกบัความผิดว่ามีความเท่าเทียม

กนัจริงหรือไม่ เพราะในสภาพความเป็นจริงสังคมยงัไม่สามารถมีมาตรการใดๆ ท่ีจะลงโทษให้ได้

สัดส่วนกบัความผิดอย่างแทจ้ริงได ้เช่น กรณีการลกัทรัพย ์การจะลงโทษอยา่งไรจึงจะสาสม หาก

จะใชโ้ทษจาํคุกจะตอ้งจาํคุกก่ีปีจึงจะทดแทนกนัได ้เป็นเร่ืองของความรู้สึกทั้งส้ิน ยงัไม่มีมาตรฐาน

ใด ๆ ท่ีจะวดัไดว้่าทดแทนกนัได ้ปัญหาจึงเกิดว่าผูก้ระทาํผดิถูกลงโทษอยา่งยติุธรรมหรือผูเ้สียหาย

ไดรั้บการตอบแทนท่ียติุธรรมหรือไม่ 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีเองทาํใหว้ตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทนลดความ 

สาํคญัลงในปัจจุบนัแต่ก็ยงัคงมีอยู่ ทั้งน้ีเพราะยงัสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชา 

ชนทัว่ไปในการท่ีจะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิไดรั้บการลงโทษเพื่อทดแทนใหส้าสมกนั32 

 2.  การลงโทษเพื่อข่มขวญัยบัย ั้ง (Deterrence) 

 แนวความคิดของวตัถุประสงคข์องการลงโทษแบบน้ี เป็นผลมาจากแนวความคิดของ

สาํนกัอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) ซ่ึงเช่ือว่าการกระทาํผดิเกิดข้ึนจากคนไม่เกรงกลวักฎ 

หมายหรือการบงัคบัใชก้ฎหมายอ่อนแอ ทั้งน้ีเพราะมนุษยมี์เหตุมีผลและมีเจตจาํนงอิสระ (Free 

Will) ท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกทาํส่ิงใดก็ไดโ้ดยเลือกทาํในส่ิงท่ีจะทาํให้ตนเองไดรั้บประโยชน์และ

พอใจ แต่ไม่เลือกทาํส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความทุกขแ์ละความเจบ็ปวดมนุษยจึ์งตอ้งรับผดิชอบต่อการกระ 

ทาํของตนเอง การทาํความผิดจึงเกิดจากการเลือกกระทาํของเขาเองเน่ืองจากเห็นว่าไดป้ระโยชน์

มากกว่าจึงกลา้เส่ียงทาํผิด การลงโทษจึงควรมีข้ึนเพื่อป้องกนัการกระทาํความผิด โดยการทาํให้ผู ้

กระทาํความผดิรู้สึกวา่ผลการกระทาํก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวดและไม่ก่อใหเ้กิดผลดีเลย เม่ือมนุษยไ์ด ้

รับความเจบ็ปวดจากการกระทาํความผิดมากกกว่าไดรั้บความพอใจแลว้เขาก็จะหลีกเล่ียงท่ีจะกระ 

ทาํความผดิ33 

   32 เพ่ิงอ้าง, น.35. 

  33 นทัธี จิตสวา่ง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 29, น.24 - 25. 
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 แนวความคิดของสํานักอาชญาวิทยาดั้ งเดิมเน้นการลงโทษเพื่อป้องกนัอาชญากรรม

หรือข่มขวญัยบัย ั้งไม่ใหเ้กิดการกระทาํความผิดข้ึนอีกในอนาคต ซีซ่าร์ เบค็คาเรีย กล่าวไวอ้ยา่งชดั 

เจนวา่ การลงโทษตอ้งมุ่งผลในการป้องกนั ซ่ึงผลของการลงโทษก่อใหเ้กิดการข่มขวญัยบัย ั้ง 2 ลกัษ 

ณะ คือ การข่มขวญัยบัย ั้งโดยทัว่ไป (General Deterrence) และการข่มขวญัยบัย ั้งเฉพาะราย (Special 

Deterrence) 

 การข่มขวญัยบัย ั้งโดยทัว่ไปเป็นการลงโทษผูก้ระทาํผิดเพื่อข่มขวญัหรือป้องกนัไม่ให้

คนอ่ืนในสงัคมกระทาํผดิแบบเดียวกนัเพราะเกรงกลวัต่อการลงโทษ เช่น การลงโทษจาํคุกจะทาํให้

คนทัว่ไปเห็นว่าทาํผิดแลว้ตอ้งติดคุก ตอ้งลาํบากทาํให้เกิดความเกรงกลวัไม่กลา้ทาํผิดเพราะเห็น

แบบอยา่ง 

  ส่วนการข่มขวญัยบัย ั้งเฉพาะรายเป็นการลงโทษผูก้ระทาํผิดเพ่ือให้ผูก้ระทาํผิดนั้นเขด็

กลวัต่อการลงโทษและไม่กลบัมากระทาํผิดซํ้ าข้ึนอีก เน่ืองจากไดรู้้รสของความยากลาํบากหรือ

ความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษ เป็นผลให้ตอ้งไตร่ตรองในการกระทาํผิดว่าจะคุม้ค่าหรือไม่กบั

ความเจบ็ปวดท่ีเคยไดรั้บมา แต่การท่ีจะทาํใหก้ารลงโทษมีผลในการข่มขวญัและยบัย ั้งจะตอ้งทาํให้

การลงโทษนั้น เรย ์เจฟฟอรีย ์กล่าวไวว้า่ จะตอ้งมีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาคและโทษท่ีเหมาะ 

สม กล่าวคือมีลกัษณะ 4 ประการ34 

  1)  การลงโทษตอ้งมีความแน่นอนในการนาํตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษ กล่าวคือเม่ือมีการ

กระทาํผดิเกิดข้ึนแลว้จะตอ้งทาํใหผู้ก้ระทาํผดิมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจบักุมลงโทษไปไดย้าก 

ซ่ึงจะมีผลในการข่มขวญัและยบัย ั้งให้คนทัว่ไปและผูก้ระทาํผิดเกิดความเกรงกลวัไม่กลา้เส่ียงกระ 

ทาํผดิข้ึนอีก เพราะทาํผดิแลว้ตอ้งถูกจบักไ็ม่คุม้ค่า 

  2)  การลงโทษจะตอ้งกระทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว เม่ือมีการกระทาํผิดเกิดข้ึนแลว้จะตอ้งสา 

มารถนาํตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งรวดเร็วให ้“เห็นผลทนัตา” จึงจะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิและคน

ทัว่ไปเห็นเป็นตวัอยา่งว่าเม่ือกระทาํผดิแลว้จะไดรั้บผลร้ายเช่นไร ในทางตรงกนัขา้มหากมีการกระ 

ทาํผดิเกิดข้ึนแลว้อีก 3 ปีต่อมาจึงจะสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิไดห้รืออีก 5 ปีต่อมากว่าศาลจะลง 

โทษผูก้ระทาํผดิ ก็จะทาํใหค้นทัว่ไปลืมถึงเร่ืองราวการกระทาํผดิท่ีเกิดข้ึน และทาํใหก้ารลงโทษไม่

มีผลในการข่มขวญัยบัย ั้งเพราะไม่เห็นผลทนัตา ดงันั้น หากเป็นกรณีการกระทาํผดิในคดีท่ีสะเทือน

ขวญัประชาชนหรือคดีท่ีประชาชนใหค้วามสนใจ กระบวนการยติุธรรมโดยตาํรวจ อยัการ ศาล อาจ

  34 เพ่ิงอ้าง, น.26 - 27. 
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ร่วมมือกนัในการเร่งดาํเนินคดี เพื่อให้ผูต้อ้งหาไดรั้บการพิจารณาตดัสินโดยเร็ว ก็จะทาํให้การลง 

โทษมีผลในการข่มขวญัยบัย ั้งมากข้ึน 

  3)  การลงโทษตอ้งมีความเสมอภาค โดยผูท่ี้กระทาํผดิจะตอ้งถูกลงโทษเท่าเทียมกนัไม่

มีการเลือกปฏิบติั ซ่ึงจะมีผลให้ผูก้ระทาํผิดหรือผูท่ี้คิดจะทาํผิดไม่มีโอกาสแกต้วั หรือหาทางหลีก 

เล่ียงหรือหาขอ้ยกเวน้จากการถูกลงโทษถา้ทาํผิด การลงโทษจึงจะมีผลในการข่มขวญัยบัย ั้ง หาก

เม่ือมีการกระทาํผดิแลว้บางคนไดรั้บโทษ  บางคนมีขอ้ยกเวน้ กจ็ะทาํใหก้ารลงโทษไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ ทาํ

ใหต่้างหาช่องทางท่ีจะหลบหลีกหรือหาขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งรับโทษทาํใหไ้ม่มีความเกรงกลวัต่อโทษ 

  4)  การลงโทษจะตอ้งมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและทดัเทียมกบัความผดิ หากบทลงโทษ

เบาเกินไปไม่ไดส้ดัส่วนกบัการกระทาํผดิ กจ็ะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิและคนทัว่ไป ไม่เกิดความเกรงกลวั

และคุม้ค่าท่ีจะเส่ียงกระทาํผิด แต่หากบทลงโทษหนกัเกินไปก็จะทาํให้ผูก้ระทาํผิดพยายามปกปิด

การกระทาํผดิของตนเอง โดยการทาํร้ายเหยือ่หรือทาํใหเ้หยือ่ไดรั้บผลร้ายมากข้ึน เช่น หากใชโ้ทษ

ประหารชีวิตกบัการปลน้หรือข่มขืนจะกระตุน้ให้มีการปลน้แลว้ฆ่าเจา้ทุกขห์รือข่มขืนแลว้ฆ่ามาก

ข้ึนเพื่อปกปิดการกระทาํผิดของตนเองเพราะโทษเท่ากนั ในขณะเดียวกนักระบวนการยติุธรรมจะ 

ตอ้งทาํงานหนกัมากข้ึนในการนาํตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษ เพราะยิ่งมีโทษหนกัยิ่งตอ้งมีการพิสูจน์

หรือมีพยานหลกัฐานท่ีชดัแจง้ศาลจึงจะส่งลงโทษ หากพยานหลกัฐานหรือการฟ้องร้องดาํเนินคดี

ไม่รัดกุมพอก็จะเป็นโอกาสให้ผูก้ระทาํผิดหลุดรอดจากการถูกลงโทษไปได ้ดงันั้น โทษจึงตอ้งมี

ความเหมาะสมและทดัเทียมกบัการกระทาํผดิจึงจะมีผลในการข่มขวญัยบัย ั้ง 

 อยา่งไรกต็าม แมห้ลกัการของการลงโทษเพื่อเป็นการข่มขวญัยบัย ั้งจะมุ่งในการป้องกนั

อาชญากรรม แต่ก็ปรากฏว่าในประเทศท่ีมีการลงโทษอยา่งเฉียบขาดและรุนแรงก็ยงัมีอาชญากรรม

เกิดข้ึนอยู่ทัว่ไป ทาํให้เกิดขอ้สงสัยว่าการลงโทษจะมีผลในการข่มขวญัยบัย ั้งการกระทาํผิดไดจ้ริง

หรือและแค่ไหนเพียงไร นอกจากน้ี การลงโทษเพื่อมุ่งข่มขวญัยบัย ั้งนั้นยงัไม่สามารถทาํใหผู้ก้ระทาํ

ผิดเกิดความสามารถท่ีจะยบัย ั้งได ้เพียงแต่ทาํให้เกิดความเกรงกลวั อาจไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้เกิด

การยบัย ั้งได ้เช่น กรณีผูก้ระทาํผิดเพราะมีบุคลิกภาพบกพร่องหรือขาดความรู้ ทกัษะในการประ 

กอบอาชีพอนัจะนาํไปสู่การกระทาํผิด ดงันั้น ไม่ว่าจะลงโทษรุนแรงอย่างไรก็เพียงพอทาํให้เกิด

ความเกรงกลวัแต่ไม่เกิดความสามารถท่ีจะยบัย ั้งนั้น คือ ไม่ไดท้าํใหเ้หตุผลกัดนัไปสู่การกระทาํผิด

หมดไป 

  ขอ้จาํกดัของวตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพื่อข่มขวญัยบัย ั้งอีกประการหน่ึง ก็คือ การใช้

โทษเป็นเคร่ืองมือในการยบัย ั้งนั้นเป็นการยบัย ั้งท่ีเกิดจากความเกรงกลวั การลงโทษไม่ไดเ้กิดจาก
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จิตใจท่ีดีงามหรือการยบัย ั้งจากภายใน คือ เพราะการเป็นผูมี้วินยัหรือมีจิตใจท่ีไม่คิดจะทาํผิดแมมี้

โอกาส ซ่ึงเป็นเร่ืองของการขดัเกลาทางสังคมและเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการท่ีจะป้องกนัอาชญา 

กรรม 

 3.  การลงโทษเพื่อตดัโอกาสกระทาํผดิ (Incapacitation) 

 การป้องกนัสังคมหรือการตดัโอกาสกระทาํผิดน้ี มีหลกัการว่าอาชญากรรมยอ่มไม่เกิด 

ข้ึนถา้ไม่มีอาชญากรหรืออาชญากรไม่มีโอกาสท่ีจะทาํผิด การลงโทษเพื่อเป็นการตดัโอกาสกระทาํ

ผดิมีวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื่อข่มขวญัยบัย ั้ง คือ เพื่อการป้องกนัอาช 

ญากรรม แต่แตกต่างกนัว่าตามหลกัการของการลงโทษเพื่อการข่มขวญัยบัย ั้งมุ่งให้เกิดความเกรง

กลวัไม่กระทาํผดิข้ึนอีก ส่วนการลงโทษเพื่อตดัโอกาสมุ่งป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าโดยการทาํใหเ้ขา

หมดโอกาสท่ีจะกระทาํผิดข้ึนได ้ซ่ึงวิธีการท่ีจะขจดัผูก้ระทาํผิดอาจทาํไดโ้ดยการเนรเทศ เพื่อ

ป้องกนัสงัคมจากอาชญากรโดยการกนัอาชญากรไปอยูท่ี่อ่ืน เพื่อใหส้งัคมปลอดภยั35 

  การลงโทษในฐานะท่ีเป็นการตดัโอกาสในการกระทาํผิด (Punishment as Incapa -

citation) เป็นการจาํกดัการเคล่ือนไหวหรือการจาํกดัเสรีภาพของผูก้ระทาํความผิดโดยการจาํคุกใน

เรือนจาํหรือกกัขงัผูก้ระทาํผิดไวใ้นบา้นพกัของตนเอง (House arrest) หรือการประหารชีวิต เพื่อ

ป้องกนัมิใหผู้ก้ระทาํผดิมีโอกาสประกอบอาชญากรรม ในการตดัโอกาสดงักล่าวเป็นความพยายาม

ท่ีจะลดอตัราการเกิดอาชญากรรมโดยการพิพากษาเพิ่มอตัราโทษใหห้นกัข้ึน โดยเฉพาะกบัผูก้ระทาํ

ผดิติดนิสยั36 

   สําหรับวิธีการลงโทษท่ีสนองต่อวตัถุประสงคน้ี์และใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนัก็คือ 

การจาํคุกโดยการกนัผูก้ระทาํผิดออกไปจากสังคมให้สังคมปลอดภยั แต่การจาํคุกเป็นวิธีท่ีแยกผู ้

กระทาํผดิออกจากสังคมเป็นการชัว่คราว เพราะการลงโทษจาํคุกเพื่อสนองต่อวตัถุประสงคน้ี์ไม่ได้

เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากผูก้ระทาํผิดยงัคงตอ้งกลบัมาอยูใ่นสังคมในทา้ยท่ีสุด แมจ้ะเป็นโทษจาํคุก

ตลอดชีวิตซ่ึงมกัจะมีการลดโทษ และเม่ือกลบัมาแลว้ผูก้ระทาํผดิอาจมีความโกรธแคน้สังคมมากยิง่ 

35 วชิราภรณ์ อนุกลู, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 2, น.19. 

   36 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ และคณะ, “การศึกษาแนวทางและความเป็นไปไดใ้นการนาํมาตรการลง 

โทษระดบักลางมาใชเ้พ่ือเป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย,” รายงาน

ผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2551: น.

18. 
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ข้ึน เป็นผลต่อเน่ืองจากการลงโทษท่ีเขาไดรั้บหรือปรับตวัเขา้กบัสังคมยากข้ึน เพราะสังคมไม่ยอม 

รับเน่ืองจากมีตราบาปเป็นคนข้ีคุกไม่มีใครยอมรับ37 

 4.  การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟ ู(Rehabilitation) 

   แนวความคิดเก่ียวกบัการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิด เป็นแนวคิดของสํา 

นกัอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซ่ึงเช่ือในเร่ืองเก่ียวกบัเจตจาํนงกาํหนด (Determi -

nism) กล่าวคือ การกระทาํของมนุษยถู์กกาํหนดจากปัจจยัต่าง ๆ มนุษยไ์ม่สามารถเลือกกระทาํได้

อย่างอิสระ ใชเ้หตุผลในการเลือก แต่มนุษยถู์กกดดนั หล่อหลอมจากส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆ 

จนมีบุคลิกภาพท่ีบกพร่องและหนัไปสู่การกระทาํผดิ ดงันั้น การกระทาํของมนุษยเ์ป็นผลมาจากปัจ 

จยัหลายอยา่งรวมกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางชีวภาค และปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทาง

สังคม ปัจจยัเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของมนุษย ์ดงันั้น การกระทาํความผดิจึงเกิดจากปัจจยั

หลายอยา่งร่วมกนัดว้ย ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเนน้ท่ีการกระ 

ทาํความผดิเป็นหลกั แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการกระทาํผดิและการแกไ้ขไปท่ีสาเหตุ

นั้น 

  การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดจึงเน้นท่ีตวัผูก้ระทาํผิดมากกว่าการกระทาํผิด 

โดยการเนน้การศึกษาผูก้ระทาํผิดเป็นรายบุคคลหรือการจาํแนกลกัษณะ เพื่อหาสาเหตุการกระทาํ

ผิดและแนวทางแกไ้ข ทั้งน้ีเพราะสังคมจดัให้มีการลงโทษข้ึนก็เพ่ือเปิดโอกาสให้สังคมไดแ้กไ้ขผู ้

กระทาํผดิ ดงันั้น ระยะเวลาของการลงโทษจาํคุกข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูก้ระทาํผดิท่ีจะแกไ้ข

ตนเอง เช่น ผูต้อ้งขงัคดีฆ่าอาจไดรั้บการปล่อยตวัก่อนผูต้อ้งขงัคดีลกัทรัพยท่ี์กระทาํผดิซํ้ าซาก ถา้ผู ้

ตอ้งคดีฆ่าสามารถสาํนึกผิดและมีพฤติกรรมตามท่ีสังคมตอ้งการและมีแนวโนม้ว่าจะไม่กระทาํผิด

ซํ้าอีกเป็นตน้38 

  แนวความคิดในการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูจึงเป็นแนวคิดท่ีใหโ้อกาสคนกลบัตวั ใหโ้อ 

กาสแกไ้ขปรับปรุงตวัโดยการทาํใหค้นท่ีทาํผดิไม่ใหถ้ลาํตวัลึกไปสู่การกระทาํผดิมากข้ึน ทั้งน้ีโดย

การพยายามหลีกเล่ียงไม่ให้ผูก้ระทาํผิดถูกลงโทษในลกัษณะท่ีเป็นการทาํลายคุณลกัษณะหรือศกัย 

ภาพในการกลบัเขา้สู่สงัคมของเขา โดยการใชม้าตรการเล่ียงโทษจาํคุก เช่น การรอการลงอาญาโดย

มีการคุมประพฤติ การใชโ้ทษปรับและการใชม้าตรการในชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งน้ี เพื่อมิใหผู้ก้ระทาํผดิได ้

รับผลกระทบในทางลบในเรือนจาํ นอกจากน้ียงัใชว้ิธีการเล่ียงโทษจาํคุกในกรณีท่ีไดเ้ขา้ไปรับโทษ

    37 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 8, น.36. 

   38 นทัธี จิตสวา่ง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 29, น.28 - 29. 
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ในเรือนจาํมาระดบัหน่ึงแลว้กใ็หอ้ยูใ่นเรือนจาํใหน้อ้ยท่ีสุดเพื่อใหไ้ดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุดเช่นกนั 

โดยใชว้ิธีการพกัการลงโทษ การลดวนัตอ้งโทษ หรือการทาํงานสาธารณะและศูนยค์วบคุม ในขณะ

ท่ีพวกท่ีใชว้ิธีการจาํคุกในเรือนจาํก็ให้การอบรมแกไ้ขโดยการฝึกวิชาชีพ ให้การศึกษา การอบรม

ทางศีลธรรมและศาสนา การจดัสวสัดิการ การให้การบาํบดัแกไ้ขเป็นกลุ่มและรายบุคคล ทั้งน้ีเพื่อ

มุ่งแกไ้ขสาเหตุท่ีทาํใหผู้ก้ระทาํผดิมีความบกพร่องและเป็นเหตุใหก้ระทาํผดิ 

  ในปัจจุบนัจึงตอ้งมีการแกไ้ขผูก้ระทาํผดิท่ีอยูใ่นเรือนจาํใหมี้การกลบัตวัป็นคนดี เพราะ

เป็นแนวทางท่ียอมรับกนัในวงการราชทณัฑแ์ละประชาชนในสังคมโดยทัว่ไป แต่ก็ยงัเป็นท่ีสงสัย

ว่าจะไดรั้บผลตามประสงคเ์พียงไร เพราะการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดจะมีอุปสรรคหลายประการ 

กล่าวคือ 

  1)  ผูก้ระทาํผิดบางส่วนเปรียบเสมือนกบัแกว้ท่ีแตกไปแลว้ยากต่อการท่ีจะมาต่อให้

เหมือนเดิมเพราะไดสู้ญเสียบุคลิกภาพไปแลว้โดยถูกหล่อหลอมและขดัเกลาให้มีบุคลิกลกัษณะ

เช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใชเ้วลาในเรือนจาํไม่นานเพื่อท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูให้ฟ้ืนคืนกลบัมา และให้

ปรับตวัเขา้กบัคนโดยทัว่ไปในสงัคมนั้นเป็นส่ิงท่ีทาํไดย้าก 

  2)  การลงโทษเพื่อการแกไ้ขขดักบัความรู้สึกของคนในสังคมว่าผูก้ระทาํผิดไม่ควรได ้

รับการปฏิบติัท่ีดีกว่าคนทัว่ไป ตามหลกัของเจเรมี เบนเทม็ (Jeremy Bentham) ท่ีเรียกว่า “หลกัการ

ไดรั้บประโยชน์ท่ีนอ้ยกวา่” (Principle of less eligibility) ทั้งน้ีเพราะคนโดยทัว่ไปจะเห็นวา่เป็นการ

ไม่เป็นธรรมท่ีผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บประโยชน์มากกว่าคนสุจริตโดยทัว่ไป เช่น ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บ

การอบรมแกไ้ขฝึกวิชาชีพ สวสัดิการ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนการจดัการศึกษา การหางาน ใน 

ขณะท่ีคนโดยทัว่ไปในสังคมอีกจาํนวนมากไม่ไดรั้บบริการดงักล่าว ความรู้สึกของคนทัว่ไปดงั 

กล่าวเห็นไดว้า่ขดักบัหลกัของการแกไ้ขฟ้ืนฟ ู

  3)  การแกไ้ขฟ้ืนฟูเหมาะสําหรับผูก้ระทาํผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ผูก้ระทาํผิดคร้ัง

แรกซ่ึงไดก้ระทาํผดิไปเพราะอารมณ์ชัว่วบูหรือโดยพลั้งพลาดหรือทาํไปเพราะความจาํเป็น การแก ้

ไขฟ้ืนฟูไม่ให้กระทาํผิดซํ้ าข้ึนอีกยอ่มมีทางทาํสาํเร็จไดม้าก แต่สาํหรับผูก้ระทาํผิดท่ีเคยกระทาํผิด

และถูกลงโทษมาหลายคร้ังแลว้ หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกทาํผดิติดนิสัย โอกาสท่ีจะแกไ้ข

ฟ้ืนฟูใหก้ลบัตวัจะยอ่มเป็นไปไดย้าก ดงันั้น การแกไ้ขฟ้ืนฟูจึงไม่สามารถจะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิกลบั

ตวัไดทุ้กกรณีไป 
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  4)  การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดในเรือนจาํจะทาํให้ผูก้ระทาํผิดไดรั้บตราบาปกลายเป็น

คนข้ีคุกข้ีตะราง เม่ือพน้โทษออกไปก็จะไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม จึงตอ้งไปคบหาสมาคมกบั

พวกเดียวกนัท่ียอมรับและกลบัเขา้มาในเรือนจาํใหม่ 

  อยา่งไรกต็าม แมก้ารลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟจูะมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการดงักล่าว แต่ก็

เป็นวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัอยูใ่นวงการราชทณัฑข์องประเทศต่าง ๆ โดยทัว่ไป

โดยจะตอ้งทาํควบคู่ไปกบัหลกัการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั เพื่อแยกคนท่ีสมควรแกไ้ขฟ้ืนฟูมาดาํ 

เนินการอยา่งจริงจงั ทั้งน้ี โดยผสมผสานไปกบัวตัถุประสงคข์อ้อ่ืน ๆ39 เช่น การศึกษาและการอบ 

รมทางศาสนาโดยเนน้การแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระทาํผดิเป็นรายบุคคล เป็นตน้ 

   หลกัการแนวคิดของมาตรการบงัคบัทางอาญา 

 ศาตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร ไดอ้ธิบายความหมายของคาํว่า “มาตรการบงัคบัทางอา 

ญา” (Kriminalsanktion/criminal sanction) ในท่ีน้ีหมายความถึงมาตรการบงัคบัต่าง ๆ ในกฎหมาย

อาญาท่ีใชก้บัผูก้ระทาํความผดิอนั ไดแ้ก่ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภยั และมาตรการบงัคบัทางอา 

ญาอ่ืน40 

  ศาสตราจารย ์ดร.หยุด แสงอุทยั ไดอ้ธิบายเร่ืองเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัทางอาญาใน

เร่ืองเก่ียวกบั “การป้องกนัทัว่ไป” และ “การป้องกนัพิเศษ” ไวว้า่ 

  1.  “การป้องกนัทัว่ไป” (Generalprävention / general prevention) เป็นวตัถุประสงค์

ของการลงโทษประการหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับในทางกฎหมายอาญา กล่าวคือ เป็นการใชโ้ทษเพื่อ

การข่มขู่ผูอ่ื้นมิใหก้ระทาํความผดิในทาํนองเดียวกนันั้น หรือเพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่งซ่ึงบงัคบัจิตใจบุค 

คลทัว่ไปท่ีคิดกระทาํความผดิอยา่งเดียวกนัใหง้ดเวน้ความคิดนั้น ๆ เสีย 

  2.  “การป้องกนัพิเศษ” (Spezialprävention / special prevention) ก็เป็นวตัถุประสงคอี์ก

ประการหน่ึงของกฎหมายอาญาท่ีจะป้องกนัมิให้ผูก้ระทาํความผิดนั้นกระทาํความผิดในลกัษณะ

เดียวกนันั้นซํ้าอีก ทั้งน้ีโดยการลงโทษผูน้ั้นหรือโดยการใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยั 

  “โทษ” คือ เคร่ืองมือท่ีถูกกาํหนดข้ึนตามกฎหมาย กล่าวคือ เป็นวิธีการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

มาเพื่อใชก้บัมนุษยด์ว้ยกนัท่ีมีความประพฤติฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อระเบียบสงัคมท่ีมีฐานะเป็นกฎ 

หมายอาญา อนัเป็นการกระทาํท่ีมีผลต่อคุณธรรมทางกฎหมายของบุคคลหรือคุณธรรมทางกฎหมาย

  39 นทัธี จิตสวา่ง, เพ่ิงอ้าง, น.30 - 31. 

  40 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, น.21. 
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ส่วนรวม มีผลตอบสนองต่อเหยือ่ผูไ้ดรั้บความเสียหาย ตลอดทั้งสมาชิกในสงัคมและเพ่ือใหมี้ผลใน

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดาํรงชีวิตปกติในสงัคม 

 ดงันั้น “โทษ” โดยธรรมชาติของตวัมนัเองจึงตอ้งสร้างความเกรงกลวัให้เกิดกบัผูต้อ้ง 

โทษไดห้รือให้นํ้ าหนกัทางความคิดต่อผูท่ี้จะกระทาํความผิดว่า เขาจะไดรั้บผลร้ายมากกว่าในการ

กระทาํละเมิดต่อบทบญัญติักฎหมายอาญานั้น ไม่วา่ในทางทรัพยสิ์น อิสรภาพ ชีวิต ฯลฯ ก็ตาม เช่น 

น้ีการใช ้“โทษ” จึงตอ้งตอบสนองต่อสังคมว่าโทษจะนาํมาใชก้บับุคคลใด ๆ ไดเ้ม่ือมีการกระทาํ

ความผิดกฎหมายอาญา โดยจะตอ้งถูกกาํหนดให้สัมพนัธ์กบัสภาพบริบทของสังคมนั้นและผ่าน

กระบวนพิจารณาและการลงโทษท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรม 

  มาตรการบงัคบัทางอาญาของไทยนั้น ตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 2 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาท่ีกาํหนดว่า บุคคลจะตอ้งรับโทษในทางอาญาต่อเม่ือไดก้ระทาํความผิด และความ 

ผิดนั้นมีบทกฎหมายกาํหนดไวว้่าเป็นความผิดและมีบทลงโทษหากฝ่าฝืนกระทาํความผิดนั้นข้ึน 

ตามหลกั “ไม่มีความผดิ ไม่มีโทษ ไม่มีกฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena sine lege) หลกัน้ีใน 

ทางวิชาการเรียกวา่ “หลกัไม่มีโทษไม่มีกฎหมาย” อนัเป็น “หลกัประกนัในกฎหมายอาญา” 

  เช่นเดียวกบัในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีวางอาํนาจตามกฎหมายท่ีทาํใหรั้ฐ

สามารถท่ีจะลงโทษผูก้ระทาํความผิดไดน้ั้น เร่ิมจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 บทบญัญติัน้ี

คือหลกั “ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena sine lege) หรือหลกันั้ในทางวิ 

ชาการเรียกวา่ “หลกัไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” อนัเป็น “หลกัประกนัในกฎหมายอาญา” และเป็น 

“หลกักฎหมายในรัฐธรรมนูญ”41 

  ประเด็นสําคญัในการใช้มาตรการบงัคบัทางอาญาคือ การใช้มาตรการทางอาญาท่ี

เหมาะสมกบัพฤติกรรมการกระทาํของบุคคล ตาม “หลกัการพิจารณาคดีและบงัคบัโทษท่ีเหมาะสม

กบับุคคล” (Individualization of Punishment) เป็นสมการความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของการกาํหนด

โทษท่ีจะใชก้บัผูก้ระทาํความผิดกบัความผิดอาญาท่ีไดก้ระทาํข้ึนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัคน ๆ นั้น 

เป็นเร่ืองท่ีแสดงและยืนยนัว่าผูก้ระทาํความผิดเป็น “ประธานของการบงัคบัโทษ” คือ ตวัผูก้ระทาํ

ความผิด ตวัผูก้ระทาํความผิดมีความสาํคญัต่อการป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํความผิดซํ้ าข้ึนอีก กร 

ณีจึงเป็นเร่ืองของการมุ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวับุคคลผูก้ระทาํความผดิเป็นหลกัการกาํหนดโทษ

จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งเขา้ถึงและเขา้ใจขอ้มูลสาํคญัของตวัผูก้ระทาํความผดิอยา่งเพียงพอ42 

 41 ธานี วรภทัร์, เพ่ิงอ้าง, น.22 - 23. 

 42 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, น.25. 
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   การบงัคบัโทษจาํคุก 

 “การบงัคบัโทษ” ตรงกบัศพัทภ์าษองักฤษวา่ “Penalty” หมายความวา่ เป็นการลงโทษท่ี

มีการกาํหนดโทษผูก้ระทาํความผิดโทษจาํคุกในเรือนจาํหรือการปรับและวิธีการอ่ืน ๆ รวมถึงการ

ลงโทษเป็นจาํนวนเงินท่ีพิจารณาตามความเสียหายของแต่ละความผิดท่ีไดก้ระทาํกบัรัฐหรือพล

เรือน เป็นเร่ืองของการทดแทนชดเชยใหก้บัคู่กรณีฝ่ายท่ีไดรั้บความเสียหายและสูญเสียจากการกระ 

ทาํอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน43  

 ส่วนคาํว่า “การบงัคบัโทษจาํคุก” เป็นมาตรการในการดาํเนินการเก่ียวกบัโทษจาํคุก

และโทษหรือวิธีการเพื่อความปลอดภยัท่ีเป็นการจาํกดัเสรีภาพของบุคคล การบงัคบัโทษตอ้งเป็น 

ไปตาม “กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษ” (Strafvollzugsrecht หรือ Prison law) กฎหมายว่าดว้ยการ

บงัคบัโทษจาํคุกของไทยท่ีสาํคญัคือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวง

ซ่ึงออกโดยพระราชบญัญติัดงักล่าว44 

  วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษจาํคุก 

   วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของการบงัคบัโทษจาํคุกจะไม่เหมือนกบัวตัถุประสงค์

ของการลงโทษท่ีมุ่งท่ีจะลงโทษให้เป็นไปตามคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลเป็นหลกั หากแต่วตัถุ 

ประสงคข์องการบงัคบัโทษเป็นการพฒันาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษ เขา้มาสู่แนวคิดยคุ

ใหม่ท่ีมีความเป็นเสรีนิยมในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งศกัด์ิความเป็นมนุษยม์ากข้ึนมุ่ง

ท่ีจะปรับเปล่ียน บาํบดัฟ้ืนฟูหรือแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพร่องในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุให้

กระทาํผิดกฎหมายอาญาอนัเป็นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกบัคนในสังคม

ปกติได ้จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งนาํคนในลกัษณะดงักล่าวน้ีไปปรับปรุงซ่อมแซมแกไ้ข ยกระดบั

ความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดบัเกณฑม์าตรฐานคนปกติในสังคมนั้น ๆ ได ้ซ่ึง

วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษท่ีสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี45 

   1.  เพื่อใหมี้การดาํรงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทาํผดิและมีความรับผดิชอบต่อ

สงัคม 

 วตัถุประสงคข์อ้น้ีมุ่งเนน้การดาํรงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทาํความผดิและ

ใหมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีสาํคญัท่ีสุดและตรงต่อความเป็นจริงในการบงัคบัโทษใน 

 43 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 8 , น.19. 

 44 ธานี วรภทัร์, เพ่ิงอ้าง, น.20. 

 45 ธานี วรภทัร์, เพ่ิงอ้าง, น.39. 
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ทณัฑสถาน ท่ีว่า “เม่ือมีการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํผดิครบระยะเวลาแลว้ ผูน้ั้นก็จะออกมาดาํรงชีวิต

ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดงันั้นในหลายประเทศในโลก เช่น ประเทศญ่ีปุ่น สหพนัธ์สา 

ธารณรัฐเยอรมนี ประเทศองักฤษ เป็นตน้ ต่างก็มีกฎหมายหรือแนวนโยบายในการลงโทษจาํคุกท่ี

จะตอ้งหลีกเล่ียงผลเสียหายกบับุคคลในการบงัคบัโทษจาํคุก กล่าวคือ ตอ้งไม่ทาํลายบุคลิกภาพของ

คนปกติและตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญอยูบ่นพ้ืนฐานของการ

บงัคบัโทษ หลกัการความใกลเ้คียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจาํเพราะนกัโทษทุกคนมีโอ 

กาสกลบัเขา้สู่สงัคมอีกคร้ัง หากการจาํคุกทาํลายบุคลิกภาพของคนใหเ้สียไป การฟ้ืนฟูก็จะทาํไม่ได ้

ผล สุดทา้ยสงัคมกไ็ดรั้บความเสียหายอีกต่อไป46 

 การลงโทษอยา่งมีเหตุผลท่ีเป็นภาวะวิสัย ย่อมไม่ลงโทษเพียงเน่ืองจากว่าไดมี้การกระ 

ทาํผดิข้ึนเท่านั้น เพราะส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนแลว้ยอ่มไม่อาจแกไ้ขใหก้ลบัเป็นดัง่เดิมได ้แต่การลงโทษโดย

การคาํนึงถึงอนาคตหรือการมองไปขา้งหนา้เพ่ือให้ทั้งผูท่ี้กระทาํความผิดเองและผูท่ี้รู้เห็นว่าผูก้ระ 

ทาํความผิดถูกลงโทษไม่กระทาํความผิดข้ึนอีกเป็นส่ิงสาํคญั การบงัคบัโทษตอ้งพยายามมุ่งยกระ 

ดบัสามญัสาํนึกและพฤติกรรมท่ีตกตํ่าของผูก้ระทาํความผิดให้ข้ึนมาสู่ระดบัคนปกติ โดยหลกัการ

ท่ีวา่มนุษยเ์ป็นประดิษฐกรรมท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนเป็นพิเศษเพ่ือใหเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดแ้ละสามารถ

พฒันาปรับเปล่ียนพฤตินิสัยและพฤติกรรมได ้จึงตอ้งมีการส่งเสริมคุณค่าในตวับุคคล ส่งเสริม

ความสามารถของบุคคล ตอ้งแสดงผลลพัธ์ของความคิดและการกระทาํรวมทั้งผลลพัธ์ทางเศรษฐ 

กิจสาํหรับความเป็นไปไดท่ี้จะหาเล้ียงชีพ เพ่ือชดเชยจุดอ่อนหรือส่ิงบกพร่องของแต่ละคน ซ่ึงการ

บาํบดัปรับปรุงแกไ้ขน้ีนกัโทษแต่ละคนจะไม่เหมือนกนั แต่จะตอ้งมีวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและ

วางแผนการบงัคบัโทษเป็นราย ๆ ไป อนัจะยงัผลสุดทา้ยใหเ้กิดคือ เม่ือนกัโทษพน้โทษแลว้ไม่กระ 

ทาํความผดิซํ้าอีก47 

 2.  เพื่อเป็นการคุม้ครองสงัคม 

  การบงัคบัโทษท่ีจะมุ่งคุม้ครองสังคม อนัเป็นภารกิจเดียวกนักบัภารกิจของกฎหมายอา 

ญา ดงันั้นเม่ือปรากฏเป็นท่ีแน่ชดัแลว้โดยกระบวนยติุธรรมทางอาญาว่าบุคคลใดเป็นผูก้ระทาํความ 

ผิดและศาลไดพ้ิพากษาลงโทษจาํคุกแลว้ ส่วนของการบงัคบัโทษก็จะจาํกดัเสรีภาพของนกัโทษผู ้

นั้นเพื่อเขา้สู่มาตรการในการแกไ้ขในรูปแบบต่าง ๆ ตามระยะเวลาตามสมควรโดยพิจารณาจากเหตุ

ปัจจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัความบกพร่องของนักโทษเป็นราย ๆ ไปให้เป็นไปตามแผนการบงัคบัโทษ 

  46 ธานี วรภทัร์, เพ่ิงอ้าง, น.39 - 40. 

  47 ธานี วรภทัร์, เพ่ิงอ้าง, น.40 - 41. 
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เม่ือบาํบดัรักษาเป็นปกติดีแลว้ จึงปล่อยบุคคลนั้นกลบัเขา้สู่สังคม วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษ

จึงเป็นการคุม้ครองสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ถา้หากไดก้ระทาํอยา่งมีประสิทธิภาพ48 

  แนวคิดการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผดิรายบุคคล 

 การกาํหนดโทษของศาลนั้น ผูพ้ิพากษาควรจะตอ้งมีองคค์วามรู้ในเร่ืองอาชญาวิทยา

และทณัฑวิทยามาเป็นกรอบแนวคิดดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือใหท้ราบถึงทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีอธิบายเก่ียวกบัสาเหตุ

การกระทาํความผิด การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด แนวคิดเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการลงโทษผู ้

กระทาํความผิด เช่น ทฤษฎีการลงโทษต่างหรือวตัถุประสงคใ์นการลงโทษทางอาญา เป็นตน้ เพื่อ 

ให้ศาลกาํหนดโทษกบัผูก้ระทาํความผิดให้มีความเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระทาํความผิด

เป็นราย ๆ ไป49 

 หลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิด (Individualization) คือจะตอ้งมีการ

กาํหนดโทษใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผดิ (Punishment to Fit the Crime) โดยพิจารณาถึง

ความจริงท่ีว่า มนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถไม่เท่าเทียมกนัในการรับผิดชอบ ทั้งยงัมีบุคคลหลาย

ประเภทท่ีควรไดรั้บการลดโทษหรือไม่ตอ้งรับโทษเลย การลงโทษตามแนวคิดน้ีจะมุ่งเน้นท่ีตวัผู ้

กระทาํความผิดโดยตรง หาไดต้อ้งการให้มีผลถึงบุคคลอ่ืนไม่ โดยมุ่งท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขอบรมบ่ม

นิสัยผูก้ระทาํความผิด ให้ผูก้ระทาํความผิดสามารถกลบัตนเป็นพลเมืองดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้

เพราะการลงโทษโดยการให้ผูก้ระทาํความผิดไดรั้บความยากลาํบากหรือไดรั้บผลร้ายนั้น ในบาง 

กรณีก็ไม่เหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิดและไม่สามารถทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิประพฤติตวัดีข้ึน

ได ้

 การลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิและตวัผูก้ระทาํความผดิมีแนวคิดตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน

ท่ีว่า การท่ีมนุษยแ์ต่ละคนกระทาํผดินั้นมีสาเหตุมาจากบุคลิกลกัษณะอุปนิสัยของผูก้ระทาํความผิด

และพฤติการณ์ภายนอก เช่น ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผูก้ระทาํผดิโดยอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มถือเป็นปัจ 

จยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลในการท่ีจะกระทาํความผดิ ดงันั้น บุคคลจึงตอ้งปรับบุคลิก 

ลกัษณะของตนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ เน่ืองจากบุคลิกลกัษณะกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีมี

ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอยู่ตลอดเวลา แต่บุคคลแต่ละคนย่อมไม่สามารถปรับตนให้เขา้กบัส่ิง 

แวดลอ้มหรือสภาวการณ์ต่าง ๆ ไดเ้หมือนกนั เพราะบุคคลแต่ละคนต่างมีบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนั

ออกไป ดงันั้น แบบแห่งความประพฤติของบุคคล (Pattern of Behavior) ยอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั

   48 ธานี วรภทัร์, เพ่ิงอ้าง, น.41 - 42. 

   49 วชิราภรณ์ อนุกลู, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 2, น.28. 
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ไปดว้ย ซ่ึงอาจเป็นไปในทางเขา้กบัสังคมและเป็นปฏิปักษต่์อสังคม นกัจิตวิทยาจึงเช่ือว่าลกัษณะ

ของความประพฤติอนัเป็นปฏิปักษต่์อสังคมมีปรากฎอยูใ่นตวับุคคลทุกคน ซ่ึงหมายความว่าบุคคล

ทุกคนมีความเอนเอียงไปในทางประกอบอาชญากรรม (Teendency Towards Crime) ดว้ยกนัทั้ง 

ส้ิน50 

 แนวคิดการลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดรายบุคคล (Individualization of 

Punishment) ไดเ้กิดข้ึนจากทฤษฎีอาชญาวิทยาก่ึงดั้งเดิม (Neo-classical Scholl of Criminology) ซ่ึง

มีแนวคิดเร่ืองการกระทาํผิดของอาชญากรโดยแนวคิดพื้นฐานของสาํนกัอาชญาวิทยาก่ึงดงัเดิมจะ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดสาํนกัอาชญาวิทยาดงัเดิมในเร่ืองเจตจาํนงเสรีของอาชญากรก่อนการตดัสินใจ

กระทาํความผิด แต่มีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาประกอบในดา้นสังคมและพฤติกรรมการเลียนแบบของ

อาชญากรดว้ย นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงความแตกต่างของผูก้ระทาํความผิดไม่ว่าในดา้นอายุ เพศและ

สภาพแวดลอ้มทางสังคม ทั้งน้ีเพื่อพฒันาการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิด เน่ืองจาก

ผูก้ระทาํความผดิทั้งหมดไม่สมควรท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมือนกนัทุกประการ51 

 ซีซ่าร์ เบค็คาเรีย (Cesare Beccaria) นกัอาชญาวิทยาชาวอิตาลี มีแนวคิดทฤษฎีเจตจาํนง

เสรี (Free will theory) ท่ีมองวา่ ปัจเจกชนทั้งหลายมีเจตจาํนงเสรีมีเหตุมีผลและมีความสามารถควบ 

คุมได ้โดยมีหลกัการสาํคญั 3 ประการ คือ52 

 ประการแรก ปัจเจกชนทุกคนมีเจตจาํนงเสรีและมีความรอบคอบในการแสดงเจตจาํนง

เสรีนั้น 

 ประการท่ีสอง ความมีเหตุมีผล หมายความว่า ปัจเจกชนทั้งหลาย มีความพร้อมในการ

รักษาความพงุพอใจส่วนบุคคลของตนเอง 

 ประการท่ีสาม มูลเหตุจูงใจของมนุษยท่ี์มาจากการคิดถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลนั้นทาํ

ให้สามารถคาดการณ์เป็นการทัว่ไปและสามารถควบคุมได ้หนา้ท่ีของระบบความยุติธรรมทางอา 

ญาคือการควบคุมการกระทาํเบ่ียงเบนทั้งหลายซ่ึงปัจเจกชนอาจก่อใหเ้กิดข้ึนดว้ยเจตจาํนงเสรีและวิ 

จารณญาณของตนในการแสวงหาความสุขส่วนบุคคล  

   50 ชาย เสวกิุล, อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

2517,) น.204. 

                   51 อุทัย อาทิเวช, ทฤษฎีอาชญาวิทยากับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพว์เีจพร้ินต้ิง, ม.ป.ป,) น.125. 

   52 เพ่ิงอ้าง, น.43 - 44. 
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 สาํหรับการลงโทษผูก้ระทาํความผิดนั้น เบ็คคาเรียเห็นว่าการสร้างกฎหมายอาญาและ

ระบบความยุติธรรมทางอาญานั้นจะตอ้งสร้างรูปแบบการลงโทษท่ีเหมาะสม และต่อตา้นการลง 

โทษท่ีทารุณโหดร้ายและตามอาํเภอใจในเวลานั้นอยา่งรุนแรง  

 ในยคุต่อมา เรมง ซาเลยส์ (Raymond Saleilles) นกักฎหมายชาวฝร่ังเศสมีแนวคิดใน

การลงโทษท่ีเหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผดิ โดยอธิบายในบทความเร่ืองหลกัปัจเจกทณัฑ ์(Indivi -

dualisation de la peine) ไวว้า่53 

 ในความหมายท่ีกวา้ง การแยกลงโทษตามปัจเจกบุคคลผูก้ระทาํความผดิคือ การลงโทษ

ท่ีแปรผนัตามตวับุคคลท่ีเป็นอาชญากรหรือผูก้ระทาํความผิด ในอีกดา้นหน่ึงเป็นการขยายอาํนาจ

การใชดุ้ลพินิจของผูพ้ิพากษาในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิอยา่งเตม็ท่ี แต่ความหมายของหลกัปัจ 

เจกทณัฑอ์าจเขา้ใจไดจ้ากปัจจยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัผูมี้อาํนาจทางตุลาการท่ีจะตอ้งพิจารณาตวั

อาชญากรแลว้ลงโทษ โดยประเมินการกระทาํความผดิว่าเกิดความรุนแรงต่อสังคมว่ามากนอ้ยเพียง 

ใด หรือพิจารณาจากปัจจยัอนัพึงพอใจในพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผดิท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 ในประการแรก โทษคือมาตรการบงัคบัท่ีจะตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความผิดท่ีไดก้ระทาํลง 

โทษจึงเปรียบเสมือนกบัการแกแ้คน้ทดแทนอาชญากรรมท่ีก่อข้ึน โทษถูกกาํหนดไวเ้พื่อให้เกิด

ความสมดุลกบัความผดิท่ีเกิดข้ึน  

 ในประการท่ีสอง โทษคือการเยียวยาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดความมัน่คงในสังคม 

ต่อภยนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากความผิดท่ีไดก้ระทาํลงแทนท่ีจะตอบโตก้บัการกระทาํความผิดท่ีผ่านมา 

แลว้ การลงโทษกเ็ป็นความพยายามหาทางสร้างหลกัประกนัความมัน่คงใหแ้ก่สงัคมในอนาคต 

 ตามความหมายของโทษประการแรกคือการแกแ้คน้ทดแทนนั้น หมายความว่า การลง 

โทษจะตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความผิดท่ีไดก้ระทาํลงตามความหมายน้ี พฤติการณ์แห่งความผิดนั้นเอง 

จะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีความผดิไดก้ระทาํลงวา่ผูก้ระทาํความผดิมีความผดิมากหรือนอ้ย ความ

รับผดิทางอาญาแปรผนัตามผูก้ระทาํความผดิแต่ละคนอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างของความผดิแต่

ละกรรม ปัจเจกทณัฑท่ี์ใชใ้นกรณีน้ีเป็นการพิจารณาจากฝ่ังภายนอกของการกระทาํความผิดหรือ

อาจกล่าวไดว้่าองคป์ระกอบภายนอกดงักล่าวเป็นเคร่ืองสะทอ้นจิตใจชัว่ร้ายภายในของอาชญากร 

อย่างเช่นการแปลความหมายของโทษตามอาํเภอใจในกฎหมายเก่า การลงโทษคืออาํนาจเด็ดขาด

ตามอาํเภอใจของผูมี้อาํนาจ ดว้ยเหตุน้ี แมว้่ากฎหมายจะบญัญติัโทษท่ีจะลงแก่การกระทาํใดท่ีกาํ 

   53 อุทยั อาทิเวช, เพ่ิงอ้าง, น.146 - 149. 
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หนดไวช้ดัเจนแลว้ ผูพ้ิพากษาก็สามารถประเมินสัดส่วนของการลงโทษไดโ้ดยอิสระไม่ว่าจะกาํ 

หนดโทษใหเ้บาลงหรือหนกัข้ึน สูงหรือตํ่ากไ็ด ้

 หลกัปัจเจกทณัฑท่ี์ถูกมองว่าเป็นการแกแ้คน้ทดแทนเจตนาชัว่ร้ายนั้น ก็เดินหนา้ไปสู่

ความหมายอ่ืน กลายเป็นเร่ืองอตัตวิสัยบริสุทธ์ิ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะประเมินสภาพของเจตนาการตดั 

สินใจในการกระทาํความผิดและระดบัท่ีแตกต่างกนัของความรับผดิชอบสมบูรณ์ เหตุบรรเทาโทษ

มากหรือนอ้ย 

 ความหมายอีกประการหน่ึง ซาเลยกล่าวไวคื้อ เป็นหลกัประกนัแห่งความมัน่คงทางสัง 

คมในอนาคต แมว้่าถอ้ยคาํของคาํว่า “ปัจเจกทณัฑ”์ จะเพิ่มความน่าเช่ือถือตามแนวคิดของทฤษฎี

การป้องกนัสังคมก็ตาม เพียงแต่นาํคาํมาปรับใชเ้พื่อใหเ้กิดความรู้สึกแตกต่างก่อนหนา้น้ี โดยตั้งอยู่

บนพื้นฐานการอา้งอิงเพื่อคงความเป็นปัจเจกทณัฑส์มยัใหม่ ถา้คาดการณ์ว่าโทษโดยวตัถุประสงค์

ในตวัของมนัเองเม่ือพิจารณาถึงอนาคต และความมุ่งหมายท่ีจะทาํให้เกิดผลตามวตัถุประสงคด์งั 

กล่าวแลว้ โทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งปรับให้เขา้กบัสภาพของผูก้ระทาํความผิด ถา้

อาชญากรไม่ใช่คนท่ีเบ่ียงเบนอยา่งถาวรแลว้ โทษท่ีจะลงจะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดการเบ่ียงเบนมากยิง่ไป

กว่านั้น จะตอ้งมีวิธีการช่วยเหลือให้ผูก้ระทาํความผิดฟ้ืนฟูแกไ้ขตนเอง แต่ถา้อาชญากรเป็นโดย

กมลสันดานแกไ้ขไม่ไหวแลว้ ก็จะตอ้งลงโทษตามกบิลเมือง และเพ่ือประโยชน์แก่สังคมจะตอ้งมี

มาตรการป้องกนัและการจดัการในระดบัท่ีรุนแรง การปรับการลงโทษให้เขา้กบัปัจเจกบุคคลคือ 

ส่ิงท่ีเราเรียกกนัวา่ “ปัจเจกทณัฑ”์ (l’individualisation de la peine) 

 หลกัการพิจารณาคดีและบงัคบัโทษท่ีเหมาะสมกบับุคคล54 (Individualization of Punish 

ment) เป็นสมการความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของการกาํหนดโทษท่ีจะใช้กบัผูก้ระทาํความผิดกบั

ความผิดทางอาญาท่ีเกิดข้ึนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัคน ๆ นั้น เป็นเร่ืองท่ีแสดงและยืนยนัว่าผูก้ระทาํ

ความผิดเป็น “ประธานของการบงัคบัโทษ” เพราะวตัถุของการบงัคบัโทษคือ “ตวัผูก้ระทาํความ 

ผดิ” ตวัผูก้ระทาํความผิดมีความสาํคญัต่อการป้องกนัมิให้เกิดการกระทาํความผิดซํ้ าข้ึนอีก กรณีจึง

เป็นเร่ืองของการมุ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวับุคคลผูก้ระทาํความผดิเป็นหลกั การกาํหนดโทษจึงมี

ความจาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจผูก้ระทาํความผดิอยา่งลึกซ้ึง 

 สภาพพฤติการณ์แห่งคดี ประวติัการกระทาํความผดิ อาย ุสุขภาพทางกายและภาวะแห่ง

จิต ประวติัการศึกษาและครอบครัว ส่ิงแวดลอ้ม ภูมิหลงั ประวติัการทาํงาน สถานทางการเงิน นิสัย 

ความประพฤติเป็นอาจิณ ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เหตุอ่ืนอนัควรปราณี โดยตามความจริงท่ีว่า

   54 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, น.65. 
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มนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถและความรับผิดชอบท่ีไม่เท่าเทียมกนัซ่ึงบุคลิกลกัษณะนิสัยแสดง 

ออกทางพฤติกรรมภายนอก จึงตอ้งมุ่งเนน้ท่ีตวัผูก้ระทาํความผิดให้สามารถกลบัตนเป็นพลเมืองดี

และสามารถอยูไ่ดใ้นสงัคม ผูก้ระทาํความผดิจึงเป็นประธานของการบงัคบัโทษในหลกัการน้ี 

 ดงันั้น ขอ้เทจ็จริง 2 ส่วนท่ีสาํคญัในการพิจารณาพิพากษาและในการบงัคบัโทษคือ 

 (1)  ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นพฤติการณ์ของการกระทาํความผดิ 

 (2)  ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นส่วนบุคคลกล่าวคือ ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็น

อาจิณของผูต้อ้งหา 

 ทั้ง 2 ขอ้น้ีจะนาํไปสู่การพิจารณาใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดโทษและการบงัคบัโทษให้

เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผดิเป็นรายบุคคล 

   อาจารยธ์านี วรภทัร์ ไดมี้แนวคิดในเร่ืองการใชม้าตรการเล่ียงโทษจาํคุกว่านานาประ 

เทศส่วนใหญ่มีแนวคิดและแนวนโยบายในทางอาญาในการเล่ียงโทษจาํคุก เพราะโทษจาํคุกเป็น

มาตรการบงัคบัทางอาญาท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยม์าก การจาํคุกนาน ๆ ทาํใหสู้ญเสียบุคลิกภาพเดิม

ของบุคคลไป แนวคิดและมาตรการเล่ียงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิอาญาท่ีมีการนาํมาใชก้นัไดแ้ก่ 

การลดการนํามาตรการทางอาญามาใช้ (Decriminalization) การผนัคดีออกจากกระบวนการยุติ 

ธรรม (Diversion) การพิจารณาคดีและบงัคบัโทษท่ีเหมาะสมกบับุคคล (Individualization of Pu -

nishment) และวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษยคุใหม่ ดงัน้ี  

   1.  การลดการนาํมาตรการทางอาญามาใช ้(Decriminalization) เป็นหลกัการท่ีลดการ

นาํเอามาตรการทางอาญามาใชใ้นเร่ืองท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความผดิอาญาหรือลดทอนความเป็นอาช 

ญากรรม ในการกระทาํท่ีถูกบญัญติัเป็นความผดิทางอาญาท่ีเกินสมควรโดยใชม้าตรการอ่ืน ๆ แทน

ในการระงบัคดีนอกระบบยติุธรรมตามปกติ 

   2.  การผนัคดีออกจากกระบวนยุติธรรม (Diversion) หรือการหันเหคดี เป็นการทาํให้

คดีท่ีตอ้งดาํเนินไปตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ ตอ้งยุติลงและมีการนาํ

มาตรการอ่ืนมาใชแ้ทน เช่น ในเง่ือนไขระงบัคดีต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หรือตามกฎหมายอ่ืน เช่น ชะลอการฟ้อง การไกล่เกล่ียคดี การคุมประพฤติ มาตรการบงัคบัทางสัง 

คมต่าง ๆ เป็นตน้ 

   3.  การพิจารณาคดีและบงัคบัโทษท่ีเหมาะสมกบับุคคล (Individualization of Punish 

ment) สมการความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมของการกาํหนดโทษท่ีจะใชก้บัผูก้ระทาํความผดิกบัความผดิ

ทางอาญาท่ีเกิดข้ึน เป็นเร่ืองท่ีแสดงและยืนยนัว่าผูก้ระทาํความผิดเป็น “ประธานของการบงัคบั
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โทษ” เพราะวตัถุของการถูกบงัคบัโทษคือ ตวัผูก้ระทาํความผดิ ตวัผูก้ระทาํความผิดมีความสาํคญั

ต่อการป้องกนัมิให้เกิดการกระทาํความผิดซํ้ าข้ึนอีก กรณีจึงเป็นเร่ืองของการมุ่งท่ีจะเปล่ียนแปลง

แกไ้ขตวัผูก้ระทาํความผิดเป็นหลกั การกาํหนดโทษจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งรู้และเขา้ใจผูก้ระทาํ

ความผดิอยา่งเพียงพอ 

   4.  วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษยุคใหม่ เป็นการพฒันาการจากแนวคิดในอดีตใน

การลงโทษเขา้มาสู่แนวคิดยุคใหม่ท่ีมีความเป็นเสรีนิยมในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้ง

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์ากข้ึน มุ่งท่ีจะปรับเปล่ียนบาํบดัฟ้ืนฟูหรือแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบก 

พร่องในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุให้กระทาํผิด โดยมีหลกัท่ีสาํคญัคือ เพ่ือทาํให้ผูก้ระทาํผิดสามารถท่ี

จะดาํรงชีวิตอนาคตไดโ้ดยปราศจากการกระทาํความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อ

เป็นการคุม้ครองสังคม55 แต่เม่ือมีเหตุตอ้งจาํคุกผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มสาวก็ตอ้งมีแผนบงัคบัโทษจาํคุกผู ้

ตอ้งขงัวยัหนุ่มสาวท่ีมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการจาํคุกท่ีแตกต่างจากการจาํคุกบุคคลท่ีกระ 

ทาํผดิโดยทัว่ไป เช่น การใหก้ารศึกษา การกระทาํเชิงคุณธรรม เป็นตน้ 

      2.5.2  แนวทางในการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิระหวา่งพิจารณาในคดียาเสพติด 

 ผลกระทบของการถูกจองจาํผูก้ระทาํความผดิและผูต้อ้งขงั56 

   สังคมของผูต้อ้งขงัเป็นสังคมท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากสังคมภายนอกอยู่หลาย

ประการ ท่ีสาํคญัก็คือสังคมของผูต้อ้งขงัเป็นสังคมของการถูกจาํกดัสิทธิและเต็มไปดว้ยกฎเกณฑ ์

นอกจากน้ียงัเป็นสังคมท่ีถูกตดัความสัมพนัธ์กบัสังคมภายนอก จึงทาํให้สังคมของผูต้อ้งขงัเป็นสัง 

คมเพศเดียวและโดดเด่ียว ดงันั้นการพิจารณาถึงผลกระทบของการถูกจองจาํท่ีมีต่อผูต้อ้งขงัจึงเป็น

ส่ิงจาํเป็น เพราะลกัษณะพิเศษของสงัคมผูต้อ้งขงัดงักล่าว จะมีผลกระทบทั้งทางดา้นร่างกายและจิต 

ใจของผูต้อ้งขงั ซ่ึงนกัทณัฑวิทยาและนกัสังคมวิทยาหลายคนเช่ือว่า ผลกระทบดงักล่าวจะนาํไปสู่

การปรับตวัของผูต้อ้งขงัในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทศันคติและแบบพฤติกรรม

ของผูต้อ้งขงัในเวลาต่อมาดว้ย  

  Gresham Sykes (1958) เป็นคนแรกท่ีไดศึ้กษาถึงผละกระทบของการจองจาํต่อผูต้อ้งขงั

อยา่งจริงจงั โดยไดเ้รียกผลกระทบดงักล่าวว่าเป็น “ความเจ็บปวดของการถูกจองจาํ” Sykes ได้

   55 ธานี วรภทัร์, กฎหมายราชทณัฑ,์ (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน, 2558), น.55 - 60. 

   56 นทัธี จิตสวา่ง, “ผลกระทบของการถูกจองจาํต่อผูต้อ้งขงั,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559, จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/420370 
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กล่าวถึงการถูกจาํกดัในดา้นต่าง ๆ ของผูต้อ้งขงั ซ่ึงก่อใหเ้กิดความกดดนัและเป็นความเจบ็ปวดของ

การจองจาํ การถูกจาํกดัดงักล่าวมีอยู ่5 ประการดว้ยกนัคือ57 

               ก. การถูกจาํกดัดา้นเสรีภาพ 

   การสูญเสียเสรีภาพเป็นสภาพความกดดนัประการแรกท่ีผูต้อ้งขงัประสบเม่ือถูกจองจาํ 

เพราะเม่ือผูต้อ้งขงัถูกส่งเขา้เรือนจาํก็หมายความว่า เขาจะถูกจาํกดัใหอ้ยูใ่นเรือนจาํไม่สามารถท่ีจะ

ไปไหนมาไหนได ้การถูกจาํกดัดา้นเสรีภาพน้ี นอกจากจะถูกจาํกดัการเคล่ือนไหวมิให้ออกนอก

เรือนจาํแลว้ ยงัหมายถึงการถูกจาํกดัภายในเรือนจาํอีกดว้ย ผูต้อ้งขงัจะไม่สามารถเดินจากแดนหน่ึง

ไปยงัอีกแดนหน่ึงหรือจากตึกหน่ึงไปยงัอีกตึกหน่ึงไดต้ามใจชอบ นอกจากน้ีการถูกจองจาํในเรือน 

จาํยงัหมายถึง การถูกตดัขาดจากครอบครัว และญาติมิตรอีกดว้ย โดยท่ีการแยกจากกนัน้ีมิใช่เป็น

การแยกจากกนัธรรมดา แต่เป็นการแยกจากญาติมิตรในฐานะของผูก้ระทาํผิดกฎหมายและถูกลง 

โทษ และดว้ยเหตุน้ีเอง Sykes เนน้ว่า ส่ิงท่ีทาํความเจบ็ปวดมากท่ีสุดก็คือ ความจริงท่ีว่า การถูกจอง

จาํเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการถูกปฏิเสธจากสังคมผูต้อ้งขงัจะถูกปฏิเสธจากสังคมภายนอกและ

ถูกตีตราวา่ เป็นนกัโทษนบัตั้งแต่ท่ีเขา้มาอยูใ่นเรือนจาํ ซ่ึงผูต้อ้งขงัจะตอ้งตดัผมสั้น แต่งชุดนกัโทษ 

มีเลขหมายประจาํตวัและทาํความเคารพเจา้พนกังาน ทาํให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกว่าตนนั้นไดสู้ญเสียสถาน 

ภาพของสมาชิกในสังคมและสถานภาพของคนธรรมดาไป สภาพดงักล่าวเป็นผลมาจากการถูกจาํ 

กดัดา้นเสรีภาพ เป็นส่วนสาํคญัของความเป็นมนุษยแ์ละเป็นผลให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บความกดดนัอยา่ง

มาก 

  ข. การถูกจาํกดัดา้นเคร่ืองอุปโภคบริโภคและบริการ 

  ในเรือนจาํผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐานดา้นวตัถุ เช่น อา 

หาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูห่ลบันอน ซ่ึงคนโดยทัว่ไปอาจจะคิดว่า ผูต้อ้งขงัยงัไดเ้ปรียบคนจนในสังคม

ภายนอกในเร่ืองเหล่าน้ี อยา่งไรก็ตาม Sykes ไดช้ี้ให้เห็นว่า ผูต้อ้งขงันั้นถูกจาํกดัสิทธิในการท่ีจะ 

“เลือก” พวกเขาไม่มีสิทธิท่ีจะเลือกรายการอาหารประจาํวนั ไม่มีสิทธิท่ีจะคาํนึงถึงรสชาติของอา 

หาร ไม่มีสิทธิท่ีจะด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ีไดต้ามชอบใจ ไม่มีสิทธิท่ีจะใส่เส้ือ กางเกงส่วนตวัท่ีชอบ 

ไม่มีท่ีพกัผอ่นเป็นส่วนตวั ไม่มีเคร่ืองใช ้อุปกรณ์เป็นของตนเอง ไม่มีแมก้ระทัง่ “เวลา” ท่ีจะเป็นตวั

ของตวัเองท่ีจะเลือกทาํในส่ิงท่ีชอบเหมือนดงัเช่นท่ีเคยมีเม่ืออยูน่อกเรือนจาํ การถูกจาํกดัในการรับ

บริการและเลือกอุปโภคบริโภคเช่นน้ี ทาํให้มองตนเองว่าเป็นผูสู้ญเสีย  โดยเฉพาะการสูญเสียสิทธิ

ในทรัพยสิ์นส่วนบุคคลไป ในขณะท่ีส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัเขาคือ “แรงงาน” กลบัถูกรัฐนาํไปใชภ้ายใตช่ื้อ

   57 เพ่ิงอ้าง. 
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ท่ีเรียกวา่ “การฟ้ืนฟแูกไ้ขฝึกอาชีพ” สภาพการดงักล่าวน้ีจึงเป็นความกดดนัและเจบ็ปวดอีกประการ

หน่ึงท่ีผูต้อ้งขงัไดรั้บ 

  ค. การถูกจาํกดัดา้นความสมัพนัธ์ทางเพศ 

  การถูกจองจาํหมายถึง การท่ีผูต้อ้งขงัตอ้งถูกตดัขาดจากเพศตรงขา้ม โดยเฉพาะการถูก

ตดัขาดจากการมีเพศสัมพนัธ์และการคบหาสมาคมกบัเพศตรงขา้มติดต่อกนัเป็นเวลานาน จึงทาํให้

ผูต้อ้งขงัไดรั้บความกดดนั ความกดดนัท่ีว่าน้ีมิไดเ้กิดจากการขาดการตอบสนองต่อความตอ้งการ

ทางเพศเท่านั้น แต่เป็นความกดดนัทางดา้นจิตใจ ซ่ึงเกิดจากการท่ีตอ้งอยูร่วมกบัเพศเดียวกนั ทาํให้

ผูต้อ้งขงัเกิดความวิตกกงัวลว่าความเป็นชายของเขากาํลงัถูกคุกคาม ทั้งการถูกยัว่ยวนให้เขาหันเห

ไปสู่ความสัมพนัธ์แบบรักร่วมเพศ หรือถูกข่มขืนโดยผูช้ายดว้ยกนัก็ตาม ความวิตกกงัวลเหล่าน้ี

แทบจะไม่บงัเกิดข้ึนในโลกท่ีมีสตรีอยูด่ว้ย แต่ในเรือนจาํเป็นโลกของผูช้ายเพศเดียว ทาํใหไ้ม่แน่ใจ

วา่จะเกิดความด่างพร้อยกบัตนข้ึนเม่ือไร 

  ง. การถูกจาํกดัดา้นอิสรภาพ 

  ผูต้อ้งขงัไดรั้บความกดดนัจากการถูกจาํกดัดา้นอิสรภาพเพราะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ ์

และคาํสั่งของเจา้พนกังานท่ีคอยควบคุมการเคล่ือนไหวของตนอยู่ทุกเวลา การตรวจตราเฝ้าดูทุกฝี

กา้ว การตรวจจดหมาย การกาํหนดใหกิ้นเป็นเวลา นอนเป็นเวลา การเขา้แถวไปทาํงานและการหา้ม

นาํอาหารเขา้ไปในหอ้งนอน เป็นตน้ กฎเกณฑแ์ละคาํสั่งเหล่าน้ีทาํใหรู้้สึกกว่าถูกจาํกดัอิสรภาพ แต่

ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความกดดนักคื็อ การไม่มีเหตุผลของกฎเกณฑห์รือระเบียบต่าง ๆ ในหลาย ๆ เร่ืองซ่ึง

จะหาคาํอธิบายไม่ไดแ้ละเจา้หนา้ท่ีก็มกัจะปฏิเสธท่ีจะอธิบายคาํตอบท่ีผูต้อ้งขงัจะไดรั้บก็คือ “มนั

เป็นกฎของเรือนจาํ” ผูต้อ้งขงัไม่ทราบว่าทาํไมจดหมายถึงล่าชา้  ทาํไมส่ิงของท่ีส่งมาถึงไม่ไดรั้บ

และทาํไมถึงตอ้งมีกฎเกณฑเ์ร่ืองนั้นเร่ืองน้ี ผลก็คือผูต้อ้งขงัจะเกิดความรู้สึกว่า ตวัเขาถูกจาํกดัทุก

ส่ิงทุกอยา่งและทาํใหเ้กิดความรู้สึกส้ินหวงั อ่อนแอและช่วยตวัเองไม่ได ้นบัเป็นความกดดนัทางจิต 

ใจท่ีก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวดมากกวา่ความกดดนัทางร่างกายเสียอีก 

  จ. การถูกจาํกดัดา้นความปลอดภยั 

  การท่ีผูต้อ้งขงัตอ้งอยูร่วมกบัผูต้อ้งขงัอ่ืน ๆ ซ่ึงแต่ละคนมีประวติัอาชญากรร้าย ๆ มาทั้ง 

ส้ิน ทาํให้เกิดความวิตกกงัวลว่าตนอาจจะถูกกลัน่แกลง้ ลกัขโมย ทาํร้าย ฆาตกรรมหรือข่มขืนได้

สกัวนัหน่ึง พวกเขารู้ตวัวา่ในวนัหน่ึงขา้งหนา้จะตอ้งถูก “ทดสอบ” จากพวกเจา้ถ่ินหรือจากคนใหม่

ว่าจะอยู่ในคุกต่อไปในฐานะผูแ้ขง็แรง หรือผูอ่้อนแอ ในบรรยากาศของการแข่งขนักนัเป็นเจา้ใน

เรือนจาํ ผูช้นะจะใชก้าํลงัข่มขู่ผูแ้พห้รือผูท่ี้อ่อนแอกว่า ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีจะให้การดูแลไม่ทัว่ถึง 
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จึงทาํให้ผูต้อ้งขงัเกิดความวิตกกงัวลว่าสักวนัหน่ึงเขาจะตอ้งประสบกบัการทา้ทาย พวกเขาจะรู้สึก

วา่พวกเขาไดสู้ญเสียหลกัประกนัในดา้นความปลอดภยัไปส้ิน 

  ความเจบ็ปวดท่ีผูต้อ้งขงัไดรั้บอนัเน่ืองมาจากการถูกจาํกดัในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 5 ดา้นนั้นมิ 

ใช่แต่จะเป็นความเจบ็ปวดทางดา้นร่างกายเท่านั้น แต่ความเจบ็ปวดท่ีสาํคญัก็คือ ความกดดนัทางจิต 

ใจท่ีผูต้อ้งขงัไดรั้บจากการถูกจาํกดัดงักล่าว อนัเป็นผลให้ผูต้อ้งขงัเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เบ่ือ

หน่าย เหงา กลวัและเกิดความเครียดในจิตใจ จนทาํใหผู้ต้อ้งขงัตอ้งหาทางออกในการปรับตวั เพื่อท่ี 

จะระบายความเจบ็ปวดดงักล่าวโดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัใหส้อดคลอ้งไปกบัขอ้ 

จาํกดัต่าง ๆ ของเรือนจาํ รวมทั้งพฒันาวฒันธรรมยอ่ยข้ึนในเรือนจาํและมีการปรับตวัของผูต้อ้งขงั

ประเภทต่าง ๆ58 

  นอกจาก Sykes แลว้ Goffman ก็เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของระบบเรือน 

จาํต่อผูต้อ้งขงั ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีก่อใหเ้กิดความกดดนัทางดา้นจิตใจอยา่งรุนแรง Goffman ไดใ้ห้

ทศันะว่า เรือนจาํเป็นสถาบนัเบด็เสร็จ (Total Institution) ท่ีสามารถทาํลายปัจเจกภาพของผูต้อ้งขงั

ท่ีถูกส่งเขา้ไปเพราะเม่ือถูกส่งเขา้ไปในเรือนจาํผูต้อ้งขงัจะรู้สึกว่าสูญเสียศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์ซ่ึงเคยมีอยูใ่นขณะท่ีอยูใ่นสงัคมภายนอกไปจนหมดส้ิน ทั้งน้ี โดยผูต้อ้งขงัแต่ละคนจะเผชิญ

กบัภาวการณ์สูญส้ินในส่ิงท่ีเคยมีอยู ่(Mortification) ไม่ว่าจะเป็นการสูญส้ินในเสรีภาพ อิสรภาพ

และสิทธิต่าง ๆ ท่ีเคยมีผูต้อ้งขงัจะถูกจาํกดัการเคล่ือนไหวในเรือนจาํไม่สามารถไปไหนมาไหนได้

ตามความพอใจ การผา่นจากตึกหน่ึงไปอีกตึกหน่ึงจะตอ้งผา่นการตรวจคน้ การเคล่ือนไหวใด ๆ จะ

อยูใ่นสายตาของเจา้หนา้ท่ีโดยตลอดเวลาแมแ้ต่การเขา้หอ้งส้วม ทาํใหรู้้สึกขาดความเป็นอิสระส่วน 

ตวั ผูต้อ้งขงัยงัไม่มีสิทธิท่ีจะเลือกรายการอาหารและรสชาติไดต้ามความพอใจ ไดเ้พียงแต่มีอาหาร

ทานไปวนั ๆ เท่านั้น นอกจากน้ีผูต้อ้งขงัยงัถูกตดัสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก ขาดการติดต่อจากญาติ

มิตรและครอบครัว ทาํใหรู้้สึกโดดเด่ียวในขณะท่ีการติดต่อส่ือสารตอ้งผา่นการตรวจ ทาํใหห้มดโอ 

กาสท่ีจะดาํเนินชีวิตเหมือนก่อน ท่ีสาํคญัก็คือผูต้อ้งขงัจะถูกตีตราว่าเป็น “นกัโทษ” นบัตั้งแต่การท่ี

ถูกตรวจคน้ร่างกายอยา่งละเอียดในวินาทีแรกท่ีเขา้เรือนจาํ การสวมใส่เคร่ืองแบบของนกัโทษ การ

ถูกตดัผมและถูกกาํหนดให้มีหมายเลขแทนช่ือ ทาํให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกว่าสถานภาพเก่าของเขากาํลงัถูก

เปล่ียนให้สูญส้ินไปพร้อม ๆ กบัท่ีสถานภาพใหม่ของการเป็นนกัโทษไดเ้ขา้มาแทนท่ี การเปล่ียน 

แปลงดงักล่าวนบัวา่มีผลกระทบทางดา้นจิตใจของผูต้อ้งขงัเป็นอยา่งมาก59 

  58 นทัธี จิตสวา่ง, เพ่ิงอ้าง. 

  59 นทัธี จิตสวา่ง, เพ่ิงอ้าง. 
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 แนวความคิดของ Goffman เก่ียวกบัการเปล่ียนสถานภาพหรือการสูญส้ินสถานภาพ

ของผูต้อ้งขงัสอดคลอ้งกบัความคิดของ Harold Gerfinkel ซ่ึงไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองพิธีกรรม

ลดสถานภาพ (Status degradation ceremonies) ไวต้ั้งแต่ปี 1956 โดย Gerfinkel เสนอแนวคิดว่า การ

จองจาํเป็นกระบวนการของพิธีการลดสถานภาพของผูต้อ้งขงั ซ่ึงพิธีการดงักล่าวน้ีจะทาํหน้าท่ี 2 

ประการคือ ทาํลายเอกลกัษณ์ท่ีมีมาก่อนของผูต้อ้งขงัและหยบิยืน่เอกลกัษณ์ใหม่ท่ีมีลกัษณะตํ่าตอ้ย

กว่าเดิมให ้ต่อมา Richard Cloward ไดข้ยายแนวความคิดของ Gerfinkel ในเร่ืองน้ีต่อไปอีกโดยได้

ช้ีให้เห็นว่า พิธีกรรมน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ท่ีผูก้ระทาํผิดถูกตาํรวจจบัโดยเฉพาะเม่ือผูก้ระทาํผิดถูกส่งเขา้

เรือนจาํ ส่ิงท่ีผูต้อ้งขงัตอ้งประสบก็คือ การถูกลดค่าของความเป็นมนุษยด์ว้ยวิธีการต่าง ๆ จะโดย

ตั้งใจหรือไม่กต็าม จนทาํใหผู้ต้อ้งขงัตกอยูใ่นฐานะท่ีตํ่าตอ้ยทางสงัคมมากท่ีสุด ความกดดนัท่ีผูต้อ้ง 

ขงัไดรั้บจากพิธีกรรมดงักล่าวน้ีเอง เป็นผลให้ผูต้อ้งขงัสร้างวฒันธรรมยอ่ยของผูต้อ้งขงัข้ึนมาเป็น

เกราะกาํบงัความกดดนัเหล่านั้น ซ่ึงเช่นเดียวกบัแนวคิดของ Sykes and Messengers ท่ีอธิบายถึงกระ 

บวนการในการท่ีผูต้อ้งขงัถูกลดสถานภาพว่าเป็นการทาํลาย ego ของผูต้อ้งขงั จนทาํใหต้อ้งหาทาง 

ออกในการบรรเทาความเจบ็ปวดท่ีไดรั้บ ในขณะท่ี Gordon Trasler เนน้ว่าการปฏิบติัของผูคุ้มต่อผู ้

ตอ้งขงันั้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา การบงัคบัควบคุมหรือการตรวจคน้เป็นการตอกย ํ้าการลดสถาน 

ภาพทางสงัคมของผูต้อ้งขงัอยูต่ลอดเวลา60 

  แนวความคิดเก่ียวกบัผลกระทบของระบบเรือนจาํท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่ เป็นผล

มาจากการศึกษาในเรือนจาํท่ีมีระดบัความมัน่คงแขง็แรงสูงสุดของสหรัฐ เม่ือประมาณตน้ทศวรรษ 

1960 ซ่ึงมีระยะเวลากว่า 50 ปีผา่นมาแลว้ ปัญหามีอยูว่่า แนวความคิดดงักล่าวจะสามารถอธิบายระ 

บบสังคมเรือนจาํในปัจจุบนัไดห้รือไม่ เพราะหากจะพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีผา่นมาแลว้น่าจะมีการ

เปล่ียนแปลงในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัไปในทางท่ีเป็นมนุษยธรรมยิ่งข้ึน และมีการคาํนึงถึงสิทธิ

มาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัมากยิ่งข้ึน ดงันั้นขอ้เทจ็จริงในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงับาง 

อย่างจากการศึกษาในช่วงปี 1960 จึงไม่น่าจะสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั เช่น การห้ามผู ้

ตอ้งขงัซ้ืออาหารภายนอกมาหรือรับประทาน การใหผู้ต้อ้งขงัตดัผมสั้น เป็นตน้ ปัจจุบนักล่าวไดว้่า

ผูต้อ้งขงัในสหรัฐอเมริกามีสิทธิและเสรีภาพมากข้ึนกว่าเดิม มีการผ่อนปรนดา้นกฎระเบียบต่าง ๆ 

มากข้ึน อยา่งไรก็ตาม หากจะพิจารณาจากการศึกษาของ Sykes และคนอ่ืน ๆ แลว้ จะพบว่าแมข้อ้ 

เท็จจริงในบางอย่างเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเปล่ียนแปลงไป แต่โครงสร้างของระบบสังคม

ของเรือนจาํยงัคงอยู่ โดยเฉพาะลกัษณะของการจาํกดัเสรีภาพและสิทธิต่าง ๆ ของผูต้อ้งขงั ดงันั้น

  60 นทัธี จิตสวา่ง, เพ่ิงอ้าง. 
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ความเจบ็ปวดจากการถูกจองจาํหรือผลกระทบจากการถูกจองจาํทั้ง 5 ประการ ท่ี Sykes กล่าวถึงนั้น

ก็ยงัคงปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั เพียงแต่ลดความรุนแรงลง ดงัท่ี Johnson and Toch กล่าวว่างานของ 

Sykes ยงัสามารถอธิบายสังคมของเรือนจาํในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี การถูกจาํกดัดา้นต่าง ๆ ของผู ้

ตอ้งขงัยงัคงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวดอยูเ่ช่นเดิม นอกจากน้ีการศึกษาวิจยัในระยะหลงั ๆ ก็

สามารถยนืยนัในเร่ืองน้ีไดเ้ช่น Toch ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึง “ความเครียด” ท่ีผูต้อ้งขงัไดรั้บจากการถูกจอง

จาํ โดยเปล่ียนจากคาํว่า “ความเจบ็ปวด” ของ Sykes มาเป็น “ความเครียด” เพราะเป็นส่ิงท่ีเห็นชดั

ไดง่้ายกว่า Toch พบลกัษณะของสภาพในเรือนจาํหลายประการมีผลกระทบต่อความเครียดของผู ้

ตอ้งขงั เช่น ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัอนาคตหรือการถูกตดัขาดจากญาติพี่น้อง เป็นตน้ นอกจากน้ี 

Smith ยงัพบว่าความแออดัยดัเยียดในเรือนจาํมีผลกระทบต่อจิตใจของผูต้อ้งขงัเป็นอยา่งมาก ใน 

ขณะท่ี Bowker ไดเ้ห็นว่า ปัญหาการขาดความปลอดภยัในเรือนจาํยงัเป็นปัญหาสาํคญัของเรือนจาํ

ในปัจจุบนั โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวกบัการใชก้าํลงัและความรุนแรง เช่น การข่มขืน การทาํร้ายร่าง 

กาย นอกจากน้ียงัมีปัญหาการรักร่วมเพศ การแบ่งแยกผวิ ปัญหายาเสพติด Bowker สรุปว่า การเอา

รัดเอาเปรียบและตกัตวงผลประโยชน์ยงัคงเป็น “แก่น” สาํคญัของชีวิตในเรือนจาํของสหรัฐอเมริกา

ในปัจจุบนั61 

  ผลกระทบการควบคุมตวัผูต้อ้งขงัหญิงคดียาเสพติดไวใ้นเรือนจาํหรือทณัฑสถาน 

 ปัญหาและความตอ้งการของผูต้อ้งขงัหญิงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลาย

แห่งพบวา่ ปัญหาหลกั ๆ ท่ีผูต้อ้งขงัหญิงตอ้งเผชิญอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี62 

  1)  ปัญหาดา้นความไม่เหมาะสมของสถานท่ีคุมขงั และบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลผูต้อ้ง 

ขงัหญิง จากการศึกษาพบว่า ผูต้อ้งขงัหญิงมกัจะไดรั้บการคุมขงัในสถานท่ีท่ีห่างไกลจากบา้นและ

ครอบครัวมากกวา่ผูต้อ้งขงัชาย อนัเน่ืองมาจากขอ้เทจ็จริงท่ีว่ามีเรือนจาํสาํหรับการควบคุมตวัผูต้อ้ง 

ขงัหญิงนอ้ยกว่าเรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงัชาย ระยะทางท่ีห่างไกลดงักล่าวน้ีทาํผูต้อ้งขงัหญิงมีความ

ยากลาํบากท่ีจะรักษาการติดต่อกบัครอบครัวและบุตร เน่ืองจากตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางและ

โดยขอ้จาํกดัของสถานะทางเศรษฐกิจทาํใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บการเยีย่มจากครอบครัวนอ้ย ก่อใหเ้กิดผล 

กระทบในทางลบทั้งต่อผูต้อ้งขงัหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการขาดการติดต่อท่ีเพียงพอกบั

บุตรและสมาชิกครอบครัว ทาํให้ผูต้อ้งขงัหญิงเกิดความวิตกกงัวลและส่งผลกระทบต่อความสัม 

  61 นทัธี จิตสวา่ง, เพ่ิงอ้าง. 

  62 นรินทิพย ์ศิรวาณิช, “บทความเร่ือง ผูห้ญิงติดคุก ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559, 

จากhttp://www.kamlangjai.or.th/th/terms.php 
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พนัธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพฒันาการของเด็กเล็ก นอกจาก

ปัญหาน้ีแลว้ บ่อยคร้ังยงัพบว่าผูต้อ้งขงัหญิงถูกคุมขงัไวใ้นเรือนจาํท่ีออกแบบมาสําหรับผูต้อ้งขงั

ชาย ซ่ึงมีการวางกฎระเบียบท่ีเขม้งวดและไม่อนุญาตให้มีการติดต่อกบัโลกภายนอก หรือถูกควบ 

คุมในเรือนจาํความมัน่คงสูงแทนท่ีจะเป็นเรือนจาํความมัน่คงตํ่า ทั้ง ๆ ท่ีพวกเธอถูกจาํแนกลกัษณะ

ว่าเป็นผูต้อ้งขงัท่ีมีความเส่ียงตํ่า การจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัหญิงท่ีผิดพลาดน้ีส่งผลต่อประสบ 

การณ์ของการตอ้งโทษจาํคุกในทุก ๆ ดา้น รวมทั้งอิสรภาพในการเคล่ือนไหว ความถ่ีและประเภท

ของการติดต่อท่ีมีต่อบุตรและสมาชิกครอบครัวและโอกาสในการศึกษาและฝึกวิชาชีพท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบดว้ย  

  2)  ปัญหาดา้นการไม่ตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูต้อ้งขงัหญิงทาํใหผู้ต้อ้ง 

ขงัหญิงส่วนใหญ่ขาดหรือไดรั้บบริการหรือสวสัดิการพื้นฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับผูห้ญิงทัว่ไปไม่เพียง 

พอ ซ่ึงรวมถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งทางกายและทางจิต เน่ืองจากระบบอนามยัและการดู 

แลสุขภาพของเรือนจาํไดรั้บการออกแบบเพื่อผูช้ายและใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูช้าย ดงั 

นั้น การรักษาพยาบาลทางนรีเวชวิทยา เช่น การตรวจหามะเร็งเตา้นมจึงเป็นบริการท่ีหาไดย้ากยิง่ใน

เรือนจาํ และนอกเหนือจากบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานแลว้ผูต้อ้งขงัหญิงมกัมีความตอ้งการพิเศษท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการมีประจาํเดือน วยัทองหรือสุขภาพทางเพศ ความตอ้งการเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศ

หญิงน้ี จะตอ้งไดรั้บความเอาใจใส่จากพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยซ่ึ์งไดรั้บการฝึกฝนมา

ทางดา้นสุขอนามยัสตรีเป็นการเฉพาะซ่ึงรวมทั้งนรีเวชวิทยาดว้ย อย่างไรก็ดีผลการศึกษาเก่ียวกบั

ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่บ่งช้ีว่า การให้การดูแลสุขภาพในเรือนจาํไม่ไดมี้ความตระหนกัถึงความตอ้งการ

ของผูต้อ้งขงัหญิงท่ีมีความตอ้งการพิเศษเหล่าน้ีแต่อยา่งใด ดงัจะไดเ้ห็นจากการท่ีผูต้อ้งขงัหญิงท่ีตั้ง 

ครรภม์กัขาดหรือไดรั้บบริการรักษาพยาบาลก่อนและหลงัคลอด รวมทั้งการดูแลทารกไม่เพียงพอ

ขาดการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการคลอดและการดูแลบุตร และการเตรียมการแยกทารกแรกเกิดจากแม่

หลงัการคลอดมีนอ้ยมากหรือไม่มีเลย ในขณะท่ีผูต้อ้งขงัหญิงท่ีเป็นแม่ถูกแยกจากบุตร เน่ืองจาก

เรือนจาํส่วนใหญ่ไม่มีสถานท่ีเฉพาะหรือสถานท่ีส่วนตวัสาํหรับให้เด็กเขา้เยี่ยมแม่ซ่ึงถูกคุมขงั ทาํ

ใหแ้ม่ท่ีตอ้งขงัตอ้งทนทุกขท์รมานทางจิตใจและยงัมีผลต่อพฒันาการของเดก็ 

  นอกจากน้ี เรือนจาํส่วนใหญ่ยงัมิไดจ้ดัให้มีบริการเป็นพิเศษสําหรับผูต้อ้งขงัหญิงสูง 

อาย ุโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้เป็นเหยือ่ของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวซ่ึงส่งผลใหมี้ปัญหาทางจิต 

ผูต้อ้งขงัหญิงวยัทองหรือผูท่ี้มีประวติัทางการแพทยเ์ก่ียวกบันรีเวช เช่น มะเร็งเตา้นม รวมทั้งผูต้อ้ง 

ขงัหญิงท่ีเป็นเยาวชนก็ไม่สามารถเขา้ถึงการบริการทางการแพทยท่ี์เหมาะสม และมีการตระหนัก
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เพียงเล็กนอ้ยถึงความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศท่ีเยาวชนเหล่านั้นอาจไดเ้ผชิญก่อนท่ีจะตอ้ง

โทษจาํคุก ทั้งยงัมกัขาดโอกาสทางการศึกษาหรือการฝึกวิชาชีพหรือสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีน้อยกว่า 

เน่ืองจากการจดัการดงักล่าวส่วนใหญ่จดัไวใ้ห้แก่ผูต้อ้งขงัหญิงท่ีเป็นผูใ้หญ่หรือผูต้อ้งขงัเยาวชน

ชาย ในขณะท่ีผูต้อ้งขงัหญิงท่ีมีความบกพร่องทางกายและทางจิต กม็กัไม่ไดรั้บความเอาใจใส่ดา้นท่ี

พกัอุปกรณ์หรือสถานท่ีท่ีออกแบบเฉพาะสาํหรับผูพิ้การ หรือการไดรั้บยามากหรือนอ้ยเกินไปใน

กรณีของผูมี้ความบกพร่องทางจิต ตลอดจนไม่มีการใหค้าํปรึกษาหรือแกไ้ขฟ้ืนฟูทางจิตแต่อยา่งใด 

ทาํให้ในหลายประเทศมีสัดส่วนการเพิ่มข้ึนท่ีน่าตกใจของผูต้อ้งขงัหญิงท่ีทนทุกขจ์ากปัญหาสุข 

ภาพจิต เช่น การเก็บกด วิตกจริต อาการหวาดกลวั การต่ืนกลวั การมีหลายบุคลิกและการฆ่าตวัตาย 

และเป็นอตัราส่วนท่ีสูงกว่าสถานการณ์ทัว่ไปหรือแมแ้ต่สถานการณ์ของผูต้อ้งขงัชาย และยงัคงมีผู ้

ตอ้งขงัหญิงกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างท่ีตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง เช่น ผูต้อ้งขงัหญิง

ชาวต่างชาติและผูต้อ้งขงัหญิงชนเผ่าท่ีอาจมีความยากลาํบากในการเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมท่ี

แตกต่าง รวมทั้งขาดการติดต่อครอบครัว รวมทั้งผูต้อ้งขงัหญิงท่ีถูกคุมขงัในพื้นท่ีติดอาวุธท่ีมีความ

ขดัแยง้กม็กัมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการส่งตวัไปคุมขงัในเรือนจาํท่ีอยูห่่างไกลและออกแบบไวส้าํหรับ

ผูช้าย ทาํให้ไม่ไดรั้บความเป็นส่วนตวั ไม่มีความปลอดภยัและการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกบัเพศ 

ไดรั้บการเยีย่มนอ้ยคร้ังและถูกกีดกนัจากความช่วยเหลือทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจจากบุคคลอนัเป็น

ท่ีรัก นอกจากน้ียงัตอ้งทนทุกขจ์ากการเลือกปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงนับเป็นการบัน่ทอน

สิทธิสตรีและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัหญิงเหล่าน้ี 

  3)  ปัญหาการเลือกปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง ซ่ึงนับเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิสตรี โดยจากการศึกษาพบว่าผูต้อ้งขงัหญิงส่วนใหญ่มกัตกเป็น

เหยื่อของการละเมิดและความรุนแรงทางเพศการตรวจคน้ท่ีเป็นการล่วงละเมิด การกีดกนัมิให้เขา้ 

ถึงโปรแกรมการศึกษา การแกไ้ขฟ้ืนฟู การฝึกวิชาชีพท่ีจาํเป็นสาํหรับปรับตวัเขา้สู่สังคม ซ่ึงรวมถึง

โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและความช่วยเหลือหลงัปล่อยตวั หรือแมใ้นบางกรณีท่ี

ผูต้อ้งขงัหญิงสามารถเขา้ถึงโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและความช่วยเหลือหลงัปล่อยตวัเหล่า 

น้ี โปรแกรมส่วนใหญ่ก็มกัมิไดอ้อกแบบมาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูห้ญิงหรือมิได้

คาํนึงถึงเง่ือนไขของครอบครัวแต่อยา่งใด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีแม่ท่ีเป็นเสาหลกัหรือเป็นผูดู้แล

เดก็หรือเยาวชนแต่เพียงผูเ้ดียว63 

 

  63 นรินทิพย ์ศิรวาณิช, เพ่ิงอ้าง. 
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2.6  กฎหมายเกีย่วกบัยาเสพติดและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องของประเทศไทย 

 ในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดหลายฉบบั ท่ีผูเ้ขียนจาํเป็นตอ้งทราบเพื่อ

ศึกษาถึงปัญหาและนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาต่อไป 

      2.6.1  กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยกฎหมาย 7 ฉบบั คือ64 

  1.  พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

  2.  พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

  3.  พระราชกาํหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 

  4.  พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 

2534 

  5.  พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

  6.  พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

  7.  พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

  โดยจะนาํเสนอเฉพาะในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัหลกัการ และเหตุผลของการ

ตรากฎหมาย บทบญัญติัหลกัของกฎหมาย บทบญัญติัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อผูก้ระทาํความผิด

และบทกาํหนดโทษ ซ่ึงจะนาํเสนอโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลาํดบัดงัน้ี 

  1.  พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 252265 

  1)  หลกัการและเหตุผลของการตรากฎหมาย เน่ืองจากประเทศไทยมีกฎหมายว่าดว้ยยา

เสพติดให้โทษมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2465 และมีการปรับปรุงแกไ้ขหลายคร้ัง นอกจากนั้นยงัมีกฎหมาย

ว่าดว้ยฝ่ิน กญัชา และพืชกระท่อมท่ีมีผลบงัคบัใชม้าเป็นเวลานาน ซ่ึงบางฉบบัมีความลา้สมยั ไม่

เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชบ้งัคบัจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ดงักล่าว และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีของอนุสัญญาเด่ียวว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 

(Single Convention on Narcotic Drug,1961) เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) จึงจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งตรากฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาดงักล่าว โดยการยกเลิกกฎ 

หมายเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีมีมาตั้งแต่เดิมทั้งหมด แลว้ตราพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 ใหผ้ลใชบ้งัคบัแทน 

  64 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.73. 

  65 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, เพ่ิงอ้าง, น.74 - 84. 
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  2)  สาระสําคญัของกฎหมาย พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบับททัว่ไป 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัยาเสพติดให้

โทษ หน้าท่ีของผูรั้บอนุญาต หน้าท่ีของเภสัชกร ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปลอม ผิดมาตร 

ฐานหรือเส่ือมคุณภาพ การข้ึนทะเบียนคาํรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 การโฆษณา พนกังาน

เจา้หนา้ท่ี การพกัใชใ้บอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรการควบคุมพิเศษ การนาํผา่นซ่ึงยา

เสพติดให้โทษ การอุทธรณ์ บทกาํหนดโทษ และบทเฉพาะกาล โดยแบ่งออกเป็น 13 หมวด รวม 

106 มาตรา 

  3)  บทบญัญติัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน  

  บทบญัญติับางมาตรามีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เช่น 

  ก) การกาํหนดคาํจาํกดัความ 

  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี66 

  “ยาเสพติดใหโ้ทษ” หมายความว่า สารเคมีหรือวตัถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกาย

ไม่วา่จะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใด ๆ แลว้ทาํใหเ้กิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน

ลกัษณะสาํคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาดการเสพข้ึนเป็นลาํดบั มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการ

เสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลงกบัให้

รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือใหผ้ลผลิตเป็นยาเสพติดใหโ้ทษหรืออาจใชผ้ลิตเป็นยา

เสพติดให้โทษและสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดให้โทษดว้ย ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามญัประจาํบา้นบางตาํรับตามกฎหมายว่าดว้ยยาท่ีมียา

เสพติดใหโ้ทษผสมอยู ่

  “ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก ทาํ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป สังเคราะห์ทางวิท 

ยาศาสตร์ และใหห้มายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุดว้ย 

  “จาํหน่าย” หมายความวา่ ขาย จ่าย แจก แลกเปล่ียน ให ้

  “นาํเขา้” หมายความวา่ นาํหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร 

  “ส่งออก” หมายความวา่ นาํหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร 

  “เสพ” หมายความวา่ การรับยาเสพติดใหโ้ทษเขา้สู่ร่างกายไม่วา่ดว้ยวิธีใด 

  “ติดยาเสพติดใหโ้ทษ” หมายความว่า เสพเป็นประจาํติดต่อกนัและตกอยูใ่นสภาพท่ีจาํ 

เป็นตอ้งพึ่งยาเสพติดใหโ้ทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นวา่นั้นไดต้ามหลกัวิชาการ 

  66 พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 
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  “หน่วยการใช”้ หมายความว่า เมด็ ซอง ขวด หรือหน่วยอยา่งอ่ืนท่ีทาํข้ึนซ่ึงโดยปกติสาํ 

หรับการใชเ้สพหน่ึงคร้ัง 

  “การบาํบดัรักษา” หมายความวา่ การบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษ ซ่ึงรวมตลอดถึง

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพและการติดตามผลหลงัการบาํบดัรักษาดว้ย 

  “สถานพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพกัฟ้ืน หรือสถานท่ี

อ่ืนใดเฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานท่ีทาํการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพ

ติดใหโ้ทษ 

  ข) การจดัแบ่งประเภทยาเสพติดใหโ้ทษ 

  มาตรา 7 ยาเสพติดใหโ้ทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

  (1)  ประเภท 1ยาเสพติดใหโ้ทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 

  (2)  ประเภท 2 ยาเสพติดใหโ้ทษทัว่ไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine)โค

เดอีน (Codeine) ฝ่ินยา (Medicinal Opium) 

  (3)  ประเภท 3 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมีลกัษณะเป็นตาํรับยาและมียาเสพติดใหโ้ทษในประ 

เภท 2 ผสมอยูด่ว้ย ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  (4)  ประเภท 4 สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น 

อาเซติคแอนไฮไดรด ์(Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด ์(Acetyl Chloride) 

  (5)  ประเภท 5 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมิไดเ้ขา้อยูใ่นประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กญัชา พืช

กระท่อม   

  ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศระบุช่ือยาเสพติดใหโ้ทษตามมาตรา 8 (1) 

  เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี คาํวา่ ฝ่ินยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝ่ินท่ีไดผ้า่นกรรม 

วิธีปรุงแต่งโดยมีความมุ่งหมายเพื่อใชใ้นทางยา 

  ค) อาํนาจของรัฐมนตรี67 

  มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํนาจประกาศในราชกิจ 

จานุเบกษา 

  (1)  ระบุช่ือยาเสพติดใหโ้ทษวา่ ยาเสพติดใหโ้ทษช่ือใดอยูใ่นประเภทใดตามมาตรา 7 

  (2)  เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงช่ือหรือประเภทยาเสพติดใหโ้ทษตาม (1) 

  67 เพ่ิงอ้าง. 
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  (3)  กาํหนดมาตรฐานวา่ดว้ยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธ์ิ หรือลกัษณะ

อ่ืนของยาเสพติดใหโ้ทษตลอดจนการบรรจุและการเกบ็รักษายาเสพติดใหโ้ทษ 

  (4)  กาํหนดจาํนวนและจาํนวนเพิ่มเติมซ่ึงยาเสพติดให้โทษท่ีจะตอ้งใช้ในทางการ 

แพทยแ์ละทางวิทยาศาสตร์ทัว่ราชอาณาจกัรประจาํปี 

  (5)  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการกาํหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษท่ีผูอ้นุญาต

จะอนุญาตใหผ้ลิต นาํเขา้ จาํหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองได ้

  (6)  กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 3 ตามมาตรา 7 (3) 

  (7)  จดัตั้งสถานพยาบาล 

  (8)  กาํหนดระเบียบขอ้บงัคบั เพ่ือควบคุมการบาํบดัรักษาและระเบียบวินัยสําหรับ

สถานพยาบาล 

  ง)  ขอ้หา้มขอ้กาํหนด บทสนันิษฐานต่าง ๆ68 

  มาตรา 15 ห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต นาํเขา้ ส่งออก จาํหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพ

ติดใหโ้ทษในประเภท 1 เวน้แต่รัฐมนตรีไดอ้นุญาตเฉพาะในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราช 

การ 

  การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวง การผลิต นาํเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 

ตามปริมาณดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นการผลิต นาํเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่าย 

  (1)  เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด ์(LYSERGIDE) หรือ แอล เอส ดี (LSD) มีปริมาณคาํนวณ

เป็นสารบริสุทธ์ิตั้งแต่ศูนยจุ์ดเจ็ดหา้มิลลิกรัมข้ึนไป หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดงักล่าวผสมอยูจ่าํนวน

สิบหา้หน่วยการใชข้ึ้นไปหรือมีนํ้าหนกัสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมข้ึนไป 

  (2)  แอมเฟตามีน (AMPHETAMINE) หรืออนุพนัธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคาํนวณเป็น

สารบริสุทธ์ิตั้งแต่สามร้อยเจด็สิบหา้มิลลิกรัมข้ึนไป หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดงักล่าวผสมอยูจ่าํนวน

สิบหา้หน่วยการใชข้ึ้นไป หรือมีนํ้าหนกัสุทธิตั้งแต่หน่ึงจุดหา้กรัมข้ึนไป 

  (3)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคาํนวณเป็นสารบริ 

สุทธ์ิตั้งแต่สามกรัมข้ึนไป 

  มาตรา 16 ห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต นาํเขา้ หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เวน้

แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาตเฉพาะในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

  68 เพ่ิงอ้าง. 
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  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือน 

ไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้ผูข้ออนุญาตเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระค่าใชจ่้ายใน

การตรวจวิเคราะห์ หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํ 

หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  มาตรา 17 ห้ามมิให้ผูใ้ดจาํหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประ 

เภท 2 เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาต 

  การมียาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 ไวใ้นครอบครองคาํนวณเป็นสารบริสุทธ์ิไดต้ั้งแต่

หน่ึงร้อยกรัมข้ึนไปใหถื้อวา่มีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่าย 

  มาตรา 58/1 ในกรณีจาํเป็นและมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยา

เสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 อนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีใน

เคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจ หรือพนักงานเจา้ 

หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี มีอาํนาจตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุค 

คลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียาเสพติดใหโ้ทษดงักล่าวอยูใ่นร่างกายหรือไม่ 

  พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจ หรือพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีตาํ 

แหน่งใด ระดบัใด หรือชั้นยศใดจะมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวต้ามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือแต่

บางส่วน หรือจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบุคคลใดก่อนดาํเนินการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํ 

หนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยทาํเอกสารมอบหมายให้ไวป้ระจาํตวัพนกังานฝ่าย

ปกครอง หรือตาํรวจ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายนั้น 

  วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือน 

ไขท่ีคณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ี ในประกาศดงักล่าวอย่างน้อย

ตอ้งมีมาตรการเก่ียวกบัการแสดงความบริสุทธ์ิของพนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจ หรือพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ี และมาตรการเก่ียวกบัการหา้มเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผูท่ี้

ไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีปรากฏผลเบ้ืองตน้เป็นท่ีสงสยัว่ามียาเสพติดใหโ้ทษอยูใ่นร่างกาย จน 

กวา่จะไดมี้การตรวจยนืยนัผลเป็นท่ีแน่นอนแลว้ 

  มาตรา 93 ผูใ้ดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กาํลงัประทุษร้าย ใช้อาํนาจครอบงาํผิด

คลองธรรมหรือใชว้ิธีข่มขืนใจดว้ยประการอ่ืนใด ให้ผูอ่ื้นเสพยาเสพติดให้โทษ ตอ้งระวางโทษจาํ 

คุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

DPU



57 

  ถา้ไดก้ระทาํโดยมีอาวธุ หรือโดยร่วมกระทาํความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป ผูก้ระ 

ทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหน่ึงลา้นห้าแสน

บาท 

  ถา้การกระทาํตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เป็นการกระทาํต่อหญิงหรือต่อบุคคลซ่ึงยงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นการกระทาํเพื่อจูงใจให้ผูอ่ื้นกระทาํผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่

ตนเองหรือผูอ่ื้นในการกระทาํความผิดทางอาญา ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สามปีถึงจาํคุก

ตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหา้ลา้นบาท 

  ถา้ยาเสพติดใหโ้ทษซ่ึงเป็นวตัถุแห่งการกระทาํความผดิตามวรรคสามเป็นมอร์ฟีนหรือ

โคคาอีน ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษเพิ่มข้ึนอีกก่ึงหน่ึง และถา้เป็นการกระทาํต่อหญิงหรือต่อบุคคลซ่ึง

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทถึงห้า

ลา้นบาท 

  ถา้ยาเสพติดให้โทษซ่ึงเป็นวตัถุแห่งการกระทาํความผิดตามวรรคสามเป็นเฮโรอีน ผู ้

กระทาํตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่า และถา้เป็นการกระทาํต่อหญิงหรือต่อบุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษประหารชีวิต 

  มาตรา 93/1 ผูใ้ดยยุงส่งเสริมใหผู้อ่ื้นเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 2 โดยฝ่าฝืนบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึง

หา้ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

  ถา้การกระทาํตามวรรคหน่ึงเป็นการยุยงส่งเสริมให้ผูอ่ื้นเสพยาเสพติดให้โทษในประ 

เภท 5 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

  มาตรา 92/2 ผูใ้ดใชอุ้บายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใชก้าํลงัประทุษร้าย ใชอ้าํนาจครอบงาํผิด

คลองธรรม หรือใชว้ิธีข่มขืนใจดว้ยประการอ่ืนใดให้ผูอ่ื้นกระทาํความผิดฐานผลิต นาํเขา้ ส่งออก 

จาํหน่าย ครอบครองเพื่อจาํหน่าย หรือครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษ ตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่า

ของโทษท่ีกฎหมายบญัญติัไวส้าํหรับความผดินั้น 

  มาตรา 94 ผูใ้ดเสพยาเสพติดให้โทษเสพและมีไวใ้นครอบครอง เสพและมีไวใ้นครอบ 

ครองเพื่อจาํหน่าย หรือเสพและจาํหน่ายซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษตามลกัษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณ

ท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง และไดส้มคัรใจขอเขา้รับการบาํบดัรักษาในสถานพยาบาลก่อน ความผิด

จะปรากฏต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจอีกทั้งไดป้ฏิบติัครบถว้นตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อควบคุมการบาํบดัรักษา และระเบียบวินยัสาํหรับสถานพยาบาลดงักล่าว จนได ้
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รับการรับรองเป็นหนงัสือจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรัฐมนตรีกาํหนดแลว้ ให้พน้จากความผิดตามท่ี

กฎหมายบญัญติัไว ้แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีความผดิท่ีไดก้ระทาํไปภายหลงัการสมคัรใจเขา้รับการบาํ 

บดัรักษา 

  การรับเขา้บาํบดัรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธี 

การท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

  มาตรา 94/1 ผูใ้ดทาํการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษเป็นปกติธุระโดยใชย้าตามกฎ 

หมายว่าดว้ยยา วตัถุออกฤทธ์ิตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติด

ให้โทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษ หรือกระทาํการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้โทษไม่

วา่โดยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงมิไดก้ระทาํในสถานพยาบาลตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ไม่วา่จะไดรั้บ

ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่ห้าหม่ืน

บาทถึงสามแสนบาท 

  4)  บทกาํหนดโทษ69 

  พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไดก้าํหนดบทลงโทษสําหรับผูฝ่้าฝืนกฎ 

หมายโดยมีโทษไว ้4 สถาน คือ ริบทรัพยสิ์น ปรับ จาํคุก และประหารชีวิต และท่ีนาํมากาํหนดไว้

มากท่ีสุด คือ โทษปรับ จาํคุก และประหารชีวิต 

  2.  พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 251870 

  1)  หลกัการและเหตุผลของการตรากฎหมาย 

  ก่อนหนา้น้ีประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายควบคุมวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทมา

ก่อน แต่ต่อมาระยะหลงัเน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนาํเอา

เอกสารท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์หรือจากธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์กนัอยา่งกวา้งขวา้ง และในกรณีท่ี

มีการนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด องคก์ารสหประชาชาติตระหนกัถึงภยนัตรายท่ีเกิดจากการนาํมาใชโ้ดย

ไม่มีการควบคุม จึงไดจ้ดัทาํอนุสัญญาเพื่อวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 (Conven 

tion on Psychotropic Substances,1971) และประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสัญญาดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 

21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) เพื่อให้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาทภายในประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือกบัประเทศภาคีอ่ืน ๆ ในการ

ควบคุมการผลิต การขาย การนาํเขา้ การส่งออก การนาํผา่น หรือการมีไวใ้นครอบครอง ซ่ึงวตัถุท่ี

  69 เพ่ิงอ้าง. 

  70 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.84 - 94. 
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ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทเพื่อมิให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของบุคคลและสังคมไดอ้ย่างมีประ 

สิทธิภาพ  

  2)  สาระสําคญัของกฎหมาย พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบับททัว่ไป

คณะกรรมการวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเก่ียวกบั

วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หน้าท่ีของผูรั้บอนุญาต หน้าท่ีของเภสัชกร วตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ปลอม วตัถุออกฤทธ์ิผดิมาตรฐาน และวตัถุท่ีออกฤทธ์ิเส่ือมคุณภาพ การข้ึนทะเบียนวตัถุตาํรับ การ

โฆษณา พนกังานเจา้หนา้ท่ี การพกัใชใ้บอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรการควบคุมพิ 

เศษ การคา้ระหว่างประเทศ บทกาํหนดโทษ และบทเฉพาะกาล โดยแบ่งออกเป็น 12 หมวด รวม 

119 มาตรา 

  3)  บทบญัญติัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน บทบญัญติับางมาตรามีผลกระทบต่อ

ประชาชนโดยตรงท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ 

  ก) การกาํหนดคาํจาํกดัความ71 

  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 

  “วตัถุออกฤทธ์ิ” หมายความว่า วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีเป็นส่ิงธรรมชาติ

หรือท่ีไดจ้ากส่ิงธรรมชาติ หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีเป็นวตัถุสังเคราะห์ ทั้งน้ี ตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “วตัถุตาํรับ” หมายความวา่ ส่ิงปรุงไม่วา่จะมีรูปลกัษณะใด ท่ีมีวตัถุออกฤทธ์ิรวมอยูด่ว้ย 

ทั้งน้ีรวมทั้งวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีลกัษณะเป็นวตัถุสาํเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซ่ึงพร้อมท่ีจะนาํไปใชแ้ก่คน

หรือสตัวไ์ด ้

  “วตัถุตาํรับยกเวน้” หมายความวา่ วตัถุตาํรับท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้

ไดรั้บการยกเวน้จากมาตรการควบคุมบางประการสาํหรับวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีอยูใ่นวตัถุตาํรับนั้น 

  “เอกสารกาํกบัวตัถุออกฤทธ์ิ” หมายความวา่ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทาํใหป้รากฏความ 

หมายดว้ยรูป รอยประดิษฐ์หรือขอ้ความใด ๆ อนัเก่ียวกบัวตัถุออกฤทธ์ิ ซ่ึงสอดแทรกหรือรวมไว้

กบัภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวตัถุออกฤทธ์ิ 

  “ผลิต” หมายความว่า ทาํ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปล่ียนรูป 

แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ 

  “ขาย” หมายความรวมถึง จาํหน่าย จ่าย แจก แลกเปล่ียน ส่งมอบหรือมีไวเ้พื่อขาย 

  71 พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518. 
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  “นาํเขา้” หมายความวา่ นาํหรือสัง่เขา้ในราชอาณาจกัร 

  “ส่งออก” หมายความวา่ นาํหรือส่งออกจากราชอาณาจกัร เพื่อไปต่างประเทศ 

  “นาํผา่น” หมายความว่า นาํหรือส่งผา่นราชอาณาจกัรแต่ไม่รวมถึงการนาํหรือส่งวตัถุ

ออกฤทธ์ิผา่นราชอาณาจกัรโดยมิไดมี้การขนถ่ายออกจากเคร่ืองบินท่ีใชใ้นการขนส่งสาธารณะระ 

หวา่งประเทศ 

  “เสพ” หมายความว่า การรับวตัถุออกฤทธ์ิเขา้สู่ร่างกายโดยรู้อยูว่่าเป็นวตัถุออกฤทธ์ิไม่

วา่ดว้ยวิธีใดหรือทางใด 

  “ติดวตัถุออกฤทธ์ิ” หมายความว่า เสพเป็นประจาํติดต่อกนัจนตกอยูใ่นสภาพท่ีจาํเป็น 

ตอ้งพึ่งวตัถุออกฤทธ์ินั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นวา่นั้นไดต้ามหลกัวิชาการ 

  “การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การรักษาพยาบาลผูติ้ดวตัถุออกฤทธ์ิรวมตลอดถึง

การฟ้ืนฟสุูขภาพและสมรรถภาพ เพื่อใหบุ้คคลนั้นกลบัสู่สภาพของปกติชน 

  “สถานพยาบาล” หมายความวา่ สถานพยาบาลหรือสถานพกัฟ้ืนท่ีใหก้ารรักษาพยาบาล 

หรือการฟ้ืนฟสุูขภาพและสมรรถภาพของผูติ้ดวตัถุออกฤทธ์ิ ท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดตาม มาตรา 

6 

  ข) อาํนาจของรัฐมนตรี72 

  มาตรา 6 ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (1)  ระบุช่ือและจดัแบ่งประเภทวตัถุออกฤทธ์ิว่าวตัถุออกฤทธ์ิใดอยู่ในประเภท 1 ประ 

เภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

  (2)  กาํหนดมาตรฐานว่าดว้ยปริมาณส่วนประกอบคุณภาพ ความบริสุทธ์ิ หรือลกัษณะ

อ่ืนของวตัถุออกฤทธ์ิ ตลอดจนการบรรจุและการเกบ็รักษาวตัถุออกฤทธ์ิตาม (1) 

  (3)  เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงช่ือหรือประเภทวตัถุออกฤทธ์ิตาม (1) 

  (4)  ระบุช่ือและประเภทวตัถุออกฤทธ์ิท่ีหา้มมิใหผ้ลิต ขาย นาํเขา้ ส่งออก นาํผา่นหรือมี

ไวใ้นครอบครอง 

  (4 ทวิ) ระบุช่ือวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ซ่ึงอนุญาตใหผ้ลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได ้

  (5)  ระบุช่ือและประเภทวตัถุออกฤทธ์ิท่ีตอ้งมีคาํเตือนหรือขอ้ควรระวงัเป็นหนังสือ

หรือเป็นภาพ ใหผู้ใ้ชร้ะมดัระวงัตามความจาํเป็นเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ช ้

  (6)  ระบุช่ือและประเภทวตัถุออกฤทธ์ิท่ีตอ้งแจง้กาํหนดส้ินอายไุวใ้นฉลาก 

  72 เพ่ิงอ้าง. 
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  (7)  ระบุวตัถุตาํรับใหเ้ป็นวตัถุตาํรับยกเวน้ 

  (7 ทวิ) กาํหนดปริมาณการมีไวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประ 

เภท 1 หรือประเภท 2 ตามมาตรา 106 ทวิ 

  (8)  ระบุช่ือและประเภทวตัถุออกฤทธ์ิท่ีห้ามนาํเขา้ไปยงัประเทศหน่ึงประเทศใดตาม

มาตรา 83 

  (9)  ระบุสถาบนัของทางราชการตามมาตรา 15 (2) มาตรา 17 (2) และมาตรา 63 (3) 

  (10)  กาํหนดสถานพยาบาลผูติ้ดวตัถุออกฤทธ์ิ 

  (11)  กาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อควบคุมการรักษาพยาบาลและระเบียบวินยัสาํหรับ

สถานพยาบาล 

  ค) การจดัแบ่งประเภทวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศระบุช่ือและจดัแบ่งประเภทของวตัถุท่ี

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทดงัน้ี 

  วตัถุท่ีออกฤทธ์ิในประเภท 1 เช่น 

  คาทิโนน (CATHINONE) ดีอีที (DET) ดีเอมเอชพี (DMHP) ดีเอมที (DMT) 4-เมทิล อะ

มิโนเรกซ์ (4-METHYLAMINOREX) เป็นตน้ 

  วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 เช่น 

  แอมฟีพราโมน (AMFEPRAMONE) โบรติโซแลม (BROTIZOLAM) คาทีน (CAT -

HINE) อีเฟดรีน (EPHEDRINE) 

  วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 เช่น 

 อะโมบาร์บิตา (AMOBARBITAL) บิวตาลบิตาล(BUTALBITAL) ไซโคลบาร์บิตาล

(CYCLOBARBITAL) กลูเตทิไมด ์(GLUTETHIMIDE) เมโพรบาเมต (MEPROBAMATE) เพนตา

โซซีน (PENTAZOCINE) 

  วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 4 เช่น 

  อลัโลบาร์บิตาล (ALLOBARBITAL) อลัปราโซแลม (ALPRAZOLAM) บาร์บิตาล 

(BARBITAL) เบซ์เฟตามีน (BENZPHETAMINE) โบรมาซีแพม(BROMAZEPAM) 

  ง) ขอ้หา้ม ขอ้กาํหนด และบทสนันิษฐาน73 

  73 เพ่ิงอ้าง. 
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  มาตรา 13 ห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต ขาย นาํเขา้ หรือส่งออก ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่กระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงสา 

ธารณสุข เวน้แต่พระราชบญัญติัน้ีจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  มาตรา 13 ทวิ หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ขาย นาํเขา้ หรือส่งออก ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 

เวน้แต่การผลิตเพื่อส่งออกและการส่งออกซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 บางชนิด ท่ีรัฐมนตรีประ 

กาศระบุช่ือตามมาตรา 6 (4ทวิ) โดยไดรั้บใบอนุญาต 

  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือน 

ไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่ใชบ้งัคบัแก่กระทรวงสาธารณสุข

หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข เวน้แต่พระราชบญัญติัน้ีจะไดก้าํหนดไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน 

  มาตรา 16 หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ขาย นาํเขา้ หรือส่งออกซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 หรือนาํผา่นซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิทุกประเภท เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาต 

  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา 59 ให้ถือว่าวตัถุตาํรับท่ีมีวตัถุออกฤทธ์ิในประเภทหน่ึงประเภทใดปรุงผสมอยู่

เป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภทนั้นดว้ย 

  มาตรา 60 ในกรณีวตัถุตาํรับมีวตัถุออกฤทธ์ิอนัระบุอยูใ่นประเภทต่างกนัมากกว่าหน่ึง

ประเภทผสมอยู ่ให้ถือว่าวตัถุตาํรับนั้นเป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภทท่ีมีการควบคุมเขม้งวดกว่าใน

ประเภทท่ีผสมอยูน่ั้น 

  มาตรา 61 ในกรณีวตัถุตาํรับใด 

  (1)  มีวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 อย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอยา่งปรุงผสมอยู ่

  (2)  มีลกัษณะท่ีไม่อาจก่อใหเ้กิดมีการใชท่ี้ผดิทาง 

  (3)  ไม่สามารถจะแยกสกดัเอาวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีอยู่ในวตัถุตาํรับนั้นกลบัมาใชใ้นปริ 

มาณท่ีจะทาํใหเ้กิดมีการใชท่ี้ผดิทาง และ 

  (4)  ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายทางดา้นสุขภาพและสังคมไดรั้ฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจ 

จานุเบกษาใหเ้ป็นวตัถุตาํรับยกเวน้ได ้ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนด
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ในกฎกระทรวงวตัถุตาํรับยกเวน้ท่ีประกาศตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได ้เม่ือปรา 

กฏวา่วตัถุตาํรับนั้นไม่ตรงตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวต้ามวรรคหน่ึง 

  มาตรา 62 ห้ามมิให้ผูใ้ดนอกจากกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจาก

กระทรวงสาธารณสุขมีไวใ้นครอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ใด ๆ ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิทุกประเภทเวน้แต่

ไดรั้บใบอนุญาต 

  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงใหน้าํความในมาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 

  มาตรา 62 ทวิ หา้มมิใหผู้ใ้ดเสพวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 

  มาตรา 62 ตรี ห้ามมิให้ผูใ้ดเสพวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 เวน้แต่การเสพตามคาํสั่ง

ของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงในสาขาทนัตกรรม 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผูน้ั้น 

  มาตรา 62 จตัวา ห้ามมิให้ผูใ้ดจูงใจ ชกันาํ ยุยงส่งเสริม ใชอุ้บายหลอกลวง หรือขู่เข็ญ 

ให้ผูอ่ื้นเสพวตัถุออกฤทธ์ิ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชั้น 

หน่ึง ในสาขาทนัตกรรมอาจแนะนาํหรือบงัคบัใหผู้อ่ื้นเสพเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผูน้ั้น

ได ้

  มาตรา 88 เม่ือปรากฏว่าผูใ้ดเสพติดซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบ 

หมายจากเลขาธิการโดยความเห็นหรือคาํแนะนาํของคณะกรรมการ มีอาํนาจสัง่ใหจ้ดัส่งผูน้ั้นไปรับ

การรักษาพยาบาลหรือการฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานพกัฟ้ืนตามท่ี

เห็นสมควรเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั ในกรณีจาํเป็นเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลหรือการ

ฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากเลขาธิการจะขยายเวลาต่อไป

อีกไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

  ใหก้ระทรวงสาธารณสุขมีหนา้ท่ีใหก้ารรักษา การศึกษาอบรม การดูแล ภายหลงัการรัก 

ษาพยาบาลหรือการฟ้ืนฟสุูขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแก่บุคคลดงักล่าวในวรรคหน่ึง เพื่อให้

บุคคลนั้นกลบัคืนสู่สภาพของปกติชนซ่ึงมิไดเ้สพติดซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ 

  มาตรา 114 ผูเ้สพติดซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิผูใ้ดขดัขืนไม่ยอมไปรับการรักษาพยาบาลหรือ

การฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามคาํสั่งของเลขาธิการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากเลขาธิการ

ตามมาตรา 88 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ
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ทั้งจาํทั้งปรับ และเม่ือพน้โทษแลว้ ใหส่้งตวัผูน้ั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟ้ืนฟูสุขภาพและ

สมรรถภาพตามคาํสัง่เดิม 

  มาตรา 115 ผูรั้บการรักษาพยาบาลหรือการฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามคาํสั่งของ

เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากเลขาธิการตามมาตรา 88 วรรคหน่ึง ผูใ้ดหลบหนีไปจาก

สถานพยาบาลหรือสถานพกัฟ้ืน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืน

บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับและเม่ือพน้โทษแลว้ ใหส่้งตวัผูน้ั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟ้ืนฟูสุข 

ภาพและสมรรถภาพตามคาํสัง่เดิม 

  4)  บทกาํหนดโทษ74 

  พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไดก้าํหนดบทลงโทษสาํ 

หรับผูฝ่้าฝืนกฎหมาย โดยมีโทษ 3 สถานคือ ริบทรัพยสิ์น ปรับ และจาํคุก  

  3.  พระราชกาํหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 253375 

  1)  หลกัการและเหตุผลของภาคกฎหมาย แมว้า่สารระเหยจะมิใช่ยาเสพติดใหโ้ทษ หรือ

วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ตามท่ีองค์การสหประชาชาติกําหนดไว้ในอนุสัญญา

สหประชาชาติ ทั้งสองฉบบัดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่เน่ืองจากรัฐบาลในขณะนั้นไดพิ้จารณาเห็น

วา่ประชาชนโดยทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเด็กและเยาวชนไดมี้การนาํเอาสารระเหยหรือวตัถุหรือ

ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปท่ีมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู ่ซ่ึงโดยปกติเป็นวตัถุหรือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือ

มีไวส้ําหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม หรือทางอ่ืนไปใชสู้ดดมหรือวิธีอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตราย

อยา่งมากแก่ผูสู้ดดม ซ่ึงในขณะนั้นยงัไม่มีกฎหมายใชบ้งัคบัแก่สารระเหยเป็นการเฉพาะ สมควรท่ี

จะมีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการใชส้ารระเหยในทางท่ีไม่ถูกตอ้งและเน่ืองจากรัฐบาล

พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน ในการท่ีจะรักษาความปลอดภยัสาธารณะ

จึงไดต้ราเป็นพระราชกาํหนดฉบบัน้ีข้ึนมา 

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกาํหนดฉบบัน้ีมีความสาํคญัยิ่งข้ึน เม่ือกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไดก้าํหนดความหมายของคาํว่า “ยาเสพติด” หมายความรวมถึง 

สารระเหยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการใชก้ารระเหยดว้ย และ “กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด” 

หมายความรวมถึง กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการใชส้ารระเหยดว้ย 

  74 เพ่ิงอ้าง. 

  75 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.94 - 

100. 
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  2)  สาระสาํคญัทางกฎหมาย พระราชกาํหนดฉบบัน้ีมีสาระสาํคญัประกอบดว้ยการทาํ

บทความ ความหมายของคาํสาํคญัต่าง ๆ การกาํหนดอาํนาจของรัฐมนตรี การกาํหนดช่ือ ประเภท

ชนิดฯ ของสารระเหย การกาํหนดหลกัเกณฑ ์ขอ้หา้ม ขอ้บงัคบัต่าง ๆ และบทกาํหนดโทษ โดยแบ่ง

ออกเป็น 31 มาตรา 

  3)  บทบญัญติัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 

  ก) บทกาํหนด คาํจาํกดัความในพระราชกาํหนดน้ี 

  “สารระเหย” หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภณัฑท่ี์รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระ 

เหย 

  “ผูติ้ดสารระเหย” หมายความว่า ผูซ่ึ้งตอ้งใชส้ารระเหยบาํบดัความตอ้งการของร่างกาย

หรือจิตใจเป็นประจาํ โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นวา่นั้นไดต้ามหลกัวิชาการ 

  “ผลิต” หมายความวา่ ทาํ ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ และใหห้มายความรวมถึงเปล่ียนรูป 

แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุดว้ย 

  “การบาํบดัรักษา” หมายความว่า การบาํบดัรักษาผูติ้ดสารระเหย ซ่ึงรวมตลอดถึงการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และการติดตามผลภายหลงัการบาํบดัรักษาดว้ย 

  “ขาย” หมายความรวมถึงจาํหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปล่ียน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในทาง

การคา้ หรือมีไวเ้พื่อขายดว้ย 

  “นาํเขา้” หมายความวา่ นาํหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร 

  “สถานพยาบาล” หมายความวา่ สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดตามมาตรา 4 

 ข) อาํนาจของรัฐมนตรี76 

  ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (1)  ระบุช่ือ ประเภท ชนิดหรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภณัฑท่ี์เป็นสารระเหย 

เม่ือรัฐมนตรีเห็นวา่อาจนาํไปใชห้รือไดน้าํไปใชเ้พื่อบาํบดัความตอ้งการของร่างกายหรือจิตใจ 

  (2)  เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือ

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นสารระเหย 

  (3)  กาํหนดสถานพยาบาลท่ีใหก้ารบาํบดัรักษาแก่ผูติ้ดสารระเหย 

  76 พระราชกาํหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533.  
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  (4)  กาํหนดการอ่ืนเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบติัตามพระราชกาํหนดน้ีซ่ึงรัฐมนตรีผูรั้ก 

ษาการตามมาตราน้ี หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุต 

สาหกรรม 

  ค) การกาํหนดช่ือ ประเภท ชนิด ของสารเคมีหรือผลิตภณัฑเ์ป็นสารระเหยให้สารเคมี

ดงัต่อไปน้ี รวมทั้งสารเคมีท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน แต่มีสูตรโครงสร้างเดียวกนัเป็นสารระเหย 

  (1)  อาลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic Hydrocarbon) และอาโรเมติก ไฮโดรคาร์ 

บอน (Aromatic Hydrocarbon) ไดแ้ก่ โทลูอีน (Toluene) 

  คีโทน (Ketone) เช่น อาซีโทน (Acetone) หรือไดเมทิลคีโทน (Dimethyl Ketone) เมทิล

เอทิลคีโทน (Methyl Ethyl Ketone) หรือ เอม็อีเค (MEK) หรือ เมทิลคีโทน(Methyl Ethyl Ketone) 

เอสเตอร์ เช่น เอทิลอาซีเทต (Ethyl Acetate) หรือ อาซีติกอีเทอร์ (Acetic Ether) อาซีติกเอสเตอร์ 

(Acetic Ester) เซลโลโซลฟ์อาซีเทต (Cellosolve Acetate) 

 ง) ขอ้กาํหนดและขอ้หา้ม77 

  ขอ้ 3 ให้ผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือต่อไปน้ีหรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีสารเคมีตามขอ้ 2 ชนิดใด

ชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดผสมอยู่เป็นสารระเหย ไดแ้ก่ ทินเนอร์ (Thinners) แลคเคอร์ (Lacquers) 

กาวอินทรียส์ังเคราะห์ (Synthetic Organic Adhesives) ท่ีมียางนิโอปรีน (Neoprene Based) หรือ 

สารกลุ่มไวนีล (Vinyl Resin Based) เป็นตวัประสานกาวอินทรียธ์รรมชาติ (Natural Organic 

Adhesives) ท่ีมียางสนหรือชนัสน (Rosin) ยางธรรมชาติ (Natural Rubber หรือ Isoprene) หรือสาร

เซลลูโลส (Cellulose Compounde) เป็นตวัประสานลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก 

(Blowing Balloon) 

  มาตรา 12 ผูผ้ลิตสารระเหยตอ้งจดัให้มีภาพ เคร่ืองหมาย หรือขอ้ความท่ีภาชนะบรรจุ

หรือหีบห่อท่ีบรรจุสารระเหย เพื่อเป็นการเตือนให้ระวงัการใชส้ารระเหยดงักล่าว ทั้งน้ี ตามหลกั 

เกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา 13 ผูน้าํเขา้สารระเหยก่อนนาํออกขาย ตอ้งจดัให้มีภาพ เคร่ืองหมาย หรือขอ้ 

ความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุสารระเหยเพื่อเป็นการเตือนให้ระวงัการใชส้ารระเหยดงั 

กล่าว ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑว์ิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา 14 สารระเหยท่ีผูข้ายจะขายนั้นตอ้งมีภาพ เคร่ืองหมายหรือขอ้ความท่ีผูผ้ลิตหรือ

ผูน้าํเขา้ไดจ้ดัใหมี้ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีบรรจุตามมาตรา 12 หรือมาตรา 13 อยูค่รบถว้น 

  77 เพ่ิงอ้าง. 
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  มาตรา 15 หา้มมิใหผู้ใ้ดขายสารระเหยแก่ผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ เวน้แต่เป็น

การขายโดยสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 

  มาตรา 16 ห้ามมิใหผู้ใ้ดขาย จดัหา หรือใหส้ารระเหยแก่ผูซ่ึ้งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผูติ้ด

สารระเหย 

  มาตรา 17 ห้ามมิให้ผูใ้ดใชส้ารระเหยบาํบดัความตอ้งการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่า

โดยวิธีสูดดม หรือวิธีอ่ืนใด 

  มาตรา 18 หา้มมิใหผู้ใ้ดจูงใจ ชกันาํ ยยุงส่งเสริม หรือใชอุ้บายหลอกลวงใหบุ้คคลอ่ืนใช้

สารระเหยบาํบดัความตอ้งการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่วา่โดยวิธีสูดดมหรือวิธีอ่ืนใด 

  มาตรา 24/2 ผูใ้ดใชส้ารระเหยบาํบดัความตอ้งการของร่างกายหรือจิตใจ และไดส้มคัร

ใจขอเขา้รับการบาํบดัรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีหรือ

พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ โดยไดป้ฏิบติัครบถว้นตามระเบียบว่าดว้ยการรับเขา้บาํบดัรักษา 

การบาํบดัรักษา และการดูแลผูติ้ดสารระเหยในสถานพยาบาลดงักล่าวจนไดรั้บการรับรองเป็นหนงั 

สือจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรัฐมนตรีกาํหนดแลว้ ใหผู้น้ั้นพน้จากความผดิตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีความผดิท่ีไดก้ระทาํไปภายหลงัการสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษา 

  4)  บทกาํหนดโทษ78 

  พระราชกาํหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ไดก้าํหนดบทลงโทษสําหรับ

ผูฝ่้าฝืนกฎหมายโดยใหมี้โทษ 3 สถาน คือ ริบทรัพยสิ์น ปรับ และจาํคุก 

  4.  พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 254579 

  แมพ้ระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มิไดเ้ป็น “กฎหมายเก่ียว 

กบัยาเสพติด” ตามความหมายของคาํว่า กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด ตามนยัคาํนิยามท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แต่กฎหมายฉบบัน้ีก็มีผลต่อประชาชน

จาํนวนมากท่ีเป็นผูเ้สพ หรือผูติ้ดยาเสพติด จึงขอนาํเสนอโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี80 

  1)  หลกัการและเหตุผลของการตรากฎหมาย เน่ืองจากก่อนท่ีจะมีการตราพระราช 

บญัญติัฉบบัน้ี ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดอยา่งรุนแรง ทั้งทางดา้นเสพและการคา้ยาเสพ

  78 เพ่ิงอ้าง. 

  79 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.100 - 

114. 

  80 พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545. 
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ติด ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะรุนแรงมากข้ึน รัฐบาลในขณะนั้นตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาดา้นผูใ้ช้

ยาเสพติดและไดพ้ิจารณาเห็นว่า “ผูเ้สพยาเสพติด” มีสถานเป็นผูป่้วยอยา่งหน่ึงมิใช่อาชญากรปกติ 

จาํเป็นจะตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูติ้ดยาอย่างกวา้งขวาง 

ประกอบกบัพิจารณาเห็นวา่ผูเ้สพยาเสพติดจาํนวนหน่ึงถูกบงัคบัใหเ้ป็นผูจ้าํหน่ายยาเสพติดเพื่อแลก

กบัการไดเ้สพยาเสพติดไปดว้ย สมควรขยายขอบเขตของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดให้

ครอบคลุมไปถึงผูเ้สพและมีไวใ้นครอบครอง ผูเ้สพและมีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่ายและผูเ้สพ 

และจาํหน่ายยาเสพติดจาํนวนเลก็นอ้ยดว้ย อีกทั้งเพ่ือรองรับปริมาณผูเ้สพหรือผูติ้ดซ่ึงมีจาํนวนมาก 

สมควรมีการขยายสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดและสถานท่ีเพ่ือการฟ้ืน 

ฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดให้กวา้งขวางมากข้ึน ให้ครอบคลุมไปถึงหน่ายงานของกระทรวงยุติ 

ธรรม หน่วยงานอ่ืน ๆ และหน่วยงานเอกชนท่ีมีความสามารถเขา้ร่วมในการตรวจพิสูจน์การเสพ

หรือการติดยาเสพติด และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูติ้ดยาเสพติด เช่น สถานท่ีของหน่วยงานใน

ราชการ เขตอาํเภอ และก่ิงอาํเภอ สถานพยาบาลกระทรวงสาธารสุข สถานพยาบาลของเอกชนหรือ

หน่วยงานอ่ืน อนัเป็นการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใชเ้พื่อดาํเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานยิง่ข้ึน 

  2)  สาระสาํคญัของกฎหมาย พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบับททัว่ไปซ่ึง

ไดก้าํหนดความหมายของคาํสั่งต่าง ๆ คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อ

การตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดพนกั 

งานเจา้หนา้ท่ี การอุธรณ์และบทกาํหนดโทษ โทษแบ่งออกเป็น 6 หมวด รวม 43 มาตรา กฎหมาย

ฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 ปี (ตั้งแต่ปี 2545) แต่ก็มิไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขแต่อยา่ง

ใด 

  3)  บทบญัญติัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน บทบญัญติัมาตราของพระราชบญั 

ญติั ฉบบัน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เช่น 

  ก) การกาํหนดคาํจาํกดัความ 

  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 

  “ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษและ

ยาเสพติดตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

  “ติดยาเสพติด” หมายความว่า เสพยาเสพติดเป็นประจาํติดต่อกนั และตกอยูใ่นสภาพท่ี

จาํเป็นตอ้งพึ่งยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นวา่นั้นไดต้ามหลกัวิชาการ 
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  “ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด” หมายความว่า การกระทาํใด ๆ อนัเป็นการบาํบดัการ

ติดยาเสพติดและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผูติ้ดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพร่าง 

กายและจิตใจของผูซ่ึ้งเสพยาเสพติดใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติโดยไม่เส่ียงต่อการเป็นผูติ้ดยาเสพติด 

  ข) กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของรัฐมนตรี คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

และ คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีสาํคญั เช่น81 

  (1)  อาํนาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรี 

  มาตรา 5 ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและให้มี

อาํนาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญั 

ญติัน้ี 

  กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  (2)  อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

  มาตรา 7 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัน้ี 

  (2)  เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเก่ียวกบัศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตาม

มาตรา 14 และมาตรา 16 

  (3)  แต่งตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

  (4)  วางระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟ้ืน 

ฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามมาตรา 13 

  (5)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกาํหนดสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดหรือการควบคุมตวั 

  (6)  วางระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดและการส่งตวัผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไปยงั

พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ 

  (7)  วางระเบียบเก่ียวกบัการควบคุมและการยา้ยตวัผูต้อ้งหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์

หรือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

  (8)  วางระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้

ปล่อยชัว่คราว 

  81 เพ่ิงอ้าง. 
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  (9)  วางระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการฟ้ืน 

ฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว 

  (3)  อาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

  มาตรา 13 คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดมีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อ 

ไปน้ี 

  (1)  พิจารณาวินิจฉยัวา่ผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์เป็นผูเ้สพหรือติดยาเสพติดหรือไม่ 

  (2)  ติดตามดูแลการควบคุมตัวผูต้ ้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

  (3)  พิจารณายา้ยตวัผูเ้ขา้รับการบาํบดัการติดยาเสพติดหรือเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผูติ้ดยาเสพติดจากสถานบาํบดัหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง รวม 

ทั้งพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

  (4)  พิจารณาอนุญาตให้ผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์หรือผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ด

ยาเสพติดไดรั้บการปล่อยชัว่คราว 

  (5)  แจง้ผลการตรวจพิสูจน์หรือผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดต่อคณะกรรม 

การ พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ แลว้แต่กรณี 

  (6)  พิจารณาแผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแก่ผูต้อ้งหาท่ีถูกกล่าวหาวา่กระทาํ

ความผดิในฐานความผดิท่ีระบุไวใ้นมาตรา 19 

  (7)  ติดตามดูแลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดในเขตอาํนาจของตนใหเ้ป็นไปตามแผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

  (8)  พิจารณาผลการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามมาตรา 33 

  ค) การกาํหนดสถานท่ีเพื่อใชใ้นการตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติด 

  มาตรา 14 เพื่อประโยชน์แก่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจจดั 

ตั้งและยุบเลิกศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา ใหศู้นยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดเป็นหน่วยงานในสงักดักรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

 มาตรา 18 ในกรณีท่ีเห็นสมควรให้รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํ 

หนดใหส้ถานพยาบาล สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน สถานท่ีของราชการหรือสถานท่ีอ่ืน
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ใดเป็นสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดหรือการควบคุมตวั นอก 

เหนือจากศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดได ้ในกรณีเช่นวา่น้ี ใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถ 

ภาพผูติ้ดยาเสพติดมีอาํนาจกาํหนดให้ผูค้วบคุมสถานท่ีนั้นมีอาํนาจหน้าท่ีอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น 

เดียวกบัผูอ้าํนวยการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามมาตรา 17 ไดต้ามท่ีเห็นเหมาะสมกบั

สถานท่ีดงักล่าว 

 ง) กาํหนดมาตรการในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด82 

 (1)  เง่ือนไขสาํคญัในการเขา้รับการฟ้ืนฟ ู

 มาตรา 19 ผูใ้ดตอ้งหาว่ากระทาํความผดิฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวใ้นครอบครอง 

เสพและมีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่าย หรือเสพและจาํหน่ายยาเสพติดตามลกัษณะ ชนิด ประเภท 

และปริมาณท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ถา้ไม่ปรากฏว่าตอ้งหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาํเนินคดีใน

ความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีโทษจาํคุกหรืออยูใ่นระหว่างรับโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาของ

ศาล ให้พนกังานสอบสวนนาํตวัผูต้อ้งหาไปศาลภายในส่ีสิบแปดชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีผูต้อ้งหานั้น

มาถึงท่ีทาํการของพนกังานสอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามีคาํสั่งให้ส่งตวัผูน้ั้นไปตรวจพิสูจน์การ

เสพหรือการติดยาเสพติด เวน้แต่มีเหตุสุดวิสยัหรือมีเหตุจาํเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเกิดจากตวัผูต้อ้งหานั้นเอง

หรือจากพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงทาํให้ไม่อาจนาํตวัผูต้อ้งหาไปศาลภายในกาํหนดเวลาดงั 

กล่าวได ้

 ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ถา้ผูต้อ้งหามีอายไุม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ใหพ้นกังาน

สอบสวนนาํตวัส่งศาลเพื่อมีคาํสัง่ใหต้รวจพิสูจน์ภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีผูต้อ้งหานั้นมาถึง

ท่ีทาํการของพนกังานสอบสวน 

 การส่งไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ให้ศาลพิจารณาส่งตวัไปควบคุม

เพื่อตรวจพิสูจน์ท่ีศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟสูมรรถ 

ภาพผูติ้ดยาเสพติดหรือการควบคุมตวัตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด โดยคาํนึงถึงอายุ เพศ และ

ลกัษณะเฉพาะบุคคลประกอบดว้ย แลว้ให้ศาลแจง้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดทราบ 

 ในระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ให้พนกังานสอบ 

สวนดาํเนินกระบวนการสอบสวนคดีต่อไป และเม่ือสอบสวนเสร็จให้ส่งสาํนวนการสอบสวนไป

ยงัพนกังานอยัการโดยไม่ตอ้งส่งผูต้อ้งหาไปดว้ย และแจง้ให้ทราบว่าผูต้อ้งหาถูกควบคุมตวัอยู่ ณ 

  82 เพ่ิงอ้าง. 
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ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดหรือการควบคุมตวัอยา่งแห่งใด ในระหว่างท่ีผูต้อ้งหาถูกควบคุมตามพระราชบญัญติัน้ี พนกังาน

สอบสวนหรือพนกังานอยัการไม่ตอ้งดาํเนินการฝากขงัหรือขอผดัฟ้องตามกฎหมาย 

 (2)  การตรวจพิสูจน์83 

 มาตรา 21 ในการตรวจพิสูจน์ผูต้อ้งหาตามมาตรา 19 ใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถ 

ภาพผูติ้ดยาเสพติดดาํเนินการให้พนกังานเจา้หน้าท่ีจดัทาํบนัทึกประวติั พฤติกรรมในการกระทาํ

ความผดิ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทั้งปวงของผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ และตรวจพิสูจน์การเสพหรือ

การติดยาเสพติดการตรวจพิสูจน์ใหก้ระทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีรับตวัผูน้ั้นไวใ้น

สถานท่ีท่ีตรวจพิสูจน์ เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอาจสั่ง

ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสามสิบวนั 

 (3)  แผนการบาํบดัฟ้ืนฟู84 

 มาตรา 22 ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดวินิจฉยัว่าผูเ้ขา้รับ

การตรวจพิสูจน์เป็นผูเ้สพหรือติดยาเสพติด ใหจ้ดัใหมี้แผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด และ

ใหแ้จง้ผลการตรวจพิสูจน์ใหพ้นกังานอยัการทราบ ในกรณีเช่นวา่น้ีใหพ้นกังานอยัการมีคาํสั่งชะลอ

การฟ้องไวก่้อนจนกวา่จะไดรั้บแจง้ผลการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟ้ืน 

ฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามมาตรา 33 

 ในกรณีท่ีพนกังานอยัการเห็นวา่ผูต้อ้งหาซ่ึงไดรั้บแจง้ผลการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหน่ึง

ไม่มีสิทธิไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานอยัการดาํเนิน 

คดีต่อไปและแจง้ผลใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดทราบ 

 ถา้ผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏว่าผูต้อ้งหาเป็นผูเ้สพหรือติดยาเสพติด ให้คณะอนุ 

กรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ใหพ้นกังานสอบสวนหรือพนกั 

งานอยัการเพื่อพิจารณาดาํเนินคดีต่อไปตามกฎหมายในกรณีท่ีตอ้งส่งตวัผูต้อ้งหาคืนให้พนกังาน

สอบสวนหรือพนกังานอยัการเพื่อดาํเนินคดีต่อไปใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 20 วรรคสอง มาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 

 มาตรา 23 ในการจดัทาํแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามมาตรา 22 ให้กาํ 

หนดสถานท่ีและวิธีการสาํหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดให้เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้ขา้รับ

  83 เพ่ิงอ้าง. 
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การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด โดยคาํนึงถึงอาย ุเพศ ประวติั พฤติกรรมในการกระทาํความผดิ

เก่ียวกบัยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทั้งปวงของผูน้ั้นประกอบดว้ยการกาํหนดสถานท่ีสาํหรับ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามวรรคหน่ึง อาจกาํหนดเป็นศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

หรือสถานท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดจากสถานพยาบาล สถานพิ 

นิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน สถานท่ีของราชการหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้

 การกาํหนดวิธีการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ใหก้าํหนดโดยคาํนึงถึงวิธีการ ดงัต่อ 

ไปน้ี 

 (1)  ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งควบคุมตวัผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอยา่งเขม้ 

งวด ใหส่้งตวัผูน้ั้นเขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

หรือสถานท่ีฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีระบบการควบคุมมิใหห้ลบหนี 

 (2)  ในกรณีท่ีไม่จาํเป็นตอ้งควบคุมตวัผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอยา่ง

เขม้งวด ใหส่้งตวัผูน้ั้นเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในสถานท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติดตามความเหมาะสมและกาํหนดเง่ือนไขให้ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตอ้ง

อยูภ่ายในเขตท่ีกาํหนดในระหวา่งการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

 (3)  ในกรณีท่ีไม่จาํเป็นตอ้งควบคุมตวัผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด อาจ

กาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตอ้งปฏิบติัดว้ยวิธีการอ่ืนใดภายใตก้ารดูแล

ของพนกังานคุมประพฤติกไ็ด ้

 (4)  ในระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอาจกาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดฝึกอาชีพ ทาํงานบริการสงัคมหรือใหด้าํเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสม

เพื่อใหมี้ความมัน่คงในการดาํรงชีวิตโดยห่างไกลจากยาเสพติด 

 (4)  ระยะเวลาในการบาํบดัฟ้ืนฟู85 

 มาตรา 25 ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตอ้งอยูรั่บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัถูกส่ง

ตวัเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ในกรณีท่ีปรากฏว่าผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติดยงัไม่เป็นท่ีพอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะ 

เวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดออกไปอีกไดใ้นระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติด คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจะพิจารณาลดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
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ผูติ้ดยาเสพติดตามท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้การขยายและการลดระยะเวลาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดจะกระทาํก่ีคร้ังก็ได ้แต่การขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดคร้ังหน่ึงตอ้งไม่

เกินหกเดือน และรวมกนัทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินสามปีนับแต่วนัถูกส่งตวัเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถ 

ภาพผูติ้ดยาเสพติด 

 มาตรา 26 ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอาจ

พิจารณาปล่อยชัว่คราวสาํหรับผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์หรือผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติด ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 (5)  การปฏิบติัต่อผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์เสมือนผูก้ระทาํผดิอาญา86 

 มาตรา 28 การท่ีผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์หรือผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดถูกควบคุมตวัในลกัษณะเดียวกบัถูกคุมขงัใหถื้อวา่ผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ หรือผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด แลว้แต่กรณี เป็นผูถู้กคุมขงัตามประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีท่ีมีการ

หลบหนีจากการควบคุมของศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน์ การ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หรือการควบคุมตวัผูน้ั้น มิให้นบัระยะเวลาท่ีผูน้ั้นเขา้รับการตรวจ

พิสูจน์หรือเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดมาแลว้จนถึงวนัหลบหนีเขา้ในกาํหนดระยะ 

เวลาการคุมขงั 

 มาตรา 29 ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ถา้ผูเ้ขา้

รับการตรวจพิสูจน์หรือผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดผูใ้ดหลบหนีจากการควบคุม

หรือหลบหนีออกนอกเขตศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืน 

ฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หรือการควบคุมตวัผูน้ั้น ให้ถือว่าผูน้ั้นหนีการคุมขงัตามมาตรา 190 

แห่งประมวลกฎหมายอาญาและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ใหพ้นกังานสอบสวนทราบทนัที ในกรณี

น้ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจออกติดตามจบักมุผูน้ั้นไดด้ว้ย 

 มาตรา 31 ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์หรือผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติดซ่ึงไดรั้บการปล่อยชัว่คราวไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนระเบียบ เง่ือนไข หรือขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด 

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจบัตวัผูน้ั้นกลบัเขา้ไวใ้นศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการ

ตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หรือการควบคุมตวัไดโ้ดยมิตอ้งมีหมาย 

 (6)  การวินิจฉยัผลการเขา้รับการฟ้ืนฟู87 

  86 เพ่ิงอ้าง. 

  87 เพ่ิงอ้าง. 
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 มาตรา 33 เม่ือคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดวินิจฉยัว่าผูเ้ขา้รับการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดผูใ้ดไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจนครบถว้นตามท่ีกาํ 

หนดในแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดและผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นท่ี

พอใจแลว้ ใหถื้อวา่ผูน้ั้นพน้จากความผดิท่ีถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดมีคาํสั่งให้ปล่อยตวัผูน้ั้นไป แลว้แจง้ผลให้พนกังานสอบสวนหรือพนัก 

งานอยัการซ่ึงยงัดาํเนินคดีอยูท่ราบ แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดผูใ้ดแมจ้ะไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจนครบกาํหนดเวลาตามมาตรา 25 แลว้ แต่

ผลการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดยงัไม่เป็นท่ีพอใจ ใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ด

ยาเสพติดรายงานความเห็นไปยงัพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ แลว้แต่กรณี เพื่อประกอบ 

การพิจารณาดาํเนินคดีผูน้ั้นต่อไป และใหน้าํความในมาตรา 22 วรรคส่ี มาใชบ้งัคบัโดย 

 5.  พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความคดียาเสพติด พ.ศ. 255088 

 1)  หลกัการและเหตุผลในการตรากฎหมาย 

 โดยท่ีคดียาเสพติดมีลกัษณะพิเศษและซบัซอ้นแตกต่างไปจากการกระทาํความผดิอาญา

โดยทัว่ไปสมควรท่ีจะมีกฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาความคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะ เพื่อกาํหนด

หลกัเกณฑก์ารสืบสวนสอบสวนโดยการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ รวมถึงเพ่ือกาํหนด

บทบญัญติัเก่ียวกบัวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ การอุทธรณ์ฎีกาและอายคุวาม การบงัคบัชาํระค่าปรับ

ตามคาํพิพากษา เพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี และบงัคบัโทษคดียาเสพติดไดอ้ย่างมีประสิทธิ 

ภาพ จึงไดต้รากฎหมายฉบบัน้ีข้ึน 

 2)  สาระสาํคญัของกฎหมาย 

 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มีสาระสาํคญัประกอบดว้ยบท 

บญัญติัทัว่ไป การสืบสวน การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ อุทธรณ์ ฎีกา การบงัคบัโทษ

ปรับ อายคุวาม และบทเฉพาะกาล โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดรวม 24 มาตรา 

 3)  บทบญัญติัมีผลกระทบโดยตรงต่อผูก้ระทาํความผดิในคดียาเสพติด89 

 บทบญัญติัของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เช่น 

  88 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.114 - 

121. 

  89 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาความคดียาเสพติด พ.ศ. 2550. 
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 (1)  การท่ียงัคงใหน้าํบทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนบางฉบบัมาใชใ้นการดาํเนินคดียาเสพ

ติด 

 มาตรา 3 บทบญัญติัหรือวิธีพิจารณาใดซ่ึงพระราชบญัญติัน้ีมิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะให้

นาํบทบญัญติัหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าดว้ยการจดั 

ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้ง

ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงหรือกฎหมายว่าดว้ยธรรมนูญศาลทหาร มาใชบ้งั 

คบัเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี 

 (2)  การกาํหนดความหมายของคาํสาํคญั 

 มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 “พนกังานอยัการ” หมายความรวมถึงอยัการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยธรรมนูญศาล

ทหาร 

 “ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติด 

 “กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการใชส้ารระ 

เหย กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการปราบ 

ปรามผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ และกฎหมายว่าดว้ยวตัถุ

ท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

 “ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด” หมายความว่า ความผดิตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายเก่ียว 

กบัยาเสพติด 

 “เจา้พนกังาน” หมายความว่า เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบ 

ปรามยาเสพติด และพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 “ศาลอุทธรณ์” หมายความวา่ ศาลอุทธรณ์ซ่ึงมิใช่ศาลอุทธรณ์ภาค 

 (3)  ใหอ้าํนาจหวัหนา้ส่วนราชการแต่ละส่วนเป็นผูอ้อกระเบียบหรือกฎกระทรวงไดเ้อง

เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของตน 

 มาตรา 6 ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม รักษาการตามพระราชบญัญติั

น้ี โดยให้ประธานศาลฎีกามีอาํนาจออกระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา และนายกรัฐมนตรี รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ 
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ธรรม มีอาํนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาํนาจ

หนา้ท่ีของตน 

 (4)  กาํหนดมาตราการในการสืบสวนโดยวิธีพิเศษ90 

 มาตรา 7 ในกรณีจาํเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี เจา้

พนกังานผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการป้อง 

กนัและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี มีอาํนาจปฏิบติัการอาํพรางเพื่อ

การสืบสวนความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด  

 การอาํพราง หมายความว่า การดาํเนินการทั้งหลายเพ่ือปิดบงัสถานะหรือวตัถุประสงค์

ของการดาํเนินการโดยลวงผูอ่ื้นใหเ้ขา้ใจไปทางอ่ืน หรือเพื่อมิใหรู้้ความจริงเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ 

ท่ีของเจา้พนกังานในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอนัสมควร ใหเ้จา้พนกังานมีอาํนาจปฏิบติัการอาํ

พรางเพื่อการสืบสวนความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดไปก่อนแลว้รายงานผูมี้อาํนาจอนุญาต

ตามวรรคหน่ึงโดยเร็ว 

 การอนุญาตและการอาํพรางตามวรรคหน่ึง รวมทั้งการดาํเนินการตามวรรคสามใหเ้ป็น 

ไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี ในกฎกระทรวงดงักล่าวอยา่ง

นอ้ยตอ้งมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอ้าํนาจดว้ย การกระทาํและพยานหลกัฐานท่ีไดม้า

จากการอาํพรางของเจา้พนกังานตามมาตราน้ีใหรั้บฟังเป็นพยานหลกัฐานได ้

 มาตรา 8 ในกรณีจาํเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีให้

เจา้พนกังานผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจากผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี มีอาํนาจครอบครองหรือ

ใหมี้การครอบครองยาเสพติดภายใตก้ารควบคุมทั้งในและนอกราชอาณาจกัรเพ่ือการสืบสวนความ 

ผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดได ้

 ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ือง

นั้น โดยในการมอบหมายใหค้าํนึงถึงระดบัความรับผดิชอบของผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย 

 การครอบครองยาเสพติดภายใตก้ารควบคุม หมายความว่า การครอบครองชัว่คราวซ่ึง

ยาเสพติดเพื่อส่งต่อแก่ผูต้อ้งสงสัยว่ากระทาํความผิดซ่ึงอยู่ภายใตก้ารกาํกบั คาํสั่ง หรือการสะกด

รอยติดตามของเจา้พนกังาน ทั้งน้ี การส่งต่อนั้นให้รวมถึงการนาํเขา้หรือส่งออกเพื่อการส่งต่อใน

หรือนอกราชอาณาจกัรดว้ย 
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 การขออนุญาต การอนุญาตการครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครองหรือการให้มี

การครอบครองยาเสพติดภายใตก้ารควบคุม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวง ทั้งน้ี ในกฎกระทรวงดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการ

ใชอ้าํนาจดว้ยการกระทาํและพยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการกระทาํของเจา้พนกังานตามมาตราน้ีให้

รับฟังเป็นพยานหลกัฐานได ้

 มาตรา 10 ในกรณีจาํเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี เจา้

พนกังานอาจร้องขอให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิว 

เตอร์ดาํเนินการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจน์ความผดิและ

การดาํเนินคดีความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

 เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ได ้

รับการร้องขอดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจดาํเนินการตามคาํร้องขอโดยปฏิบติัตามวิธีการ

ในกฎหมายดงักล่าว 

 เจา้พนกังานผูใ้ดเปิดเผยหรือส่งมอบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีไดม้าตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่บุค 

คลอ่ืนอนัมิใช่เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกระทาํ

โดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นล่วงรู้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 (5)  บทบญัญติัท่ีจาํกดัสิทธิของจาํเลยในการต่อสูค้ดี91 

 มาตรา 12 ในคดีความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดซ่ึงจาํเลยมีทนายความ ถา้ปรากฏว่าจาํเลยคน

ใดจงใจไม่มาศาลหรือหลบหนี และมีความจาํเป็นเพื่อมิใหพ้ยานหลกัฐานสูญหายหรือยากแก่การนาํ 

มาสืบในภายหลงั เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควรก็ใหศ้าลมีอาํนาจสืบพยานหลกัฐานลบัหลงัจาํเลย แต่

ตอ้งใหโ้อกาสทนายความของจาํเลยท่ีจะถามคา้นและนาํสืบหกัลา้งพยานหลกัฐานนั้นได ้

 มาตรา 13 ในชั้นพิจารณาถา้จาํเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่

สืบพยานหลกัฐานต่อไปกไ็ด ้เวน้แต่กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่จาํเลยไม่ไดก้ระทาํความผดิหรือคดีท่ี

มีขอ้หาในความผิดซ่ึงจาํเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกาํหนดอตัราโทษอย่างตํ่าให้จาํคุกตลอดชีวิต

หรือโทษสถานท่ีหนกักว่านั้น ศาลตอ้งฟังพยานหลกัฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจาํเลยไดก้ระทาํ

ผดิจริง 
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 (6)  การจาํกดัสิทธิในการอุทธรณ์และฎีกา92 

 มาตรา 17 ในคดีท่ีโจทก์ฟ้องว่าจาํเลยกระทาํผิดหลายกรรมต่างกนั และกรรมใดกรรม

หน่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดพร้อมความผิด

อ่ืนให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และให้ศาลอุทธรณ์มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอ่ืนซ่ึง

มิใช่ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ย 

 มาตรา 18 ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสั่งโดยมิชกัชา้ และภายใตบ้งัคบั

แห่งบทบญัญติัมาตรา 16 และมาตรา 19 คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลอุทธรณ์เฉพาะการกระทาํซ่ึง

เป็นความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหเ้ป็นท่ีสุด 

 คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลอุทธรณ์ในการกระทาํกรรมอ่ืนซ่ึงมิใช่ความผิดเก่ียวกบั

ยาเสพติดคู่ความอาจฎีกาไดภ้ายใตบ้ทบญัญติัวา่ดว้ยการฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 

 มาตรา 19 ในกรณีท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษาหรือมีคาํสั่งในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

ตามมาตรา 18 วรรคหน่ึงแลว้ คู่ความอาจยื่นคาํขอโดยทาํเป็นคาํร้องไปพร้อมกบัฎีกาต่อศาลฎีกา 

ภายในกาํหนดหน่ึงเดือนนับแต่วนัอ่านหรือถือว่าไดอ่้านคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลนั้นให้คู่ 

ความฝ่ายท่ีขออนุญาตฎีกาฟัง เพื่อขอใหพ้ิจารณารับฎีกาไวว้ินิจฉยักไ็ด ้

 เม่ือมีคาํร้องขอตามวรรคหน่ึง ศาลฎีกาอาจพิจารณารับฎีกาในปัญหาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด

ไวว้ินิจฉยักไ็ด ้หากเห็นวา่เป็นปัญหาสาํคญัท่ีศาลฎีกาควรจะไดว้ินิจฉยั 

 คดีท่ีศาลฎีกามีคาํสั่งไม่รับฎีกาไวว้ินิจฉัย ให้เป็นท่ีสุดตั้งแต่วนัท่ีไดอ่้านหรือถือว่าได้

อ่านคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลอุทธรณ์ 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการยื่นคาํขอ ตลอดจนการพิจารณาและมีคาํสั่งอนุญาตหรือไม่อนุ 

ญาตให้ฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา ทั้งน้ี ในระเบียบดงักล่าว

อย่างน้อยตอ้งระบุเง่ือนเวลาของการสั่งไม่อนุญาตท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อการปฏิบติัตามมาตรา 262 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระเบียบตามวรรคส่ี เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบก 

ษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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      2.6.2  หลกัการและแนวคิดในกฎหมายอ่ืนท่ีนาํมาใชใ้นการดาํเนินคดียาเสพติด 

 ในหลกัการดาํเนินคดียาเสพติดในประเทศไทยนอกจากจะนาํบทบญัญติัของกฎหมาย

เก่ียวกบัยาเสพติดมาบงัคบัใชแ้ลว้ยงัมีมาตรการทางกฎหมายอ่ืนเก่ียวขอ้งและนาํมาใชใ้นการดาํเนิน 

คดียาเสพติดดว้ยท่ีสาํคญัมีดงัน้ี93 

 1.  ประมวลกฎหมายอาญาไดมี้การนาํเอาหลกัการของประมวลกฎหมายอาญามาเป็น

แนวทางในการดาํเนินคดีและลงโทษผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดดงัน้ี 

 1)  บทลงโทษ ในประมวลกฎหมายอาญามีบทบญัญติัในหมวดท่ี 3 ซ่ึงวา่ดว้ยโทษและวิ 

ธีการเพื่อความปลอดภยั โดยกาํหนดไวใ้นส่วนท่ี 1 วา่ดว้ยโทษไวด้งัน้ี 

 มาตรา 18 โทษสาํหรับลงแก่ผูก้ระทาํความผดิ มีดงัน้ี94 

 (1)  ประหารชีวิต 

 (2)  จาํคุก 

 (3)  กกัขงั 

 (4)  ปรับ 

 (5)  ริบทรัพยสิ์น 

 ซ่ึงโทษในทางอาญาทั้ง 5 ประการไดน้าํมาบญัญติัไวใ้นกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดเช่น 

กนั โดยบญัญติัให้ผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดถือว่าเป็นความผิดทางอาญาจะ 

ตอ้งถูกลงโทษในลกัษณะเดียวกบัผูก้ระทาํความผิดในประมวลกฎหมายอาญา แมว้่าสถานการณ์

เก่ียวกบัยาเสพติดจะเปล่ียนแปลงไปมากแลว้ แต่บทลงโทษทางอาญายงคงมีอยูใ่นกฎหมายเก่ียวกบั

ยาเสพติดฉบบัไม่เปล่ียนแปลง เช่น ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายให้ถือว่าผูเ้สพเป็นผูป่้วย แต่กฎ 

หมายเก่ียวกบัยาเสพติด ถือว่าผูเ้สพยงัคงเป็นผูก้ระทาํความผิดโดยมีการกาํหนดบทลงโทษไว ้ไม่

เปิดโอกาสใหส้ามารถนาํมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผดิบางรายมาใชบ้งัคบัได ้เช่น 

มาตรการลงโทษระดบักลางหรือมาตรการระดบักลาง เป็นตน้95 

 

 

  93 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.122. 

  94 ประมวลกฎหมายอาญา. 

  95 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.123. 
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 2)  วิธีการเพื่อความปลอดภยั96 

 วิธีการเพื่อความปลอดภยัโดยทัว่ไป หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนาํมาใช้กบัผูท่ี้กระทาํ

ความผิดหรือผูท่ี้อาจจะกระทาํความผิด เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่บุคคลอ่ืนโดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมเฉพาะราย เพื่อมิใหก้ระทาํความผดิข้ึนอีกในอนาคต หรืออาจสรุปไดว้่าเป็นมาตรการท่ีรัฐ

ใชบ้งัคบัแก่บุคคลเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกนัผูท่ี้โดยสภาพแลว้อาจจะกระทาํความผดิเกิดข้ึนอีก หรือ

มีสภาพท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสังคมมิให้กระทาํความผิดอีก ซ่ึงในประมวลกฎหมายอาญาของไทย 

ไดมี้บทบญัญติัวา่ดว้ยวิธีการเพื่อความปลอดภยัไว ้ท่ีอาจนาํมาใชบ้งัคบักบัผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบั

ยาเสพติดได ้เช่น97 

 มาตรา 49 ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจาํคุกหรือพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการกาํ 

หนดโทษ หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถา้ศาลเห็นว่าบุคคลนั้นไดก้ระทาํความผิดเก่ียวเน่ืองกบัการ

เสพสุราเป็นอาจิณหรือการเป็นผูติ้ดยาเสพติดให้โทษ ศาลจะกาํหนดในคาํพิพากษาว่าบุคคลนั้นจะ 

ตอ้งไม่เสพสุรายาเสพติดให้โทษอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือทั้งสองอยา่งภายในระยะเวลาไม่เกินสองปี

นบัแต่วนัพน้โทษหรือวนัปล่อยตวัเพราะรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษกไ็ด ้

 ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวในวรรคแรกไม่ปฏิบติัตามท่ีศาลกาํหนด ศาลจะสั่งใหส่้งไปคุม

ตวัไวใ้นสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่เกินสองปีกไ็ด ้

 3)  การรอการลงโทษ98 

 วิธีการรอการลงโทษ เป็นมาตรการทางอาญาท่ีนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดบางประ 

เภทท่ีศาลพิจารณาแลว้เห็นว่า ยงัไม่สมควรท่ีจะถูกลงโทษโดยให้โอกาสท่ีจะมีการปรับปรุงนิสัย

หรือพฤติกรรมให้ดีข้ึน และสามารถท่ีจะนาํมาใชบ้งัคบักบัผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเป็น

การเฉพาะราย 

 มาตรา 56 ผูใ้ดกระทาํความผิดซ่ึงมีโทษจาํคุกและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจาํคุกไม่เกิน

สองปี ถา้ไม่ปรากฏว่าผูน้ั้นไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อนหรือปรากฏว่าไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อนแต่เป็น

โทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ เม่ือศาลไดค้าํนึง ถึงอาย ุประวติั 

ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยอาชีพและส่ิงแวดลอ้มของผู ้

  96 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 95. 

  97 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.123. 

  98 เพ่ิงอ้าง, น.124. 
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นั้น หรือสภาพความผดิหรือเหตุอ่ืนอนัควรปราณีแลว้เห็นเป็นการสมควรศาลจะพิพากษาว่าผูน้ั้นมี

ความผดิแต่รอการกาํหนดโทษไว ้หรือกาํหนดโทษแต่รอการลงโทษไว ้แลว้ปล่อยตวัไป99 

 เพื่อให้โอกาสผูน้ั้นกลบัตวัภายในระยะเวลาท่ีศาลจะไดก้าํหนด แต่ตอ้งไม่เกินห้าปีนบั

แต่วนัท่ีศาลพิพากษา โดยจะกาํหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูน้ั้นดว้ยหรือไม่กไ็ด ้ 

 เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูก้ระทาํความผิดนั้น ศาลอาจกาํหนดขอ้เดียวหรือ

หลายขอ้ ดงัต่อไปน้ี100 

 (1)  ให้ไปรายงานตวัต่อเจา้พนกังานท่ีศาลระบุไวเ้ป็นคร้ังคราว เพื่อเจา้พนกังานจะได้

สอบถาม แนะนาํ ช่วยเหลือหรือตกัเตือนตามท่ีเห็นสมควรในเร่ืองความประพฤติและการประกอบ

อาชีพหรือจดัใหก้ระทาํกิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์ตามท่ีเจา้พนกังานและผูก้ระ 

ทาํความผดิเห็นสมควร 

 (2)  ใหฝึ้กหดัหรือทาํงานอาชีพอนัเป็นกิจจะลกัษณะ 

 (3)  ใหล้ะเวน้การคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอนัอาจนาํไปสู่การกระทาํความผิด

ในทาํนองเดียวกนัอีก 

 (4)  ให้ไปรับการบาํบดัรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือ

จิตใจหรือความเจบ็ป่วยอยา่งอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด 

 (5)  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกาํหนดเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูหรือป้องกนัมิให้ผูก้ระ 

ทาํความผดิกระทาํหรือมีโอกาสกระทาํความผดิข้ึนอีก 

 เง่ือนไขตามท่ีศาลไดก้าํหนดตามความในวรรคก่อนนั้น ถา้ภายหลงัความปรากฏแก่ศาล

ตามคาํขอของผูก้ระทาํความผิด ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูน้ั้น ผูอ้นุบาลของผูน้ั้น พนกังานอยัการ

หรือเจา้พนกังานว่า พฤติการณ์ท่ีเก่ียวแก่การควบคุมความประพฤติของผูก้ระทาํความผดิไดเ้ปล่ียน 

แปลงไป เม่ือศาลเห็นสมควรศาลอาจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอ้หน่ึงขอ้ใดเสียก็ได ้หรือจะกาํ 

หนดเง่ือนไขขอ้ใดตามท่ีกล่าวในวรรคก่อนท่ีศาลยงัมิไดก้าํหนดไวเ้พิ่มเติมข้ึนอีกกไ็ด ้

 จากบทบญัญติัของประมวลกฎหมายอาญา ดงักล่าวขา้งตน้ หากมีการนาํเอาบทบญัญติั

ในเร่ืองโทษไปบงัคบัใชใ้นกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดเท่าท่ีจาํเป็น และเปิดช่องให้มีมาตรการอ่ืน

แทนการลงโทษมาใชบ้งัคบั รวมถึงการนาํเอาบทบญัญติัว่าดว้ยวิธีการเพื่อความปลอดภยั และวิธี 

  99 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 95. 

  100 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.125. 
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การรอการลงโทษมาใชก้บัผูห้ญิงท่ีกระทาํความผิดในคดียาเสพติดก็จะเป็นมาตรการทางเลือกอ่ืน

แทนการคุมขงัผูก้ระทาํความผดิหญิงไปไดบ้างส่วน 

 2.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา101 

 ในการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกฎหมายสารบญัญติั นับ

เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายวิธีสบญัญติัท่ีจะนาํมาใชบ้งัคบัในการสืบสวน สอบสวน การฟ้องคดี การ

พิจารณาคดี ในคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะ แมจ้ะมีพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.

2550 เป็นการเฉพาะ แต่ก็มีบทบญัญติัเฉพาะบางเร่ืองไม่ครอบคลุมกระบวนวิธีพิจารณาคดียาเสพ

ติดทั้งหมด จึงจาํเป็นตอ้งนาํเอาบทบญัญติัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบั

เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทาํใหเ้ป็นปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินคดียาเสพติดมิใช่นอ้ย เพราะคดียาเสพติดมี

ลกัษณะเป็นอาชญากรรมท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เป็นการกระทาํความผิดในลกัษณะเครือข่ายเช่ือม 

โยงเป็นองคก์รท่ีมีอิทธิพลหรือมีตวัการใหญ่หรือนายทุนอยูเ่บ้ืองหลงัในขณะเดียวกนัผูก้ระทาํความ 

ผดิบางรายกมี็ลกัษณะเป็นเหยือ่หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใชใ้นการกระทาํความผดิ เพื่อแลกกบัผลประ 

โยชน์เพียงเล็กนอ้ย ดงันั้น การดาํเนินคดียาเสพติดจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการดว้ยความละเอียด

รอบคอบและเหมาะสมกบัพฤติการณ์ของผูก้ระทาํความผดิแต่ละรายอยา่งเหมาะสม 

 สาํหรับมาตรการทางกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีการนาํมา 

ใชบ้งัคบัมีบทบญัญติับางมาตราท่ีเป็นปัญหาทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดสาํหรับผู ้

กระทาํความผดิหญิงไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยจาํแนกเป็น

ขั้นตอนในกระบวนการยติุธรรม ดงัน้ี102 

 1)  ขั้นตอนการสอบสวน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบ้ญัญติัเก่ียว 

กบัเร่ืองการสอบสวนไวด้งัน้ี 

 มาตรา 2 ในประมวลกฎหมายน้ี 

 “การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลกัฐาน และการดาํเนินการทั้งหลาย

อ่ืนตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี ซ่ึงพนกังานสอบสวนไดท้าํไปเก่ียวกบัความผิดท่ีกล่าว 

หา เพื่อท่ีจะทราบขอ้เทจ็จริงหรือการพิสูจน์ความผดิและเพื่อจะเอาตวัผูก้ระทาํผดิมาฟ้องลงโทษ 

  101 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, เพ่ิงอ้าง, น.126 - 136. 

  102 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา. 
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 มาตรา 131 ให้พนกังานสอบสวนรวบรวมหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้เพื่อ

ประสงคจ์ะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตวัผู ้

กระทาํผดิและพิสูจน์ใหเ้ห็นความผดิหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา 

 มาตรา 134 เม่ือผูต้อ้งหาถูกเรียกหรือส่งตวัมา หรือเขา้หาพนกังานสอบสวนเอง หรือ

ปรากฏวา่ผูใ้ดซ่ึงมาอยูต่่อหนา้พนกังานสอบสวนเป็นผูต้อ้งหาใหถ้ามช่ือตวั ช่ือรอง ช่ือสกลุ สญัชาติ 

บิดามารดา อาย ุอาชีพ ท่ีอยู ่ท่ีเกิดและแจง้ให้ทราบถึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการกระทาํท่ีกล่าวหาว่าผู ้

ตอ้งหาไดก้ระทาํผิด แลว้จึงแจง้ขอ้หาให้ทราบการแจง้ขอ้หาตามวรรคหน่ึง จะตอ้งมีหลกัฐานตาม

สมควรวา่ผูน้ั้นน่าจะไดก้ระทาํผดิตามขอ้หานั้น 

 ผูต้อ้งหามีสิทธิไดรั้บการสอบสวนดว้ยความรวดเร็ว ต่อเน่ืองและเป็นธรรม พนกังาน

สอบสวนตอ้งใหโ้อกาสผูต้อ้งหาท่ีจะแกข้อ้หาและท่ีจะแสดงขอ้เทจ็จริง อนัเป็นประโยชน์แก่ตนได ้

 มาตรา 134/4 ในการถามคาํใหก้ารผูต้อ้งหา ใหพ้นกังานสอบสวนแจง้ใหผู้ต้อ้งหาทราบ

ก่อนวา่ 

 (1)  ผูต้อ้งหามีสิทธิท่ีจะใหก้ารหรือไม่ก็ได ้ถา้ผูต้อ้งหาให้การ ถอ้ยคาํท่ีผูต้อ้งหาใหก้าร

นั้นอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาคดีได ้

 (2)  ผูต้อ้งหามีสิทธิให้ทนายความหรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจเขา้ฟังการสอบปากคาํตนได ้

เม่ือผูต้อ้งหาเตม็ใจใหก้ารอยา่งใดก็ใหจ้ดคาํใหก้ารไว ้ถา้ผูต้อ้งหาไม่เตม็ใจใหก้ารเลยก็ใหบ้นัทึกไว ้

ถอ้ยคาํใด ๆ ท่ีผูต้อ้งหาใหไ้วต่้อพนกังานสอบสวนก่อนมีการแจง้สิทธิตามวรรคหน่ึงหรือก่อนท่ีจะ

ดาํเนินการตาม มาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะรับฟังเป็นพยานหลกัฐานในการพิ 

สูจนค์วามผดิของผูน้ั้นไม่ได ้

 มาตรา 135 ในการถามคาํให้การผูต้อ้งหา ห้ามมิให้พนกังานสอบสวนทาํหรือจดัให้ทาํ

การใด ๆ ซ่ึงเป็นการใหค้าํมัน่สญัญา ขู่เขญ็ หลอกลวง ทรมาน ใชก้าํลงับงัคบัหรือกระทาํโดยมิชอบ

ประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเ้ขาใหก้ารอยา่งใด ๆ ในเร่ืองท่ีตอ้งหานั้น 

 มาตรา 138 พนกังานสอบสวนมีอาํนาจสอบสวนเองหรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพื่อ

ทราบความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอนัเป็นอาจิณของผูต้อ้งหา แต่ตอ้งแจง้ให้ผูต้อ้งหา

ทราบขอ้ความทุกขอ้ท่ีไดม้า 

 มาตรา 139 ให้พนักงานสอบสวนบนัทึกการสอบสวนตามหลกัทัว่ไปในประมวลกฎ 

หมายน้ีอนัว่าดว้ยการสอบสวนและให้เอาบนัทึก เอกสารอ่ืนซ่ึงไดม้าอีกทั้งบนัทึกเอกสารทั้งหลาย 

ซ่ึงเจา้พนกังานอ่ืน ผูส้อบสวนคดีเดียวกนันั้นส่งมารวมเขา้สาํนวนไว ้เอกสารท่ียืน่เป็นพยานใหร้วม 
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เขา้สาํนวน ถา้เป็นส่ิงของอยา่งอ่ืน ให้ทาํบญัชีรายละเอียดรวมเขา้สาํนวนไว ้เพื่อประโยชน์ในการ

ติดตามพยานใหไ้ปตามกาํหนดนดัของศาล ใหพ้นกังานสอบสวนบนัทึกรายช่ือของพยานบุคคลทั้ง 

หมดพร้อมท่ีอยูห่รือสถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศพัทห์รือช่องทางอ่ืนท่ีใชใ้นการติดต่อพยานเหล่า 

นั้นเก็บไว ้ณ ท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวประสงคท่ี์จะให้การ

ดาํเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรม และให้โอกาสแก่ผูต้อ้งหาในการต่อสู้คดีได้

อยา่งเตม็ท่ี 

 2)  ขั้นตอนพนกังานอยัการ103 

 เม่ือพนกังานสอบสวนทาํการสอบสวนเสร็จแลว้ก็จะตอ้งส่งสาํนวนพร้อมความเห็นไป

ยงัพนกังานอยัการเพื่อตรวจพิจารณาก่อนท่ีจะมีคาํสัง่ฟ้องหรือไม่ฟ้อง ซ่ึงพนกังานอยัการมีอาํนาจท่ี

จะสัง่การตามท่ีเห็นสมควรได ้เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและเป็นธรรมแก่ผูก้ล่าวหา เช่น 

 มาตรา 143 เม่ือไดรั้บความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดงักล่าวในมาตรา

ก่อน ใหพ้นกังานอยัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ในกรณีท่ีมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกคาํสั่งไม่ฟ้อง แต่ถา้ไม่เห็นชอบดว้ยก็

ใหส้ัง่ฟ้องและแจง้ใหพ้นกังานสอบสวนส่งผูต้อ้งหามาเพื่อฟ้องต่อไป 

 (2)  ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกคาํสั่งฟ้องและฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาล ถา้ไม่

เห็นชอบดว้ยกใ็หส้ัง่ไม่ฟ้อง ในกรณีหน่ึงกรณีใดขา้งตน้ พนกังานอยัการมีอาํนาจ 

 (ก) สั่งตามท่ีเห็นควร ให้พนกังานสอบสวนดาํเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งพยาน

คนใดมาใหซ้กัถามเพื่อสัง่ต่อไป 

 (ข) วินิจฉยัว่าควรปล่อยผูต้อ้งหา ปล่อยชัว่คราว ควบคุมไวห้รือขอให้ศาลขงัแลว้แต่กร 

ณี และจดัการหรือสัง่การใหเ้ป็นไปตามนั้น 

 3)  ขั้นตอนในการพิจารณาของศาล104 

 เพื่อใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นธรรมศาลมีบทบาทสาํคญัในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง พยานหลกัฐานจากฝ่ายโจทก์ ฝ่ายจาํเลย และมีอาํนาจเรียกสํานวนการสอบ 

สวนจากพนกังานอยัการเพื่อประกอบการวินิจฉัยได ้เป็นการให้โอกาสทุกฝ่ายในการพิสูจน์ความ

จริงต่อศาล โดยมีบทบญัญติัท่ีสาํคญั เช่น 

  103 เพ่ิงอ้าง. 

  104 เพ่ิงอ้าง. 
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 มาตรา 175 เม่ือโจทก์สืบพยานเสร็จแลว้ ถา้เห็นสมควรศาลมีอาํนาจเรียกสํานวนการ

สอบสวนจากพนกังานอยัการมาเพื่อประกอบการวินิจฉยัได ้

 มาตรา 227 ใหศ้าลใชดุ้ลพินิจวินิจฉยัชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐาน ทั้งปวงอยา่พิพากษาลง 

โทษจนกวา่จะแน่ใจวา่มีการกระทาํผดิจริงและจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดินั้น เม่ือมีความสงสัยตาม

สมควรวา่จาํเลยไดก้ระทาํผดิหรือไม่ ใหย้กประโยชน์แห่งความสงสยันั้นใหจ้าํเลย 

 มาตรา 227/1 ในการวินิจฉยัชัง่นํ้ าหนกัพยานบอกเล่า พยานซดัทอด พยานท่ีจาํเลยไม่มี

โอกาสถามคา้น หรือพยานหลกัฐานท่ีมีขอ้บกพร่องประการอ่ืนอนัอาจกระทบถึงความน่าเช่ือถือ

ของพยานหลกัฐานนั้น ศาลจะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั และไม่ควรเช่ือพยานหลกัฐานนั้น

โดยลาํพงัเพื่อลงโทษจาํเลย เวน้แต่จะมีเหตุผลอนัหนกัแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดีหรือมีพยาน 

หลกัฐานประกอบอ่ืนมาสนบัสนุน 

 พยานหลกัฐานประกอบตามวรรคหน่ึง หมายถึง พยานหลกัฐานอ่ืนท่ีรับฟังไดแ้ละมี

แหล่งท่ีมาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลกัฐานท่ีตอ้งการพยานหลกัฐานประกอบนั้น ทั้งจะตอ้งมี

คุณค่าเชิงพิสูจน์ท่ีสามารถสนบัสนุนให้พยานหลกัฐานอ่ืนท่ีไปประกอบมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน

ดว้ย 

 มาตรา 226 พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซ่ึงน่าจะพิสูจน์ไดว้่าจาํเลยมีผิด

หรือบริสุทธ์ิ ใหอ้า้งเป็นพยานหลกัฐานได ้แต่ตอ้งเป็นพยานชนิดท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากการจูงใจ มีคาํมัน่

สญัญา ขู่เขญ็ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอ่ืนและใหสื้บตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย

น้ีหรือกฎหมายอ่ืนอนัวา่ดว้ยการสืบพยาน 

 มาตรา 226/1 ในกรณีท่ีความปรากฏแก่ศาลว่าพยานหลกัฐานใดเป็นพยานหลกัฐานท่ี

เกิดข้ึนโดยชอบ แต่ไดม้าเน่ืองจากการกระทาํโดยมิชอบ หรือเป็นพยานหลกัฐานท่ีไดม้าโดยอาศยั

ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนหรือไดม้าโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลกัฐานนั้น เวน้แต่การรับฟังพยาน 

หลกัฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอาํนวยความยติุธรรมมากกว่าผลเสีย อนัเกิดจากผลกระทบต่อ

มาตรฐานของระบบงานยติุธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน 

 ในการใชดุ้ลพินิจรับฟังพยานหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ใหศ้าลพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้ง

ปวงแห่งคดีโดยตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 (1)  คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสาํคญั และความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานนั้น 

 (2)  พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผดิในคดี 

 (3)  ลกัษณะและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทาํโดยมิชอบ 
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 (4)  ผูท่ี้กระทาํการโดยมิชอบอนัเป็นเหตุให้ไดพ้ยานหลกัฐานมานั้นไดรั้บการลงโทษ

หรือไม่เพียงใด จะเห็นไดว้่าหากศาลไดใ้ชค้วามละเอียดรอบคอบในการรับฟังขอ้เท็จจริง พยาน 

หลกัฐานและตรวจสอบความถูกตอ้งในการดาํเนินงาน ยอ่มทาํใหเ้กิดความยติุธรรมแก่ผูต้อ้งหาหรือ

จาํเลย ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารพิจารณาพิพากษาเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม 

 4)  การคุมขงัระหวา่งสอบสวนหรือพิจารณาและเม่ือมีคาํพิพากษา105 

 ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีในชั้นศาลผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอาจถูกคุม

ขงัในสถานีตาํรวจหรือเรือนจาํ แต่ก็มีสิทธิท่ีจะขอใหคุ้มขงัท่ีอ่ืนซ่ึงมิใช่สถานีตาํรวจหรือเรือนจาํได ้

โดยการร้องขอต่อศาลได ้โดยมีบทบญัญติัท่ีสาํคญั คือ 

 มาตรา 89/1 ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา เม่ือพนักงานสอบ 

สวน พนักงานอยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ หรือเจา้พนักงานผูมี้หน้าท่ีจดัการตามหมายขงัร้องขอ

หรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาํสั่งให้ขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไวใ้นสถานท่ีอ่ืนตามท่ีบุคคลดงั 

กล่าวร้องขอ หรือตามท่ีศาลเห็นสมควรนอกจากเรือนจาํก็ได ้โดยให้อยูใ่นความควบคุมของผูร้้อง

ขอหรือเจา้พนกังานตามท่ีศาลกาํหนด ในการน้ีศาลจะกาํหนดระยะเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควรกไ็ด ้

 ในการพิจารณาเพื่อมีคาํสั่งตามวรรคหน่ึง ศาลจะดาํเนินการไต่สวนหรือให้ผูเ้สียหาย

หรือเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตามหมายขงัคดัคา้นก่อนมีคาํสัง่กไ็ด ้

 สถานท่ีอ่ืนตามวรรคหน่ึงตอ้งมิใช่สถานีตาํรวจ หรือสถานท่ีควบคุมผูต้อ้งหาของพนกั 

งานสอบสวนโดยมีลกัษณะตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงตอ้งกาํหนดวิธีการควบคุมและมาตร 

การเพื่อป้องกนัการหลบหนีหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย 

 เม่ือศาลมีคาํสัง่ตามวรรคหน่ึงแลว้ หากภายหลงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่ปฏิบติัตามวิธีการ

หรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ให้ศาลมีอาํนาจเปล่ียนแปลงคาํสั่ง

หรือใหด้าํเนินการตามหมายขงัได ้

 มาตรา 89/2 ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น เม่ือพนกังานอยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือเจา้พนกั 

งานผูมี้หนา้ท่ีจดัการตามหมายจาํคุกร้องขอหรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาํสั่งใหจ้าํคุกผูซ่ึ้งตอ้ง

จาํคุกตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุดท่ีไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของกาํหนดโทษตาม 

ท่ีระบุไวใ้นหมายศาลท่ีออกตามคาํพิพากษานั้นหรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีตอ้งโทษจาํคุกเกิน

สามสิบปีข้ึนไปหรือจาํคุกตลอดชีวิตโดยวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ีกไ็ด ้

 105 เพ่ิงอ้าง. 
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 (1)  ให้จาํคุกไวใ้นสถานท่ีอ่ืนตามท่ีบุคคลดงักล่าวร้องขอหรือตามท่ีศาลเห็นสมควร

นอกจากเรือนจาํหรือสถานท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก ทั้งน้ี ลกัษณะของสถานท่ีดงักล่าวให้เป็น 

ไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งกาํหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อป้องกนัการหลบ 

หนีหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย 

  (2)  ให้จาํคุกไวใ้นเรือนจาํหรือสถานท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุกหรือสถานท่ีอ่ืนตาม 

(1) เฉพาะวนัท่ีกาํหนดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  (3)  ให้จาํคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจาํกดัการเดินทางและอาณาเขตของผูน้ั้น ไดต้าม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหน่ึง ให้ศาลคาํนึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ

สวสัดิภาพของผูซ่ึ้งตอ้งจาํคุก ตลอดจนสวสัดิภาพและความปลอดภยัของผูเ้สียหายและสังคมดว้ย 

ทั้งน้ีให้ศาลดาํเนินการไต่สวนหรือสอบถามผูเ้สียหาย เจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตามหมายจาํคุกพนกั 

งานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจในทอ้งท่ีนั้น หรือผูซ่ึ้งศาลเห็นวา่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  คาํสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง ให้ศาลกาํหนดให้เจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีจดัการตามหมาย

นั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีและรับผดิชอบในการดาํเนินการตามคาํสัง่ และใหน้าํความใน มาตรา 89/1 วรรคส่ี 

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 108/1 การสั่งไม่ให้ปล่อยชัว่คราว จะกระทาํไดต่้อเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือเหตุใด

เหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะหลบหนี 

 (2)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน 

 (3)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไปก่ออนัตรายประการอ่ืน 

 (4)  ผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไม่น่าเช่ือถือ 

 (5)  การปล่อยชัว่คราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการสอบสวนของ

เจา้พนกังานหรือการดาํเนินคดีในศาล 

  จากหลกัการของกฎหมายและมาตราการท่ีกาํหนดในกฎหมายจะเห็นไดว้า่ ไดมี้การบญั 

ญติัเก่ียวกบัการสอบสวนของพนกังานสอบสวน การมีคาํสั่งในคดีของพนกังานอยัการ และการพิ 

จารณาในชั้นศาลค่อนขา้งจะรอบคอบจนถึงการพิจารณาของศาลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็น

ธรรม อนัจะนาํความถูกตอ้งและเป็นธรรมมาสู่การดาํเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน 

แต่หากมิไดมี้การบูรณาการปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายอยา่งละเอียดรอบคอบสาํหรับใชก้บั
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ผูก้ระทาํความผดิในคดียาเสพติด และแมว้่าจะมีบทบญัญติัท่ีรองรับมาตรการในการดาํเนินการกบัผู ้

กระทาํความผิดคดียาเสพติดอยูบ่า้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ก็ยงัมีปัญหาใน

การนาํมาปฏิบติัและการบูรณาการท่ีเหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดคดียาเสพติด จึงตอ้งมีการศึกษา

ถึงปัญหาน้ี เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบและเสนอแนะเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด

คดียาเสพติด สาํหรับการนาํมาใชเ้ป็นมาตรการท่ีมิใช่การรคุมขงัผูก้ระทาํความผดิหญิงคดียาเสพติด 

เพ่ือพฒันาคุณภาพการทาํงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางดา้นการดาํเนินการพิจารณา

ในคดียาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างความยติุธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม

และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูก้ระทาํความผดิไดอ้ยา่งเพียงพอต่อไป 

 

2.7  แนวคดิเกีย่วกบัครอบครัว สังคม และวฒันธรรมของประเทศไทย 

 ในบรรดาสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคมทั้งหลาย ครอบครัวนบัว่าเป็นสถาบนัท่ีสาํคญัท่ีสุด 

เพราะเป็นสถาบนัพื้นฐานท่ีมีบทบาทสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัมนุษยทุ์กคนในสังคม เป็นสถาบนั

แรกท่ีทาํหนา้ท่ีทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม วิธีประพฤติปฏิบติัตน และบรรทดัฐานทางสังคม

ให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ดงันั้นครอบครัวจึงเปรียบเสมือนจกัรกลช้ินแรกท่ีทาํหนา้ท่ีหล่อหลอมบุคลิก 

ภาพของบุคคลใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการซ่ึงนาํไปสู่การดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข  

 ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีจะกาํหนดแบบแผนความสัมพนัธ์ทางสังคมหลาย

ดา้นของมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่แบบแผนของการสมรส การตั้งถ่ินฐานของคู่สมรส อาํนาจในครอบครัว 

การอบรมเล้ียงดูลูก การสืบสกุล การสืบมรดก ตลอดจนกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางเพศระ 

หวา่งชายหญิง และความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ 

 ความหมายของครอบครัวและความจาํเป็นท่ีตอ้งมีครอบครัว 

 ครอบครัวหมายถึงการท่ีคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปมาอยู่รวมกนั โดยมีความสัมพนัธ์กนั

ดว้ยการแต่งงานหรือมีความสัมพนัธ์กนัทางสายโลหิตหรือดว้ยการรับเป็นบุตรบุญธรรม และอาศยั

อยูใ่นครัวเรือนเดียวกนัและครอบครัวจะเป็นครอบครัวโดยสมบูรณ์ไดก้ต่็อเม่ือมีลูกเท่านั้น 

 การท่ีมนุษยจ์าํเป็นตอ้งอยูก่นัเป็นครอบครัวนั้น ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมอธิบายว่ามีสาเหตุมา

จากความจาํเป็นสองประการคือ ความจาํเป็นทางชีววิทยาและความจาํเป็นทางสังคม ความจาํเป็น

ทางชีววิทยาคือ การท่ีมนุษยมี์ความตอ้งการทางเพศไม่เป็นฤดูกาล ทาํให้ชายหญิงตอ้งอยู่ดว้ยกนั

อย่างใกลชิ้ดจึงสร้างกฎเกณฑข้ึ์นมาควบคุมพฤติกรรมทางเพศให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ นอกจาก 

นั้นมนุษยมี์วิวฒันาการเป็นขั้นตอน โดยมีช่วงของการเป็นทารกมานาน และขณะยงัเป็นทารกก็ไม่
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สามารถช่วยตวัเองได ้จาํเป็นตอ้งพึ่งพาพ่อแม่หรือผูใ้หญ่ไปก่อน การอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวโดย

ผูใ้หญ่ตอ้งเล้ียงดูอบรมเดก็ใหเ้ติบโตมีชีวิตอยูร่อดไดจึ้งเป็นส่ิงจาํเป็น สาํหรับความจาํเป็นทางสังคม

คือ การท่ีมนุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยักนัในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหส้ังคมดาํรงอยูแ่ละสืบทอดต่อไป

ได ้ซ่ึงครอบครัวเท่านั้นท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีได้106 

 ในปัจจุบนัมีปัญหาครอบครัวเกิดข้ึนมากมายซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีครอบครัวไม่ไดค้าด 

หวงัหรือปรารถนาให้เกิดข้ึน เม่ือเกิดข้ึนแลว้สมาชิกของครอบครัวจะไดรั้บความกดดนัและความ

คบัขอ้งใจเป็นอยา่งมาก บางปัญหาก่อใหเ้กิดความอบัอายขายหนา้และไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ปัญ 

หาครอบครัวไดแ้ก่ 

 1.  การแยกกนัอยูช่ัว่คราวไม่วา่จะเป็นเพราะตอ้งไปศึกษาต่อหรืองานอาชีพ รวมทั้งสภา 

วะสงความทาํใหแ้ตกแยกกนั เป็นผลใหสุ้ขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวเส่ือมลง การแยกกนัอยู่

น้ีอาจนาํไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาภายหลงัอีก เช่น ปัญหาการนอกใจตลอดจนปัญหาการหยา่ร้าง 

 2.  การไม่มีบุตรไวสื้บสกุล โดยเฉพาะญาติพี่นอ้งท่ีเห็นว่าการมีทายาทไวสื้บสกุลเป็น

เร่ืองสาํคญัทาํใหห้ญิงท่ีไม่สามารถมีบุตรเกิดปมดอ้ย 

 3.  มีบุตรผดิปกติ เช่น ร่างกายพิการ หรือสติปัญญาอ่อน ก่อใหเ้กิดความทุกข ์เศร้าเสีย 

ใจ แก่พอ่แม่ญาติพี่นอ้งมาก บางรายอบัอายท่ีมีลูกผดิปกติ 

 4.  การเจ็บป่วย หากสมาชิกคนใดในครอบครัวร่างกายไม่สมบูรณ์ เจ็บป่วยเป็นประจาํ

ก่อใหเ้กิดความวิตกทุกขร้์อนตลอดเวลา และบางรายอาจนาํไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจอีกดว้ย เพราะเม่ือ

เจบ็ป่วยจาํเป็นตอ้งไปหาแพทยรั์กษาทาํใหเ้สียเงินทองมากมาย 

 5.  การนอกใจคู่สมรส ส่วนใหญ่มกัจะเป็นฝ่ายชายนอกในฝ่ายหญิง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีภรร 

ยายอมไม่ได ้ถือวา่เสียศกัด์ิศรีและเป็นการดูถูกอยา่งร้ายแรง 

 6.  ว่างงานหรือตกงาน ทาํให้รายไดท่ี้เคยไดรั้บอยู่เป็นประจาํเปล่ียนแปลงไป สมาชิก

ในครอบครัววิตกกงัวล บางรายถึงกบัทะเลาะทุบตีกนัแทนท่ีจะหาทางแกปั้ญหาร่วมกนั 

 7.  ชราภาพ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามวฏัจกัรแห่งครอบครัว คือเม่ือลูกโตมีงานทาํ แต่ง 

งานตั้งครอบครัวของตนเองและแยกบา้นไปอยูต่่างหาก พ่อแม่มกัจะถูกทอดท้ิงเกิดความเหงาและ

รู้สึกวา่ตนเองไม่มีค่า หรือหมดความสาํคญัลงไปโดยเฉพาะคนชราท่ีอยูใ่นเขตเมือง 

              106 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ, เฉลียว ฤกษรุ์จิพิมล, ประพีร์ วริิยะสมบูรณ์, เสาวคนธ์ สุดสวาสด์ิ, สุดา ภิรมย์

แกว้, สุรพนัธ์ เพชราภา, สังคมวทิยา, พิมพค์ร้ังท่ี 8 (กรุงเททมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2554), น.79. 
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 8.  ความตาย ไม่วา่จะเกิดข้ึนกบัฝ่ายสามีหรือภรรยา กน็าํมาซ่ึงความเศร้าโศกเสียใจแก่ผู ้

ท่ีอยูม่ากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้การตายนั้นเกิดแบบปัจจุบนัทนัด่วน 

 9.  การหยา่ร้าง เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจยัรวมกนั แต่สาเหตุ

ส่วนใหญ่มกัไดแ้ก่ ปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองต่าง ๆ การใชจ่้าย การอบรมเล้ียงดูลูก ปัญหาญาติพี่

นอ้งหรือเขยสะใภ ้ฯลฯ คู่สมรสมีความแตกต่างในเร่ืองทศันะคติ ค่านิยม รสนิยม มีปัญหาทะเลาะ

ทุบตี การถูกทอดท้ิง หรือไม่สามารถสนองความตอ้งการทางเพศใหแ้ก่กนัและกนั เป็นตน้107 

 แนวโนม้ของครอบครัวและวฒันธรรมในสงัคมสมยัใหม่ 

 นกัสงัคมวิทยาต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ การนาํเอาวิธีการทางอุตสาหกรรมเขา้มาใช ้ความ

เจริญทางดา้นเทคโนโลย ีรวมทั้งการกลายมาเป็นเมืองของชุมชนต่าง ๆ หลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรม 

เป็นสาเหตุสําคญัท่ีนําไปสู่การเปล่ียนแปลงในระบบครอบครัว การเปล่ียนแปลงเร่ิมท่ีลกัษณะ

ครอบครัวก่อน คือ เปล่ียนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ประกอบกบัสมาชิก

ภายในครอบครัวไดรั้บทรรศนะใหม่ ๆ มากข้ึน มีการต่อตา้นประเพณีและวฒันธรรมดั้งเดิม สมาชิก

มีความเป็นอิสระ (ทั้งในดา้นความคิดและพฤติกรรม) จากการควบคุมของญาติพี่น้องคือ มีความ

เป็นตวัของตวัเองมากข้ึน จากสภาพดงักล่าวทาํให้ครอบครัวไม่มีความมัน่คงเหมือนดัง่เช่นครอบ 

ครัวสมยัเก่า 

 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจดงัไดก้ล่าวแลว้มีผลกระทบต่อระบบครอบครัวในสังคม

สมยัใหม่อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อครอบครัวในเขตเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยการต่อสู้แข่งขนักนัเพื่อ

การอยูร่อดในสงัคม การท่ีสมาชิกในครอบครัวตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้นและการท่ีภริยาตอ้งมีภา 

ระในการหาเล้ียงครอบครัวควบคู่กบัสามี ทาํให้บทบาทของครอบครัวเปล่ียนแปลงไป หนา้ท่ีใน

การอบรม ลูก ๆ ซ่ึงเคยเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของครอบครัวกลายเป็นหนา้ท่ีทางโรงเรียนและส่ือมวลชน 

ความสัมพนัธ์และความผกูพนัระหว่างพ่อแม่ลูกลดนอ้ยลง ประกอบกบัการกินอยูแ่บบเมืองไม่เอ้ือ 

อาํนวยใหอ้ยูกิ่นกนัแบบครอบครัวใหญ่ ๆ บรรดาญาติพี่นอ้งจึงลดความสาํคญัในการท่ีจะเขา้มาช่วย

อบรมเล้ียงดูเด็ก ดงันั้นครอบครัวจึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความผูกพนัทางอา 

รมณ์โดยใกลชิ้ดกบัสมาชิก เพราะมีกิจกรรมนอกบา้นต่าง ๆ มากมาย ทาํใหค้วามขดัแยง้ระหว่างสา 

มีกบัภรรยาหรือบิดามารดากบัลูกมีมากข้ึน 

 สาํหรับครอบครัวท่ีสามีและภริยาต่างก็มีงานทาํและมีรายไดด้ว้ยกนัทั้งคู่ บทบาทของ

ภริยาไดเ้ปล่ียนจากผูต้ามหรือ “ชา้งเทา้หลงั” มาอยูเ่สมอหรือเทียบเท่ากบัสามี ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

107 เพ่ิงอ้าง, น.84. 
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สามีและภรรยาในกรณีเช่นน้ีมกัมีความตึงเครียดเกิดข้ึนไดง่้าย เน่ืองจากภริยามีภาระตอ้งดูแลและ

รับผิดชอบมากข้ึนทั้งในบา้นและนอกบา้น กล่าวคือบทบาทของผูห้ญิงเพิ่มมากข้ึนจากแม่บา้น แม่

ของลูก และเป็นคนทาํงานดว้ย ทาํใหเ้หน่ือยหงุดหงิดและอารมณ์เสียไดง่้าย อยา่งไรกต็ามการท่ีภรร 

ยามีบทบาทและมีอาํนาจในครอบครัวเท่าเทียมกบัสามีก็ไม่จาํเป็นตอ้งนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีตึง

เครียดเสมอไป108 

 แนวโนม้อีกประการหน่ึงของครอบครัวสมยัใหม่คือ มีการแยกกนัอยูห่รือการทอดท้ิง

เพิ่มมากข้ึน มีครอบครัวชนชั้นแรงงานจาํนวนไม่นอ้ยท่ีเดก็อยูก่บัแม่หรือญาติเพราะพ่อหรือแม่หรือ

ทั้งพอ่และแม่ตอ้งไปทาํงานหาเงินท่ีอ่ืน หรือมีการทอดท้ิงลูกกนัไปแต่งงานใหม่ทั้งคู่ ทาํใหเ้ด็กตอ้ง

อยูใ่นความดูแลของญาติฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มมากข้ึน109 

 ในสังคมสมยัใหม่การหย่าร้างมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน และเป็นวิธีการหน่ึงในการแกปั้ญ 

หาของครอบครัวไปแลว้ การหย่าร้างไม่ใช่เร่ืองน่าอบัอายอีกต่อไป สังคมยอมรับการหย่าร้างมาก

ข้ึน โดยมีแนวคิดว่าหากอยูด่ว้ยกนัแลว้ไม่มีความสุขก็ควรหยา่กนัไปจะดีกว่า เพราะในสังคมสมยั 

ใหม่เนน้ในเร่ืองผลประโยชน์และความพอใจส่วนตวัเป็นเร่ืองสาํคญั ประกอบกบัสภาพการดาํเนิน

ชีวิตในเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนั ตวัใครตวัมนั ความแออดัคบัคัง่ไปดว้ยผูค้นและส่ิงแวดลอ้มท่ี

เต็มไปดว้ยตึกสูง ๆ หรือท่ีเรียกว่าป่าคอนกรีต ค่าครองชีพสูง ความสับสนวุ่นวายต่าง ๆ รวมทั้ง

ความแตกต่างในภูมิหลงัของคู่สมรสจึงทาํให้คนเมืองมีความตึงเครียดทางอารมณ์สูง สุขภาพจิต

เส่ือมและส่งผลใหเ้กิดปัญหานานปัการ อนัจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาการหยา่ร้างข้ึนในท่ีสุด110 จากปัญ 

หาการหย่าร้างน้ีก็อาจจะส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางสังคมไดด้ว้ยเช่นกนั เช่น ปัญหาอาชญากรรม 

การกระทาํความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด และการก่ออนัตรายแก่ประชาชนและสังคมในประการ   

อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 จากทฤษฎีภาพลกัษณ์ของสตรี (Feminist Theory)111 ท่ีกล่าวถึง อาชญากรรมและความ

เป็นธรรมนั้น มีอยูห่ลายประเด็น แต่ส่ิงท่ีควรพิจารณาประเด็นแรกก็คือ คาํถามท่ีว่าทาํไมผูห้ญิงจึง

ตอ้งประกอบอาชญากรรม ปัจจยัท่ีทาํใหผู้ช้ายกระทาํความผดิกส็ามารถนาํมาอธิบายได ้แต่จะมีประ 

108 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิและคณะ, เพ่ิงอ้าง, น.85. 
109 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิและคณะ, เพ่ิงอ้าง. 
110 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิและคณะ, เพ่ิงอ้าง, น.86. 
111 อณัณพ ชูบาํรุง,อุนิษา เลิศโตมรสกลุ, อาชญากรรมและอาชญาวิทยา, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร 

:  สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), น.239. 
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เดน็อีกประการหน่ึงท่ีน่าสนใจมากเก่ียวกบัการกระทาํความผดิของผูห้ญิงกคื็อ เร่ืองการตกเป็นเหยือ่

ของอาชญากรรม ทาํใหผู้ห้ญิงเกิดพฤติกรรมดา้นลบจนสามารถกระทาํความผดิกฎหมายข้ึนไดต้าม 

มา 

DPU



 

 

 

บทที ่3 

มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัตต่ิอผู้กระทาํความผดิหญงิในคดียาเสพตดิ

ในการใช้มาตรการทีม่ใิช่การคุมขงัในสหราชอาณาจักรและประเทศสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี 

 

 การศึกษาในบทน้ีจะเป็นการศึกษาถึงหลกัการสากลว่าดว้ยปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด

หญิงท่ีมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างจากผูต้อ้งขงัชาย ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงเพศสภาพ ลกัษณะทางกายภาพ

และผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวของผูก้ระทาํผดิและสังคมภายใตข้อ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร 

และศึกษาจากกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อรวบรวมนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายและ

มาตรการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิหญิงของประเทศไทยต่อไป 

 

3.1  ประเทศองักฤษหรือสหราชอาณาจักร (United Kingdom) 

 สหราชอาณาจกัร ประกอบดว้ย องักฤษ เวลล์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือโดย

ประชากรร้อยละ 84 จะอยูใ่นองักฤษ อาํนาจส่วนใหญ่จากรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจกัร ไดรั้บการ

ถ่ายโอนไปยงั เวลล ์สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ สาํหรับนโยบายดา้นตาํรวจและระบบงาน

ยติุธรรมทางอาญา ไดก้าํหนดใหค้รอบคลุมองักฤษและเวลล์1 

      3.1.1  กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศองักฤษหรือสหราชอาณาจกัร 

 สหราชอาณาจกัรหรือประเทศองักฤษมีแนวคิดและการปฏิบติัท่ีมองความสัมพนัธ์

ระหว่างกระบวนการยุติธรรม สังคม แนวคิดใหม่ การฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิด ท่ีเป็นวงจรเช่ือมโยง

                1 Davies, Charlotte; English, Layla; Stewart, Claire; Lodwick, Alan; Veigh, Jim Mc and Bellis, Mark 

A, Editors, United Kingdom drug situation: annual report to the European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction (EMCDDA),( London :UK, 2011), p.29 - 30. 
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สัมพนัธ์กนั2 อย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการท่ีสามารถลดปริมาณคดีอาญา และปกป้องคุม้ครอง

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองมาจากประเทศองักฤษมุ่งเน้นการป้องกัน

 มากกว่าการแกไ้ข กล่าวคือ เป็นกลไกการทาํงาน 2 ภาคผสมผสานกนั คือ ในกระบวน 

การยติุธรรมทางอาญาและนอกกระบวนการยติุธรรม คือ ความร่วมมือทางสงัคม กล่าวคือ3 

  - การป้องกนัเบ้ืองตน้ (Primary prevention) เป็นการพยายามสร้างแนวทางในการป้อง 

กนัเยาวชนใหห่้างจากอาชญากรรมทุกประเภท มาตรการในการตรวจจบัยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพ 

  - กระบวนการป้องกนัอยา่งทนัที (Immediate prevention) การสร้างสังคมใหป้ลอดภยั

ยิง่ข้ึน การปรามปราบองคก์รก่อการร้าย 

  - การตรวจสอบ (Detection) เป็นมาตรการในการตรวจสอบการกระทาํความผดิการสืบ 

เสาะขอ้มูลลกัษณะการกระทาํความผดิ สืบเสาะสถานท่ี เป้าหมายหรือแหล่งหลกัฐานการประกอบ

อาชญากรรม การลงทุนกบังานดา้นตาํรวจ ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่สร้างมาตรการการป้องกนัเหยื่อ

มากข้ึน 

  - อยัการ (Prosecution) ให้เกิดความร่วมมือในการทาํงานระหว่างตาํรวจกบัระบบของ

กระบวนการทางอาญา ประสิทธิภาพของศาลในการบริหารจดัการการพิจารณา คดีท่ีดีข้ึนและการ

ใหเ้กิดความสมดุลของการพิสูจน์พยานหลกัฐานท่ีแทจ้ริง 

  - การลงโทษ (Punishment) มีการกาํหนดโทษจากศาลตามคาํพิพากษาท่ีเป็นท่ียอมรับ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งยติุธรรม มีการนาํกระบวนการลงโทษทางเลือกมาใช ้

  - การปรับพฤตินิสัย (Rehabilitation) คือ กระบวนการปรับปรุงพฤตินิสัยโดยสังคมมี

ส่วนร่วมในการป้องกนัและการเขา้มาร่วมจดัการดว้ยความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหว่างเรือนจาํและ

การคุมประพฤติ ในการช่วยเหลือนกัโทษใหเ้กิดทกัษะในการทาํงาน 

  สาํหรับในประเทศองักฤษจะมีศาล Magistrates’ Court มีอาํนาจหนา้ท่ีเหนือคดีอาญา

เลก็นอ้ย ซ่ึงประมาณ 96 เปอร์เซ็นตข์องคดีอาญาไดรั้บการชาํระท่ีศาลน้ี โดยการพิจารณาเป็นไป

แบบกระชบัไม่มีการใชค้ณะลูกขนุ (Jury) และทาํหนา้ท่ีพิจารณาเบ้ืองตน้ว่าคดีอยูใ่นเขตอาํนาจศาล 

Crown Court หรือ Magistrates’ Court นอกจากน้ี Magistrates’ Court ยงัทาํหนา้ท่ีเป็นศาลเยาวชน

รับผดิชอบคดีท่ีเยาวชนถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผดิและคดีท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กดว้ย ผูพ้ิพาก 

2 Secretary of State for the Home Department, Justice for All, (UK : Stationery office, 2002), p.30. 

 3 ธานี วรภทัร์, กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ิญ�ู

ชน, 2555), น.181. 
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ษาใน Magistrates’ Court ซ่ึงหมายถึง Justice of the Peace ตามกฎหมาย The Justice of the Peace 

Act 1968 ไดก้าํหนดรับรองตาํแหน่งของเสมียน (Clerk) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู ้

พิพากษาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนนอกท่ีไม่ใช่นกักฎหมาย (Layperson) 4  

 สาํหรับความผิดในคดีอาญา มีการแบ่งประเภทความผิดไดเ้ป็นสองประเภท คือ ความ 

ผดิท่ีสามารถจบัได ้(Arrestable offense) และความผดิท่ีไม่สามารถจบัได ้(Nonarrestable offense) 

กล่าวคือ ความผิดท่ีสามารถจบัไดจ้ะหมายถึงความผิดท่ีเจา้พนกังานสามารถจบัผูก้ระทาํผิดไดโ้ดย

ไม่ตอ้งมีหมายจบัหรือคดีท่ีมีโทษจาํคุกตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ส่วนความผดิท่ีมีโทษนอ้ยกวา่ 5 ปี จะหมาย 

ถึงความผิดท่ีเจา้พนกังานไม่สามารถจบัผูก้ระทาํความผิดโดยไม่มีหมายจบั โดยปกติคดีความผิดท่ี

สามารถจบัไดโ้ดยไม่มีหมายจบัน้ีจะตอ้งทาํการฟ้องโดยคาํฟ้องท่ีเต็มรูปแบบหรือเรียกว่า Indict 

ment และจะตอ้งพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ส่วนคดีความผิดท่ีไม่สามารถจบัโดยไม่มีหมายจบั

สามารถทาํคาํฟ้องอย่างย่อหรือ Summary และสามารถจะดาํเนินคดีอย่างกระชบัโดยไม่มีคณะลูก 

ขนุได ้อยา่งไรก็ตามมีคดีความผดิบางประเภทท่ีสามารถดาํเนินคดีไดท้ั้งในรูปแบบของ Indictment 

และ Summary เรียกว่า Hybrid Offenses เช่น พกพาอาวุธ ขบัรถในขณะมึนเมา เป็นตน้ ความผิด

ประเภทน้ีปกติจะตอ้งฟ้องโดยใช ้Indictment แต่ว่าอยัการอาจจะเลือกทาํการฟ้องแบบ Summary ก็

ไดใ้นการดาํเนินคดีในรูปแบบของ Indictment 

  เม่ือคณะลูกขุนทาํหนา้ท่ีพิจารณาในส่วนขอ้เท็จจริงและคาํพิพากษาว่ามีความผิดหรือ 

ไม่ ผูพ้ิพากษาก็จะเป็นผูด้าํเนินกระบวนพิจารณาในศาล โดยผูพ้ิพากษาจะพิจารณาประเด็นขอ้กฎ 

หมายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการพิจารณาและใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ แก่คณะลูกขนุ ถา้คณะลูกขนุตดั 

สินว่ามีความผิด (Verdict) จะเป็นหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาคนเดียวท่ีจะกาํหนดโทษ โดยการกาํหนด

โทษจะพิจารณารายงานจากอยัการในประเด็นท่ีเก่ียวกบัอายุ ประวติัการกระทาํความผิด และราย 

งานจากเจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติในประเด็นท่ีเก่ียวกับสภาพจิตและสภาพทางสังคมของจาํเลย 5 

ประกอบเพื่อทาํคาํพิพากษาของผูพ้ิพากษาในการกาํหนดมาตรการลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ หาก

ศาลเห็นว่าผูก้ระทาํความผิดยงัไม่ควรท่ีจะไดรั้บโทษจาํคุกในเรือนจาํอนัจะเป็นการจาํกดัอิสรภาพ

อย่างเด็ดขาด อีกทั้งความผิดดงักล่าวหากปล่อยผูก้ระทาํความผิดไปจะทาํให้ผูก้ระทาํความผิดไม่

อาจจะสํานึกผิดได ้ศาลก็จะมีคาํพิพากษากาํหนดมาตรการอ่ืนมาใชเ้พื่อแทนการลงโทษจาํคุกเด็ด 

 4 นํ้าแท ้มีบุญสลา้ง, “กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศองักฤษ,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 

2558, จาก http://www.google.co.th/url?url=http://www.senate.go.th 

 5 นํ้าแท ้มีบุญสลา้ง, เพ่ิงอ้าง. 
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ขาด คือ มาตรการคุมขงัเป็นช่วงระยะเวลา และศาลอาจนาํมาตรการมาใชค้วบคู่กบัมาตรการน้ีได ้

เช่น การทาํงานสาธารณะ การบาํเพญ็ตนใหเ้กิดประโยชน์กบัสงัคม เป็นตน้6 

  สําหรับกรณีผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นเยาวชนในประเทศองักฤษนั้นจะมีหลกัการท่ีว่า 

“ป้องกันดีกว่าการเยียวยา” วิธีการแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นผูเ้ยาวท่ี์มีลกัษณะต่อตา้นสังคม 

จะตอ้งใชก้ระบวนการทางสังคมเขา้มาแกไ้ขเยียวยา อนัจะส่งผลดีต่อการป้องกนัการกระทาํความ 

ผดิจากผูเ้ยาวไ์ด ้กระบวนการท่ีจะนาํผูเ้ยาวสู่์ท่ีคุมขงัตอ้งเป็นหนทางสุดทา้ยท่ีจะนาํมาใช ้พยายามใช้

มาตรการใหก้ารศึกษาอบรมหรือการปรับปรุงพฤตินิสัยเสียก่อน7 การใชม้าตรการอยา่งอ่ืนแทนการ

ลงโทษจาํคุกในกรณีเดก็และเยาวชนจะเนน้การใชว้ิธีการชุมชนบาํบดั มีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่

มาใชใ้นการควบคุมตวัภายนอกเรือนจาํ8 เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการนาํตวัผูก้ระทาํความผิดไปลง 

โทษจาํคุกซ่ึงสถิติส่วนใหญ่พบว่าผูก้ระทาํความผิดไม่กลบัไปกระทาํผิดซํ้ าอีก โดยมีการนาํมาตร 

การท่ีเรียกว่ามาตรการคุมขงัเป็นระยะเวลาซ่ึงสามารถนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นเยาวชน

และผูก้ระทาํความผดิทัว่ไปได ้

 มาตรการคุมขงัเป็นระยะเวลานั้นมีการกาํหนดรูปแบบไวเ้พื่อใหศ้าลเกิดแนวทางในการ

บงัคบัใชท่ี้ชดัเจนและเป็นทางเลือกของศาลอีกทางหน่ึงนอกเหนือจากการใชม้าตรการลงโทษจาํคุก

ในเรือนจาํ และการคุมขงัเป็นช่วงระยะเวลาน้ีแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดงัน้ี9 

  1.  มาตรการก่ึงควบคุมหรือการปลดปล่อยรายวนั (Semi detention or Daily release) จะ

นาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผดิท่ีตอ้งโทษจาํคุกระยะสั้น แมศ้าลจะมีคาํพิพากษาใหจ้าํคุกแลว้แต่ศาลก็

ยงัใหโ้อกาสผูก้ระทาํความผดิไดก้ลบัเขา้มาทาํงานในสงัคมไดอ้ยา่งปกติ 

  2.  มาตรการจาํคุกรายวนั (Day Imprisonment) เป็นมาตรการท่ีกาํหนดใหผู้ก้ระทาํความ 

ผดิจะตอ้งเขา้สู่ศูนยค์วบคุมท่ีจดัทาํไวโ้ดยเฉพาะทุกวนั โดยในแต่ละวนัจะถูกควบคุมอยูใ่นศูนยเ์ป็น

เวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรืออาจเขา้สู่ศูนยค์วบคุมเป็นระยะเวลา 13 ชัว่ 

โมงต่อวนั โดยใน 1 สัปดาห์จะเขา้สู่ศูนยค์วบคุมแห่งน้ีเพียง 6 วนัเท่านั้น โดยตอนเยน็ผูก้ระทาํ

ความผดิกจ็ะกลบัไปนอนท่ีบา้นพกัของตนเอง 

 6 อาริษา มณีสวา่ง, “การคุมความประพฤติ : ศึกษากรณีการเล่ียงโทษจาํคุกโดยการคุมขงัเป็นช่วง

ระยะเวลา,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2550), น.89. 

                 7 Secretary of State for the Home Department, supra note 2, p.99. 

  8 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.183. 

  9 อาริษา มณีสวา่ง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 6, น.93. 
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  3.  มาตรการคุมขงัในวนัหยดุ เป็นมาตรการท่ีผูก้ระทาํความผดิซ่ึงตอ้งโทษจาํคุกไดรั้บ

ประโยชน์จากคาํพิพากษาท่ีใหมี้การคุมขงัเป็นช่วงระยะเวลา โดยมีการกาํหนดช่วงเวลาคุมขงัในวนั 

หยดุสุดสัปดาห์ (Weekend Intermittent custody) หรือในระหว่างสัปดาห์ (Weekday Intermittent 

custody) โดยรูปแบบของการคุมขงัในวนัหยดุน้ี ส่วนใหญ่นาํมาใชใ้นขั้นตอนการพิจารณาของศาล 

กล่าวคือ เม่ือศาลพิพากษาใหผู้ก้ระทาํผดิตอ้งโทษจาํคุกตามท่ีกฎหมายกาํหนด เม่ือศาลพิจารณาแลว้

เห็นว่ายงัไม่สมควรตอ้งรับโทษจาํคุกแบบเต็มเวลา ศาลก็จะพิพากษาให้ผูก้ระทาํผิดถูกคุมขงัเป็น

ช่วงระยะเวลาได ้ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีศาลจะมกันาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดท่ีตอ้งรับผิดชอบใน

หนา้ท่ีการงานของตน หรือผูก้ระทาํความผิดท่ียงัศึกษาเล่าเรียนอยู ่โดยผูก้ระทาํความผดิดงักล่าวยงั 

คงสามารถดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติในวนัธรรมดา แต่ในวนัศุกร์ตอนเยน็จนถึงวนัอาทิตยต์อนบ่าย ผู ้

กระทาํความผิดจะตอ้งเขา้สู่ศูนยค์วบคุมเพื่อรับโทษจากการกระทาํความผิดของตนจนกว่าจะครบ

กาํหนดตามคาํพิพากษาของศาล 

   ประเทศองักฤษถือไดว้่าเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาการทางดา้นกฎหมายบงัคบัโทษมา

อยา่งยาวนาน มีการบญัญติักฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ข้ึนมาเพ่ือเป็นการกาํหนดแนวทางและ

มาตรการท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑแ์ละ

ขอ้บงัคบัราชทณัฑ ์ซ่ึงนอกจากจะใชบ้งัคบัโทษผูต้อ้งขงัท่ีเป็นผูใ้หญ่แลว้ยงัใชใ้นการบงัคบัโทษผู ้

ตอ้งขงัวยัหนุ่มดว้ย 

 การบริหารงานราชทณัฑข์องประเทศองักฤษ มีรูปแบบในการบริหารงานเป็นแบบคณะ 

กรรมการและมีคณะทาํงานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบหลายขั้นตอน เพื่อให้การทาํงานเป็นไปอยา่งมีประ 

สิทธิภาพ เนน้ในเร่ืองของความปลอดภยัในการควบคุม มีการนาํเทคโนโลยีตลอดจนอุปกรณ์ป้อง 

กนัการหลบหนีต่าง ๆ มาช่วย ทาํใหก้ารปฏิบติังานสะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพร้อม

ในดา้นของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั10 

 

 

 

 

 

 10 งานราชทณัฑเ์ปรียบเทียบ : มาตรการในการแกไ้ขฟ้ืนฟผููต้อ้งขงั, กลุ่มงานพฒันาพฤตินิสัย สาํนกัวจิยั

และพฒันาระบบงานราชทณัฑ,์ น.19. 
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      3.1.2  กฎหมายยาเสพติดของสหราชอาณาจกัร (United Kingdom) 

 สหราชอาณาจกัร ประกอบดว้ย องักฤษ เวลล ์สก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ โดย

ประชากรร้อยละ 84 จะอยู่ในองักฤษ อาํนาจส่วนใหญ่จากรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจกัรไดรั้บการ

ถ่ายโอนไปยงัเวลล ์สกอ็ตแลนดแ์ละไอร์แลนดเ์หนือ11 

 รัฐบาลของสหราชอาณาจกัรรับผิดชอบในการวางยทุธศาสตร์ให้แก่เขตต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ

มอบอาํนาจไป เวน้ไวแ้ต่อาจจะมีการสงวนอาํนาจบางอยา่งเท่านั้น มีการนาํยทุธศาสตร์ใหม่ดา้นยา

เสพติดมาใชเ้ม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2010 แทนยทุธศาสตร์เดิม ปี ค.ศ. 2008 โดยในยทุธศาสตร์ใหม่

น้ีไดว้างนโยบายดา้นสุขภาพ การศึกษา การเคหะ การให้ความดูแลทางสังคมในเขตองักฤษ ส่วน

นโยบายดา้นตาํรวจและระบบงานยติุธรรมทางอาญา กาํหนดใหค้รอบคลุมองักฤษและเวลล ์

  1.  นโยบายดา้นยาเสพติด12 

   เม่ือปี ค.ศ. 2007 รายงานเร่ือง “การวิเคราะห์นโยบายยาเสพติดของประเทศองักฤษ” 

โดยปีเตอร์ รอยเตอร์ (Peter Reuter) และอเลก็ซ์ สตีเวนส์ (Alex Stevens) ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมาธิการนโยบายยาเสพติดของสหราชอาณาจกัร (UK Drug Policy Commission) ซ่ึงเป็น

องคก์รอิสระไดร้ายงานสรุปว่า ประเทศองักฤษมีระดบัของการติดยาเสพติดสูงท่ีสุดในยโุรปตะวนั 

ตก รอยเตอร์และสตีเวนส์ยงัรายงานดว้ยวา่ชาวองักฤษใชย้าเสพติดเพื่อความสนุกสนานมากท่ีสุดใน

ยโุรปตะวนัตก และเป็นประเทศท่ีมีอตัราการเสียชีวิตเน่ืองจากยาเสพติดสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของ

ประเทศในกลุ่มยโุรปตะวนัตก 

  รายงานของรอยเตอร์และสตีเวนส์มีความสาํคญั เน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดช้ี้ให้เห็น

ว่าจนกระทัง่ปี ค.ศ. 2007 ยทุธศาสตร์ยาเสพติดซ่ึงดาํเนินการโดยรัฐบาลองักฤษมีประสิทธิผลนอ้ย

มาก ในการลดการใชย้าเสพติดในทางท่ีผดิและการจาํหน่ายท่ีผดิกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อความว ิ

ตกกงัวลและเสียงวิพากษว์ิจารณ์ ในปี ค.ศ. 2008 รัฐบาลองักฤษจึงไดพ้ฒันาแผนยทุธศาสตร์ยาเสพ

 11 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, “โครงการศึกษากฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี

ประเทศญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส สวติเซอร์แลนด ์เยอรมนั โปรตุเกส องักฤษและสหรัฐอเมริกา,” รายงานฉบบัสมบูรณ์ โดย

สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม ภายใตโ้ครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา, 

ม.ป.ป. 

 12 ขอ้มูลจาก Encyclopedia of Drug Policy (Mark A.R Kleiman,. and James E. Hawdon.2011), แปล

โดย ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษากฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศ : ศึกษา

เฉพาะกรณีประเทศญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส สวติเซอร์แลนด ์เยอรมนั โปรตุเกส องักฤษและสหรัฐอเมริกา, สาํนกังาน

ปลดักระทรวงยติุธรรม ภายใตโ้ครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา.  
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ติด ปี ค.ศ. 2008-2018 (2008-18 Drug Strategy Plan) แผนของปี ค.ศ. 2008 เป็นการแกไ้ขและปรับ 

ปรุงแผนยทุธศาสตร์ 10 ปี ของปี ค.ศ. 1998 (1998 Ten Year Drug Strategy Plan) เป้าหมายของ

แผนปี ค.ศ. 1998 มีอยูด่ว้ยกนัสามประการ คือ เพื่อลดปริมาณการใชย้าบญัชี ก ในพลเมืององักฤษท่ี

มีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปีลง เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงอนัตรายต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากผลของยาเสพติดและเพื่อลด

ปริมาณการกระทาํความผิดอนัเน่ืองมาจากยาเสพติดท่ีเรียกกนัว่า ความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด (trig 

ger offenses) ความผดิท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดน้ีไดรั้บคาํจาํกดัความว่าเป็นอาชญากรรมท่ีส่งเสริมหรือ

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา เช่น ขโมย ปลน้ โจรกรรม โจรกรรมโดยใชก้าํลงั การขโมยรถโดยใชก้าํลงั 

การคา้ของโจร การฉอ้โกงหรือการมียาควบคุมในความครอบครอง 

  แผนของปี ค.ศ. 2008 มีความหลากหลายพอ ๆ กบัแผนของปี ค.ศ. 1998 ก่อนหนา้นั้น 

แต่มุ่งเนน้ไปท่ีการรักษาและบาํบดัผูเ้สพยามากกว่า โดยเฉพาะผูท่ี้กระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด

ในบญัชี ก ผูก้ระทาํผดิท่ีผลการตรวจยาเสพติดออกมาเป็นบวกจากเฮโรอีน แคร็กและโคเคนจะตอ้งผา่น

การประเมินการใชย้าภาคบงัคบั การประเมินน้ีไดรั้บการออกแบบเพื่อช่วยในการพิจารณาถึงขอบ 

เขตของปัญหาในการใชย้าเสพติดของผูก้ระทาํผดิ และช่วยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นยาเสพติดสามารถให้

การบาํบดัรักษาท่ีไดป้ระสิทธิผลสูงสุด หรือส่งตวัไปยงับริการชุมชนท่ีมีอยูเ่พื่อรับการบาํบดั 

 2.  มาตรการทางกฎหมายกระบวนการดาํเนินคดีและบทลงโทษ13 

 ในทางประวติัศาสตร์ การพฒันานโยบายยาเสพติดขององักฤษสามารถสรุปโดยสังเขป

ไดส้ามขั้นตอน นโยบายยาเสพติดท่ีพฒันาในช่วงศตวรรษท่ี 19 และช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 เพื่อ

สร้างระบบการควบคุมระดบัชาติ การควบคุมสารเสพติดเร่ิมเขม้งวดข้ึนในศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะ

นโยบายยาเสพติดท่ีพฒันาข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1960 และ 1970 ซ่ึงรัฐบาลไดเ้พิ่มการควบคุมสาร

เสพติดมากข้ึน และทา้ยท่ีสุดนโยบายยาเสพติดท่ีจดัทาํข้ึนในทศวรรษท่ี 1980 - 1990 และช่วงสิบปี

แรกของศตวรรษท่ี 21 ท่ีพยายามรวมการใหบ้ริการบาํบดัผูติ้ดยาเขา้กบัระบบงานยติุธรรมทางอาญา 

ตวัอยา่งเช่น กฎหมายกระบวนการยติุธรรมทางอาญาปี ค.ศ. 1991 (1991 Criminal Justice Act) อนุ 

ญาตใหผู้พ้ิพากษาเพิ่มเง่ือนไขการเขา้รับการบาํบดัภาคบงัคบัในคาํสั่งคุมประพฤติ ตวัอยา่งเช่น กฎ 

หมายกระบวนการยติุธรรมทางอาญาและศาลยติุธรรมปี ค.ศ.2000 (2000 Criminal Justice and 

Court Service Act) ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมีอาํนาจในการตรวจสอบสารเสพ

ติดผูท่ี้ถูกจบักมุในคดียาเสพติด 

  13 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11. 
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 กฎหมายน้ียงัไดอ้อกกฎท่ีเรียกว่า คาํสั่งหา้มการใชย้า (Drug Abstinence Order) และขอ้ 

กาํหนดหา้มการใชย้า (Drug Abstinence Requirement) คาํสั่งและขอ้กาํหนดน้ีไดอ้นุญาตใหศ้าลสั่ง

ใหผู้ก้ระทาํผดิท่ีมีอายเุกิน 18 ปี ละเวน้การเสพยาเสพติดในบญัชี ก ยิง่ไปกว่านั้นศาลยงัสามารถสั่ง

ใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งเขา้รับการตรวจสอบสารเสพติดในปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายกระ 

บวนการยติุธรรมทางอาญา (Criminal Justice Act) กฎหมายน้ีอนุญาตให้ศาลกาํหนดขอ้จาํกดัใน

การประกนัตวัผูก้ระทาํผิดซ่ึงตรวจพบว่ามีสารเสพติดในบญัชี ก ขณะท่ีถูกจบักุม ยิ่งไปกว่านั้นกฎ 

หมายยาเสพติดปี ค.ศ. 2005 ทาํใหผู้ก้ระทาํผดิไม่สามารถปฏิเสธการเขา้รับการตรวจสารเสพติดและ

การเขา้รับการบาํบดัท่ีตามมาทา้ยท่ีสุด เช่นเดียวกบักฎหมายเอม็ดีเอ นโยบายยาเสพติดท่ีประกาศใช้

เป็นกฏหมายในช่วงทา้ยของศตวรรษท่ี 20 และตน้ศตวรรษท่ี 21 ทาํใหรั้ฐบาลสามารถปฏิบติัตาม

พนัธะท่ีไดล้งนามไวใ้นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ตวัอย่างเช่น กฎหมายลกัลอบคา้ยาเสพติดปี 

ค.ศ. 1994 (Drug Trafficking Act of 1944) ทาํใหป้ระเทศองักฤษสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประ 

สาทท่ีผดิกฎหมายปี ค.ศ.1988 (1988 UN Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances) 

 ความผดิและโทษ 

  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (The Home Secretary) ขององักฤษ สามารถเปล่ียน

การจดัแบ่งประเภทของยาไดโ้ดยบทบญัญติัท่ีอาศยัอาํนาจกฎหมายอ่ืน เช่นท่ีเพิ่งทาํเม่ือเร็ว ๆ น้ี สาํ 

หรับกญัชา การแกไ้ขน้ีหมายความว่า การครอบครองกญัชาเพ่ือการใชส่้วนตวัจะเป็นความผดิท่ีไม่

ถูกจบัแต่ตาํรวจจะตกัเตือน 

 The Misuse of Drugs (Supply to Addicts) Regulations 1997 มีขอ้กาํหนดเคร่งครัด

อยา่งยิ่งสาํหรับแพทยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตและสามารถสั่งจ่ายเฮโรอิน ไดพิพาโนนและโคเคนได ้สาํ 

หรับการบาํบดัรักษาอาการติดยาเสพติด 

 คนท่ีถูกจบัในองักฤษอาจจะไดรั้บการจดัการโดยวิธีต่าง ๆ กนั ซ่ึงประกอบดว้ย การตกั 

เตือนโดยตาํรวจหรือการฟ้องร้องตาม The Customs and Excise Act 1979 มีการยอมความ (การชาํ 

ระเงินแทนการฟ้องร้อง) กนั ในคดีการนาํเขา้กญัชาในปริมาณนอ้ย (10 กรัมหรือนอ้ยกว่านั้น) นอก 

จากน้ี เจา้หน้าท่ีอาจใชดุ้ลยพินิจและไม่ดาํเนินการต่อไป ทางเลือกสุดทา้ยน้ีจะไม่ปรากฏในสถิติ

อาชญากรรม14 

14 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, เพ่ิงอ้าง. 
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      3.1.3  มาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัผูก้ระทาํความผดิในคดียาเสพติด 

 การควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิท่ีติดยาเสพติด (Detention in case of Drug) ของประ 

เทศองักฤษและเวลส์ 

   ประเทศองักฤษและเวลส์มีแนวคิดว่า หากตดัวงจรการเสพยาลงไดก้็จะสามารถลดการ

กระทาํผดิทางอาญาลงไดเ้ช่นกนั มาตรการในประเทศองักฤษเก่ียวกบัการควบคุมตวัผูก้ระทาํความ 

ผดิท่ีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนั้นเพิ่งเกิดข้ึนไม่นานนกั คือประมาณปี ค.ศ. 2003 แต่หลงัจากมี

การนาํมาตรการน้ีมาใชพ้บวา่ตวัเลขของผูก้ระทาํความผดิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยาเสพติดนั้นลดลง องักฤษ

มีโครงการท่ีเรียกว่า Drug Interventions Programme (โครงการแทรกแซงผูติ้ดยาเสพติด) ซ่ึงถือว่า

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนในการติดตามขบวนการการใชส้ารเสพติด โครงการน้ียงัมีวตัถุ 

ประสงคท่ี์จะกระตุน้ให้ผูก้ระทาํความผิดอาญาแลว้ตรวจพบว่าติดยาเสพติดนั้นไดเ้ขา้รับการรักษา 

เม่ือไดรั้บการรักษาแลว้จะช่วยลดการเกิดอนัตรายท่ีเกิดจากการเสพยาเสพติดหรือช่วยลดพฤติกรรม

ท่ีอาจก่อให้เกิดการกระทาํผิดทางอาญาลงได ้โครงการ Drug Interventions Programme (DIP) น้ี

เป็นโครงการท่ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา

ท่ีทุกหน่วยงานตอ้งช่วยกนัในการบาํบดัรักษา ผูก้ระทาํผิดออกจากการเสพยา หน่วยงานเหล่านั้น

อาจรวมถึง หน่วยงานตาํรวจ กรมคุมประพฤติ ราชทณัฑ ์ศาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวน 

การยติุธรรมทางอาญาอ่ืน ๆ เช่น National Treatment Agency และ Department of Health (หน่วย 

งานสาธารณสุข) เป็นตน้ กฎหมายซ่ึงใหอ้าํนาจเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในการควบคุมตวัผู ้

ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีตั้งแต่ The Drug Act 2005 และ Police and 

Criminal Evidence Act 1984 และ the Criminal Justice Act 2003 พระราชบญัญติัยาเสพติดน้ีเป็น

กฎหมายท่ีใหอ้าํนาจตาํรวจในการตรวจสารเสพติดตามบญัชี A เม่ือบุคคลใดถูกควบ คุมตวั15 

  วตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัยาเสพติด16 

  1.  เพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัการบงัคบัใชโ้ครงการ Drug Interventions Programme ให้

สามารถนาํตวัผูก้ระทาํผดิเขา้สู่กระบวนการบาํบดัไดม้ากข้ึน 

  2.  แนะนาํคาํสั่งทางแพ่งท่ีจะใชอ้าํนาจควบคู่ไปกบัคาํสั่งในการควบคุมความประพฤติ

ในผูใ้หญ่เพื่อลดปัญหาการกระทาํผดิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชส้ารเสพติด 

 15 คณะนิติศาสตร์, “โครงการศึกษาวจิยั เร่ือง อาํนาจรัฐในการควบคุมตวับุคคลตามกฎหมายลกัษณะ

พิเศษ,” รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, โดยมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์กรุงเทพมหานคร, 2552, น.153. 

 16 เพ่ิงอ้าง. 
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  3.  ใหอ้าํนาจตาํรวจและศาลในการใชอ้าํนาจกบัผูก้ระทาํความผดิท่ีตรวจพบสารเสพติด  

  อยา่งไรกต็ามแมจ้ะมีกฎหมายใหอ้าํนาจเจา้พนกังานในการดาํเนินการเก่ียวกบัยาเสพติด

กบัผูท่ี้ถูกควบคุมตวัแต่ก็ยงัมีบุคคลบางกลุ่ม เช่น นกัสิทธิมนุษยชนไม่เห็นดว้ยกบัมาตรการทางกฎ 

หมายดงักล่าว นกัสิทธิมนุษยชนไดต่้อตา้นมาตรการในการบงัคบัใหมี้การทดสอบสารเสพติดเม่ือมี

การจบักุมตวัผูต้อ้งสงสัย และมาตรการบงัคบัให้มารายงานตวั ตามอาํนาจของพระราชบญัญติัสาร

เสพติด ค.ศ. 2005 (The Drug Act 2005) นกัสิทธิมนุษยชนใหค้วามคิดเห็นว่าการบงัคบัใหมี้การ

ทดสอบสารเสพติดนั้ นอาจขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามสิทธิในหัว ข้อ 8 แห่ง

พระราชบญัญติัสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (the Human Rights Act 1998) กระบวนการตรวจสอบ

การใชอ้าํนาจหรือดุลยพินิจในการควบคุมตวัผูติ้ดสารเสพติด โครงการ Drug Interven tions 

Programme (DIP) น้ีเป็นโครงการท่ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระ บวน 

การยติุธรรมทางอาญาท่ีทุกหน่วยงานตอ้งช่วยกนัในการบาํบดัรักษาผูก้ระทาํผดิออกจากการเสพยา 

หน่วยงานเหล่านั้นอาจรวมถึง หน่วยงานตาํรวจ กรมคุมประพฤติ ราชทณัฑ ์ศาล และหน่วย งานท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาอ่ืน ๆ เช่น National Treatment Agency และ De 

partment of Health (หน่วยงานสาธารณสุข) ดงันั้นในเร่ืองการใชอ้าํนาจหรือดุลยพินิจในการควบ 

คุมตวันั้นจะมีการทาํงานร่วมกนัระหว่างหลายหน่วยงานและจะมีการดาํเนินงานเป็นขั้นตอนตาม

แผนงานซ่ึงถือเป็นการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของแต่ละหน่วยงานไปในตวั17 

  เง่ือนไขในการควบคุมตวัผูต้รวจพบสารเสพติด ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดนั้นใหอ้าํ 

นาจในการทดสอบสารเสพติดทนัทีท่ีผูก้ระทาํผิดถูกจบั ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งรอไปตรวจสอบสารเสพ

ติดเม่ือมีการแจง้ขอ้กล่าวหา และหากมีการตรวจพบสารเสพติดแลว้บุคคลผูน้ั้นจะตอ้งมารายงานตวั

เพื่อเขา้รับการประเมินต่อพนกังานดา้นยาเสพติด ในกรณีตอ้งมีการตรวจหาพยานหลกัฐานจากผูท่ี้

ถูกควบคุมตวัแลว้ตรวจพบสารเสพติด พระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้อาํนาจศาลในการออกคาํสั่งควบ 

คุมตวับุคคลท่ีกลืนห่อยาเสพติดเขา้ไปในทอ้งโดยให้ควบคุมไวท่ี้ห้องขงัไดสู้งสุดถึง 192 ชัว่โมง 

เพื่อให้สามารถตรวจเจอพยานหลกัฐานได ้นอกจากน้ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัอนุญาตใหศ้าลหรือ

คณะลูกขนุออกคาํสั่งให้มีการบงัคบัในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกควบคุมตวัปฏิเสธไม่ให้มีการตรวจคน้ใน

กรณีพิเศษโดยอาจมีคาํสัง่ใหท้าํการเอก็ซเรยห์รืออลัตราซาวน์ 

  

 

17 คณะนิติศาสตร์, เพ่ิงอ้าง, น.154. 

                                                            

DPU



104 
 

 ระยะเวลาควบคุมตวัผูต้อ้งสงสยัท่ีตรวจพบสารเสพติด 

  ตามอาํนาจในมาตรา 152 ของพระราชบญัญติักระบวนการยติุธรรมทางอาญา ค.ศ.1988 

เร่ืองการออกคาํสั่งใหค้วบคุมตวัผูต้อ้งสงสัยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสารเสพติด ว่าให้อาํนาจศาลมาจิส

เตรทในการออกคาํสัง่ใหค้วบคุมตวับุคคลดงักล่าวไวน้านกวา่ 192 ชัว่โมง18 

  การดาํเนินการภายหลงัการควบคุมตวัผูต้อ้งสงสัยท่ีตรวจพบสารเสพติดเพื่อนาํคดีเขา้สู่

การพิจารณาของศาล ประมาณเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2005 แนวคิดตามพระราชบญัญติัยาเสพติด พ.ศ. 

2548 (The Drug Act 2005) มีการเร่ิมนาํมาบงัคบัใชใ้นหลาย ๆ พื้นท่ีของประเทศ โครงการ Drug In 

terventions Programme น้ีจะมีมาตรการค่อนขา้งเด็ดขาด นัน่คือ มาตรการ Tough Choices ซ่ึงจะ

รวมถึงมาตรการท่ีนาํมาใชเ้ม่ือผูก้ระทาํความผดิถูกจบัหรือถูกควบคุมตวั ผูน้ั้นจะถูกตรวจวา่มีการใช้

สารเสพติดหรือไม่ มาตราน้ีเรียกว่า “ตรวจเม่ือถูกจบั” (Test on Arrest) นอกจากน้ียงัมีมาตรการการ

ตรวจสอบท่ีเรียกว่า Required Assessment และมาตรการหา้มประกนัตวั (Restriction on Bail) จน

ในปี พ.ศ. 2549 มาตรการต่าง ๆ เหล่าน้ีกไ็ดมี้การนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายทัว่สหราชอาณาจกัร19 

  มาตรการขั้นเดด็ขาด 

  มาตรการขั้นเด็ดขาดเป็นมาตรการท่ีใชก้บัผูถู้กจบักุมและถูกควบคุมตวั ซ่ึงจะเรียกว่า 

Test on Arrest หรือมาตรการการตรวจสอบสารเสพติดเม่ือถูกจบั โดยปกติแลว้ตาํรวจมีอาํนาจใน

การตรวจสารเสพติดกบัผูท่ี้ถูกควบคุมตวัอยูแ่ลว้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติั

ตาํรวจและพยานหลกัฐานทางอาญา ค.ศ. 1984 (PACE) (the Police and Criminal Evidence Act 

1984 (PACE)) ส่วนพระราชบญัญติัยาเสพติด พ.ศ. 2548 (the Drug Act 2005) เร่ิมใชบ้งัคบักนัใน

บางพื้นท่ีขององักฤษท่ีกาํหนดวา่ ตาํรวจจะตอ้งตรวจสอบสารเสพติดกบัผูถู้กควบคุมตวัทุกรายท่ีถูก

จบัมาท่ีสถานีตาํรวจ ทั้งน้ีเฉพาะผูถู้กควบคุมตวัในขอ้หาท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชี “trigger offence” การ

กระทาํผดิท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เช่น ขโมย 

  หากผูถู้กควบคุมตวัรายใดปฏิเสธการตรวจสอบน้ี (การตรวจสอบนํ้ าลาย) อาจถูกลง 

โทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือนและปรับเป็นเงิน 2,500 ปอนดที์เดียว 

  ในทางกลบักนัผูถู้กควบคุมตวัรายใดท่ีมีผลการทดสอบเป็นบวก คือมีการตรวจพบสาร

เสพติดอาจไดรั้บคาํสั่งใหเ้ขา้รับการตรวจสอบ “Required Assessment” โดยพนกังานท่ีทาํงานเก่ียว 

กบัยาเสพติดในทอ้งท่ี ๆ ผูน้ั้นอยู ่ 

18 The Criminal Justice Act 1988. 
19 คณะนิติศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 15, น.155. 
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  Required Assessment หรือการเขา้รับการตรวจสอบ 

  ผูถู้กควบคุมตวัรายใดเม่ือไดรั้บการตรวจสารเสพติดในขั้นตอนการจบัแลว้ ตรวจแลว้มี

ผลการตรวจเป็นบวกนั้นจะตอ้งไปรายงานตวักบัผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัยาเสพติดตามนดัหมาย ถึงแมว้่า 

The Drug Act 2005 จะบรรจุมาตรการติดตามผลตามกระบวนการเขา้รับการตรวจสอบน้ีไวก้็ตาม 

แต่มาตรการน้ีกไ็ม่ไดรั้บการนาํมาปฏิบติัจนเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ท่ีผา่นมา 

  ผูถู้กควบคุมตวัรายใดไม่สามารถเขา้รับการรายงานตรวจสอบตามหมายนดัอาจถูกลง 

โทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ 2,500 ปอนด ์

  Restrict on Bail 

  มาตรการการห้ามการประกนัตวัผูถู้กควบคุมตวันั้นมีอยูใ่นพระราชบญัญติักระบวนยติุ 

ธรรมทางอาญา พ.ศ. 2543 อยูแ่ลว้ (the Criminal Justice Act 2003) ซ่ึงพระราชบญัญติัน้ีแกไ้ข พระ 

ราชบญัญติัการประกนัตวั พ.ศ. 2519 (the Bail Act 1976) โดยเน้ือหาท่ีแกไ้ขใหม่น้ี มีขอ้กาํหนดว่า

หากมีการตรวจพบสารเสพติดในบญัชีสารเสพติดตาราง A แลว้ หา้มมิใหมี้การประกนัตวับุคคลนั้น 

เวน้แต่บุคคลผูน้ั้นจะรับปากและตกลงจะเขา้รายงานตวัและรับการรักษากบัหน่วยงาน DIP ในทอ้ง 

ท่ีนั้น ๆ ในระหวา่งการใหป้ระกนัตวัของบุคคลนั้น 

  มาตรการน้ีจึงเสมือนเป็นการบงัคบัศาลใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในการปล่อยใหมี้การประ 

กนัตวัผูก้ระทาํผิดให้ตอ้งอยู่ในเง่ือนไขท่ีว่าจะตอ้งไปรายงานตวัและเขา้รับการบาํบดัดว้ย รัฐตอ้ง 

การใหม้าตรการน้ีเป็นการป้องกนัการกระทาํความผดิอาญาในระหวา่งการใหป้ระกนัตวั 

   การท่ีผูถู้กประกนัตวัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดใ้หไ้วน้ั้นอาจเป็นผลใหผู้น้ั้นไม่ 

ไดรั้บการประกนัตวัในขั้นต่อไป 

   การกาํหนดขอ้จาํกดัในการประกนัตวัน้ีมีการเร่ิมนาํไปใชใ้นหลาย ๆ พื้นท่ีในประเทศ

องักฤษซ่ึงมีการนาํมาใชก่้อนมาตรการอ่ืน ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

  มาตรการขั้นพื้นฐานของโครงการ Drug Intervention Programme 

  ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบั “ยาเสพติดและแอลกอฮอล”์ ในทอ้งท่ีต่าง ๆ ในประเทศสหราช

อาณาจกัรไดว้างหลกัเกณฑข์ั้นพื้นฐานในการรับมือกบัผูก้ระทาํผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเสพติดไวใ้น

เบ้ืองตน้ นั้นคือ ในบางทอ้งท่ีท่ีพบว่าการกระทาํผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดนั้นมีตวัเลขไม่สูงนัก 

มาตรการท่ีนาํมาใชจ้ะมีการผอ่นปรนลงบา้ง นั้นคือ อาจไม่มีการทดสอบสารเสพติดขณะท่ีมีการจบั 
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กมุตวัผูต้อ้งสงสยั อยา่งไรกต็ามการกาํหนดใหผู้น้ั้นตอ้งมารายงานตวัและการหา้มประกนัตวัอาจนาํ 

มาใชก้บับุคคลท่ีถูกควบคุมตวัได้20 

 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ คนท่ีถูกจบัในองักฤษอาจจะไดรั้บการจดัการโดยวิธีต่าง ๆ กนั ซ่ึง

ประกอบดว้ย การตกัเตือนโดยตาํรวจหรือการฟ้องร้องตาม The Customs and Excise Act 1979 มี

การยอมความ (การชาํระเงินแทนการฟ้องร้อง) กนั ในคดีการนาํเขา้กญัชาในปริมาณนอ้ย (10 กรัม

หรือนอ้ยกว่านั้น) นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีอาจใชดุ้ลยพินิจและไม่ดาํเนินการต่อไป ทางเลือกสุดทา้ยน้ี

จะไม่ปรากฏในสถิติอาชญากรรม21 

 เพื่อลดการกระทาํผดิซํ้ าในกลุ่มผูก้ระทาํผดิท่ีใชย้าในทางท่ีผดิ โดยใหโ้อกาสพวกเขาได ้

รับการบาํบดัรักษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคน้ี์ จึงไดเ้พิ่มทางเลือกในการบาํ 

บดัไวห้ลายทางในชั้นการจบักุม การคุมประพฤติและการไปศาล นอกจากนั้นการบาํบดัรักษายาเสพ

ติดแบบใหม่และคาํสั่งตรวจสอบจะมีอยูใ่นทุกศาลในประเทศองักฤษและเวลส์ โครงการน้ีช่วยให้

ศาลสัง่ผูก้ระทาํผดิไปรับการบาํบดัรักษาดว้ยความยนิยอมของผูก้ระทาํผดิเป็นการคู่ขนานตามคาํสั่ง

ชุมชนอย่างอ่ืน หรือเป็นเสมือนคาํตดัสินท่ีชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากน้ีโครงการท่ีรู้จกักนัในนาม 

Carats (Counseling, Assessment, Referral, Advice and Through care) มีอยูใ่นคุกทุกแห่งของประ 

เทศองักฤษและเวลส์และกมี็การวางแผนโครงการฟ้ืนฟใูนคุกเสริมดว้ย22 

 

3.2  ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)  

 ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในทวีปย ุ

โรป และเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของทวีปยโุรป23  

      3.2.1  กระบวนการยติุธรรมของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 อาํนาจตามกฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีทาํใหจ้ะสามารถลงโทษ 

จาํคุกผูก้ระทาํความผิดไดน้ั้น เร่ิมจากประมวลกฎหมายอาญา24 มาตรา 125 บทบญัญติัน้ีเป็นหลกั 

“ไม่มีความผดิ ไม่มีโทษ โดยมีกฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena sine lege) หรือหลกัน้ีในทาง

20 เพ่ิงอ้าง, น.156. 
21 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11. 
22 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, เพ่ิงอ้าง. 

                23 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, เพ่ิงอ้าง. 
24 Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB), As promulgated on 13 November 1998 Fedaral Law 

Gazette I, p.945, p.3322. 
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วิชาการเรียกว่า “หลกัไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” อนัเป็น “หลกัประกนัในกฎหมายอาญา” และ

เป็น “หลกัรัฐธรรมนูญ” ประกอบกับโทษจาํคุกเป็นโทษชนิดหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา 

ดงันั้นอาํนาจการท่ีศาลพิพากษาลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิไดอ้นัเป็นผลใหบุ้คคลคนหน่ึงจะตอ้ง

ถูกบงัคบัโทษจาํคุกในเรือนจาํจะตอ้งมาจากหลกัพ้ืนฐานของหลกัรัฐธรรมนูญและหลกัประกนัใน

กฎหมายอาญา เม่ือมีบทบญัญติัของกฎหมายอาญากาํหนดฐานความผดิและโทษไวอ้ยา่งชดัเจน ศาล

กมี็อาํนาจพิพากษาลงโทษได้26 

 การกระทาํความผดิอาญาในกฎหมายอาญาของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี27 

 การกระทาํผดิอาญา (Straftat) กบัการกระทาํผิดกฎเกณฑ ์(Ordnungswidrigkeiten) กฎ 

หมายเยอรมนีแบ่งแยกการละเมิดบทบญัญติัของกฎหมาย (Normverstoessen) ออกเป็นสองชนิดคือ 

การกระทาํความผิดอาญา (Straftat) และการกระทาํผิดกฎเกณฑ ์(Ordnungswidirgkeiten) ในกรณี

การกระทาํผิดกฎเกณฑ ์ตวัอยา่งเช่น การทาํผดิกฎจราจร การขบัรถเร็วเกินกาํหนด การจอดรถผดิท่ี 

หลาย ๆ กรณีเป็นเพียงการกระทาํผดิกฎเกณฑท่ี์มีข้ึนเพ่ือความสะดวกในการปกครอง ซ่ึงอาจกล่าว

ไดว้า่เป็นการละเมิดบทบญัญติัของกฎหมายแต่มิใช่การกระทาํผดิอาญา การกระทาํผดิกฎเกณฑโ์ดย

สภาพมีผลกระทบต่อสงัคมไม่มากนกั ในขณะท่ีการกระทาํความผดิอาญามีผลกระทบต่อความสงบ

สุขของสังคมมากกว่า (กรณีดงักล่าวทาํให้แยกความผดิและโทษทางอาญาออกจากมาตรการบงัคบั

ในทางปกครองหรือสภาพบงัคบัทางกฎหมายแพง่) 

 ความแตกต่างของการกระทาํผิดอาญากับการกระทาํผิดกฎเกณฑ์ อาจแบ่งได้ดังน้ี

 1.  การกระทาํผดิอาญามีผลกระทบต่อสังคมมาก ในขณะท่ีการกระทาํผดิกฎเกณฑมี์ผล 

กระทบต่อสังคมไม่มาก (กรณีน้ีจะเห็นว่ากฎหมายมีความเก่ียวพนักบัคุณค่าทางสังคม ในกรณีการ

บญัญติักฎหมายตอ้งมีการประเมินก่อนเสมอว่าพฤติกรรมของประชาชนท่ีกฎหมายตอ้งการเขา้ไป

ควบคุมนั้นมีผลกระทบต่อสงัคมมากเพียงใด) 

 2.  การกระทาํผดิอาญาก่อใหเ้กิดการลงโทษ ในขณะท่ีการกระทาํผดิกฎเกณฑก่์อใหเ้กิด

การปรับเงิน (มิใช่โทษปรับทางอาญา) เพ่ือตกัเตือนใหผู้ก้ระทาํผดิกฎเกณฑก์ลบัมาเคารพกฎหมาย

โดยมิไดมุ่้งลงโทษ 

25 Section 1 No punishment Without a law 
26 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.151. 
27 ศาสตรา โตอ่อน, “การกระทาํความผิดอาญาในกฎหมายเยอรมนี,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558, 

จาก http://forrsulaw.blogspot.com 
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 3.  สภาพบงัคบัของกฎหมาย (โทษ) ในกรณีการกระทาํผดิอาญาเกิดข้ึนผา่นคาํพิพากษา 

ในขณะสภาพบงัคบัของกฎหมายในกรณีการกระทาํผดิกฎเกณฑเ์กิดข้ึนผา่นการบงัคบัการของฝ่าย

บริหาร เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานทางปกครอง 

 แต่กรณีถา้เป็นคดีอาญาท่ีไม่มีขอ้ยุ่งยากหรือเป็นโทษปรับสถานเดียว อยัการจะใชว้ิธี 

การทางอาญาแบบเร่งรัดโดยจะไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนยุติธรรมทางอาญาตามปกติ 

(Schoffengericht/ accelerate proceedings)28 ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีทาํให้คดีอาญาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสห 

พนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระงบัลงไดจ้าํนวนมากและรวดเร็ว ถา้เป็นความผดิอาญาอยา่งอ่ืนก็จะมีการ

ดาํเนินการทางศาลตามปกติจนกวา่จะมีคาํพิพากษา 

 สาํหรับคาํพิพากษาของศาลท่ีใหล้งโทษจาํคุกนั้นจะมีอิทธิพลต่อการบงัคบัโทษและการ

บริหารงานเรือนจาํอยา่งมาก ศาลกอ็าจจะกาํหนดเง่ือนไขในคาํพิพากษาใหแ้ปลงโทษจาํคุกเป็นโทษ

ชนิดอ่ืนท่ีใชม้ากคือโทษปรับ มีขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในการจะพิพากษาลงโทษในสหพนัธ์สาธารณ 

รัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 2003 พบว่าคาํพิพากษาของศาลจะรอการลงโทษมากกว่าการ

จาํคุกจริงทุกปีและรอการลงโทษในอตัราส่วนท่ีมากข้ึนโดยตลอด29 

 ในการลงโทษน้ีไดด้าํเนินการตามนโยบายในการบริหารจดัการงานยติุธรรมทางอาญา

ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะมีหลกัการของการบงัคบัโทษภายใตห้ลกัทัว่ไปของกฎหมายอา 

ญาท่ีจะมุ่งเน้นในการใชโ้ทษปรับและโทษจาํคุก (ใชห้รือไม่ใชว้ิธีการรอการลงโทษหรือคุมประ 

พฤติ) กฎหมายอนุญาตให้การกาํหนดโทษเพิ่มการห้ามกระทาํการบางอยา่งได ้เช่น การห้ามขบัรถ 

ห้ามเขา้เขตท่ีกาํหนด การให้ตอ้งรายงานตวัต่อเจา้พนักงานมีกาํหนดระยะเวลา เป็นตน้ ถา้ผูท่ี้ถูก

กล่าวหาถูกศาลพิพากษาใหล้งโทษจาํคุกมีกาํหนดโทษไม่เกิน 2 ปี การดาํเนินการตามคาํพิพากษาจะ

สามารถรอการลงโทษหรือให้จาํเลยเขา้สู่ระบบคุมประพฤติไดร้ะยะเวลาและเง่ือนไขการคุมประ 

พฤติจะถูกกาํหนดโดยศาลโดยระบุไวใ้นคาํพิพากษา มาตรการเล่ียงโทษจาํคุกทาํใหบุ้คคลนั้นมีชีวิต

ท่ีไม่ตอ้งรับโทษจาํคุก มีงานทาํ ใช้ชีวิตกบัครอบครัวไดแ้ละมีสังคมอยู่ต่อไป แต่ถา้หากกระทาํ

ความผิดซํ้ าอีกหรือกระทาํผิดเง่ือนไขท่ีศาลกาํหนดในระหว่างคุมประพฤติผูน้ั้นจะถูกเพิกถอนการ

พกัการลงโทษและถูกนาํตวัไปจาํคุกต่อไป30 

28 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.151. 
29 ธานี วรภทัร์, เพ่ิงอ้าง, น.154. 

                30 Jorg-Maritn Jehle, Criminal Justice in Germany, 4th.ed (berlin : Federal Ministry of Justice, 2005), 

p.29. 
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 หลกัการทัว่ไปของการลงโทษจาํคุกผูต้อ้งขงัคนใดตอ้งโทษจาํคุกมาแลว้ 2ใน3 ส่วน

เวลาท่ีเหลืออาจไดรั้บการพกัการลงโทษจาํคุกและมีการคุมประพฤติแทนได ้เม่ือมีขอ้เท็จจริงปรา 

กฏว่าผูต้อ้งขงัผูน้ั้นมีพฒันาการปรับพฤตินิสัยดีข้ึนแลว้ และอยู่ในระดบัท่ีสามารถกลบัมาใชชี้วิต

ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมได ้การปล่อยตวัผูน้ั้นจะเป็นประโยชน์ในเร่ืองความปลอดภยัของสังคม

ดว้ย ในบางกรณีท่ีมีเหตุอนัควรอภยัโทษ ผูต้อ้งโทษจาํคุกมาแลว้ 50 เปอร์เซ็นตข์องการกาํหนดโทษ

กส็ามารถพกัการลงโทษได้31 

 นอกจากนั้นยงัมีมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนาํมาใชเ้พื่อฟ้ืนฟูและป้องกนัสังคมนาํมาใช้

กบัผูต้อ้งโทษจาํคุก เช่น เอาตวัผูต้อ้งขงัท่ีมีอาการโรคจิตไปไวใ้นโรงพยาบาลโรคจิตหรือสถานท่ี

พกัฟ้ืน สถานกกักนัพิเศษ เป็นตน้32 

      3.2.2  กฎหมายยาเสพติดของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

  1.  นโยบายดา้นยาเสพติด33 

  ประเทศเยอรมนัดาํเนินการตาม “แผนปฏิบติัการว่าดว้ยยาเสพติดและการติดยาเสพติด” 

ของประเทศท่ี the Federal Cabinet ไดว้างไวใ้นปี 2003 แผนปฏิบติัการไดก้าํหนดกลยทุธ์อยา่งกวา้ง 

ขวาง หลายปีเพื่อต่อตา้นยาเสพติด เสาหลกัท่ีสาํคญัคือ (1) การป้องกนั (2) การบาํบดัและการใหค้าํ 

ปรึกษา (3) การช่วยในการดาํรงชีพ เสมือนเป็นการแกไ้ขเฉพาะหนา้สาํหรับผูติ้ดยาเสพติด และ (4) 

การสั่งห้ามลกัลอบเขา้ประเทศอย่างผิดกฎหมายและการลดอุปทาน ประเทศเยอรมนัยงันาํยุทธ 

ศาสตร์ดา้นยาเสพติดของ EU ในปี 2005-2012 และแผนปฏิบติัการมาใช ้The National Interagency 

Drug and Addiction Council ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีของรัฐและสมาพนัธ์รัฐรวมทั้งองคก์รประชา

สงัคมตั้งข้ึนในปี 2004 เพื่อแนะนาํรัฐในเร่ืองการนาํมาตรการมาใชก้บัยาและการติดยาเสพติด 

 2.  มาตรการทางกฎหมาย กระบวนการดาํเนินคดีและบทลงโทษ34 

  ความพยายามท่ีจะควบคุมทางนิติบญัญติัในการเสพ การมีไวใ้นครอบครอง การลกั 

ลอบคา้ยาเสพติด และการเพาะปลูกพืชเสพติดหลายชนิดของเยอรมนี ค่อนขา้งจะมีความกา้วหนา้

เม่ือเทียบกบัอีกหลาย ๆ ประเทศ ประเทศเยอรมนัมีนโยบายและกฎหมายยาเสพติดหลายฉบบัท่ีถือ

วา่กา้วหนา้ ซ่ึงรวมถึงโครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยา เคร่ืองจาํหน่ายเขม็ฉีดยาแบบหยอดเหรียญหอ้ง

 31 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น.154. 

 32 ธานี วรภทัร์, เพ่ิงอ้าง, น.157. 

 33 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11. 

 34 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, เพ่ิงอ้าง. 
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สําหรับใชฉี้ดยาเสพติดท่ีปลอดภยั การเปิดโอกาสให้เขา้โครงการรับการบาํบดัการติดเมทาโดน 

และเฮโรอีนสาํหรับผูท่ี้ติดยาโดยใชก้ารฉีดเขา้เส้นเลือดดาํ การให้ดุลยพินิจกบัอยัการเพื่อจะไม่ดาํ 

เนินคดีกบัผูท่ี้มีความผดิจากการมียาเสพติดไวใ้นครอบครองในปริมาณท่ีไม่มากนกัเพ่ือใชเ้ป็นการ

ส่วนตวั (โดยเฉพาะกญัชา) การผลิตกญัชาในเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนการเขา้รับการบาํบดัทด 

แทนการคุมขงัสาํหรับผูต้อ้งโทษจากการเสพยาและการติดยา 

  กฎหมายยาเสพติดของประเทศเยอรมนัไดรั้บการแกไ้ขใหมี้บทลงโทษภาคบงัคบัขั้นตํ่า

สาํหรับผูก้ระทาํผดิในคดียาเสพติดท่ีร้ายแรง เช่น การลกัลอบคา้ยาเสพติด และการผลิตสารควบคุม

หรือสารท่ีผดิกฎหมายในปริมาณมาก การปฏิรูปกฎหมายดงักล่าวของประเทศเยอรมนัไดท้าํให้นา 

นาประเทศท่ีสนบัสนุนวิธีการท่ีเขม้งวดมากข้ึนพอใจ 

  อย่างไรก็ตามแมก้ฎหมายจะกาํหนดไวเ้ช่นนั้น เฮโรอีนและสารแปรรูปจากฝ่ินยงัคง

สามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไปตามร้านขายยา ในปี ค.ศ. 1941 แอมเฟตามีนก็ถูกกาํหนดไวใ้นกฎหมายให้

เป็นสารควบคุม กฎหมายฝ่ิน ไดถู้กยกเลิกไปเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม ค.ศ. 1972 พร้อมกบัการตรากฎ 

หมายยาเสพติดใหม่ซ่ึงคือ BtmG 

  ความผดิและโทษ35 

  BtmG ไดท้าํให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายยาเสพติดท่ีสาํคญัในการดาํเนินคดีกบัผู ้

กระทาํผดิในคดียาเสพติด BtmG ไดใ้หอ้าํนาจกบัอยัการโดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากศาล ท่ี

จะไม่ดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดในคดียาเสพติดท่ีเลก็นอ้ย ไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น และไม่กระ 

ทบต่อความปลอดภยัของสาธารณะ ผลโดยตรงของการแกไ้ขกฎหมายน้ี โดยเน้ือหาแลว้เป็นการทาํ

ใหก้ารเสพยาเสพติด ส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายโดยพฤตินยัในประเทศเยอรมนั ผลท่ี

ตามมาทาํใหผู้ท่ี้กระทาํความผดิส่วนใหญ่จาํนวนมาก (มากกว่าร้อยละ 90) ท่ีมีกญัชาตํ่ากว่า 10 กรัม

ไวใ้นครอบครองไม่ถูกดาํเนินคดีภายใตก้ฎหมายเยอรมนั อยา่งไรก็ตามการลงโทษภาคบงัคบัขั้นตํ่า

ยงัคงอยูส่าํหรับการกระทาํความผิดท่ีศาลพิจารณาว่าร้ายแรง เช่น การลกัลอบคา้ยาเสพติด หรือการ

ผลิตยาเสพติดในปริมาณท่ีมาก การขายยาเสพติดใหก้บัผูเ้ยาว ์การมียาเสพติดไวใ้นครอบครองขณะ 

ท่ีพกอาวธุ และสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีส่อใหเ้ห็นถึงอนัตรายต่อชีวิตและสวสัดิภาพของผูอ่ื้น อาจทาํให้

ไดรั้บโทษอยา่งนอ้ยในขั้นตํ่าสุดของโทษภาคบงัคบั 

         

 

 35 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, เพ่ิงอ้าง. 
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3.2.3  มาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัผูก้ระทาํความผดิในคดียาเสพติด 

 ในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคาํพิพากษาของศาลท่ีลงโทษจาํคุกจะมีอิทธิพล

ต่อการบงัคบัโทษและการบริหารงานเรือนจาํเป็นอยา่งมาก36 กล่าวคือ ศาลจะใชน้โยบายการเล่ียง

โทษจาํคุกโดยการกาํหนดเง่ือนไขในคาํพิพากษาให้เปล่ียนโทษจาํคุกเป็นโทษชนิดอ่ืน เช่น พิ 

พากษาใหล้งโทษจาํคุกแต่ให้รอการลงโทษ หรือใชโ้ทษปรับแทนการลงโทษจาํคุก เป็นตน้ ขอ้เทจ็ 

จริงท่ีปรากฏในคาํพิพากษาลงโทษของศาลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ถึงปี ค.ศ. 2006 พบวา่คาํพิพากษาของ

ศาลจะรอการลงโทษมากกว่าการลงโทษจาํคุกจริงทุกปี และรอการลงโทษในอตัราส่วนท่ีมากข้ึน

โดยตลอด37 

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมตวับุคคลผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยา

เสพติดไวใ้นอาํนาจรัฐของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีสองส่วน ไดแ้ก่ รัฐบญัญติัวา่ดว้ยยาเสพติด 

(BtMG) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (StPO) กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด (Gesetz ber 

den Verkehr mit Betäubungsmitteln (BtMG)/Law concerning the Trade with Narcotics) ของสห 

พนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดถู้กบญัญติัข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1971 เน่ืองจากการเพิ่มจาํนวนข้ึน

อยา่งมากของตวัเลขผูติ้ดยาเสพติดภายในประเทศ และในปี ค.ศ. 1981 แนวทางดา้นการบาํบดัรักษา

ไดถู้กนาํมาบญัญติัไวแ้ทนการลงโทษ “The therapy instead of punishment” กฎหมายฉบบัน้ีมีบท 

บญัญติัซ่ึงเป็นการวางหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสาระของยาเสพติด ทั้งในส่วนของเน้ือหา การอนุญาตให้

ใชย้าเสพติดเพื่อวตัถุประสงคท์างการแพทยแ์ละการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีกระทาํผิดและตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั (Strafprozessordnung, StPO) 38 

 เง่ือนไขในการควบคุมตวับุคคล39 

  กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด (Narcotics Law/ BtMG) เขา้มามีบทบาทสาํคญัเก่ียวเน่ืองดว้ย

กรณีท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและการควบคุมตวับุคคลในความผิดคดียาเสพติด ซ่ึงให้อาํ 

                 36 วชิราภรณ์ อนุกลู, “กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ: ศึกษากรณีทณัฑสถานวยัหนุ่ม,” (วิทยานิพนธ์

มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2557), น.146. 

                37 Jorg-Maritn Jehle, Criminal Justice in Germany, 5th.ed (berlin : Federal Ministry of Justice, 2009), 

p.31. 

 38 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 15, น.145 - 150. 

 39 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11. 
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นาจแก่รัฐในการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดในเรือนจาํเป็นระยะเวลาแตกต่างจากการกระทาํความ 

ผดิฐานอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั ตามสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี40 

   มาตรา 29 BtMG วางหลกัว่า ผูใ้ดกระทาํการซ่ึงเป็นการคา้ขาย ผลิต จาํหน่าย แจกจ่าย 

ให้ รวมถึงการเคล่ือนยา้ยขนส่งยาเสพติดหรือดว้ยวิธีหน่ึงวิธีใด ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี

หรือโทษปรับ 

 มาตรา 29a (1)  BtMG วางหลกัว่า ผูใ้ดมีอายกุว่า 21 ปี ใหว้ตัถุซ่ึงเป็นยาเสพติดแก่ผูอ่ื้น

ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี หรือผูมี้อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ใหว้ตัถุซ่ึงเป็นยาเสพติดแก่ผูอ่ื้นท่ีมีอายกุว่า 21 ปี ไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยออ้มหรือบุคคลดงักล่าวผลิต ให้หรือครอบครองวตัถุซ่ึงเป็นยาเสพติดจาํนวนไม่

นอ้ยโดยปราศจากเหตุผลท่ีจะอนุญาตใหมี้ได ้ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  มาตรา 30a (1) BtMG วางหลกัว่า ผูใ้ดกระทาํการซ่ึงเป็นการคา้ขาย ผลิต จาํหน่าย แจก 

จ่าย ให ้รวมถึงการเคล่ือนยา้ยขนส่งยาเสพติดหรือดว้ยวิธีหน่ึงวิธีใด ตามมาตรา 29 ในรูปแบบท่ีมีผู ้

ร่วมกระทาํความผดิเป็นกลุ่ม 

 มาตรา 30b BtMG วางหลกัว่า ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 129 ประมวลกฎหมายอาญา

เยอรมนั (StGB) ให้บงัคบัใช้ประมวลกฎหมายอาญากบักลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการกระทาํ

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมายอาญา แมก้ารกระทาํความผิดจะมิไดเ้กิด 

ข้ึนในสหพนัธรัฐดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด ผูใ้ดกระทาํความผดิอนัเก่ียวเน่ือง

ดว้ยยาเสพติดนอกจากรัฐจะมีอาํนาจควบคุมตวั และลงโทษตามบทบญัญติัในประมวลกฎหมาย

อาญาเยอรมนั (StGB) แลว้ รัฐยงัมีอาํนาจท่ีจะควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยยา

เสพติดดว้ย 

 ดงันั้น ในกรณีท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามรัฐบญัญติัว่าดว้ยยาเสพติด (Nar 

cotics Law:Betäubungsmittelgesetz-BtMG) ตาม Section 29 เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายหรือตระ 

เตรียมการผลิตและจาํหน่ายยาเสพติด รวมถึงการเคล่ือนยา้ยขนส่งยาเสพติด Section 30 ความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติด ตาม Section 29 ท่ีกระทาํในรูปแบบขององคก์รอาชญากรรมหรือกลุ่มอาชญากร 

และ Section 30a การผลิตหรือจาํหน่ายหรือเคล่ือนยา้ยยาเสพติดท่ีมีเด็กอายตุ ํ่ากว่า 21 ปี (young 

adult) และ 18 ปี (adolescent) ร่วมขบวนการดว้ย เจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถควบคุมตวัผูน้ั้นไวใ้น

อาํนาจ ตามเง่ือนไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั มาตรา 112a ได ้กล่าวคือ 

 40 “Gesetz ber den Verkehr mit  Betäubungsmitteln (BtMG)/Law concerning the Trade with 

Narcotics,” 16 October 2015, http://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/ 
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กรณีจาํเป็นตอ้งควบคุมตวัเพราะเกรงว่าผูน้ั้นจะหลบหนีหรือไปกระทาํ ความผดิทาํนองเดียวกนัอีก

หรือไปทาํอนัตรายแก่พยานหลกัฐาน สามารถควบคุมตวัไวใ้นท่ีคุมขงัไดอ้ยา่งตํ่า 1 ปี 

 นอกจากนั้น กฎหมายยาเสพติด Section 31a(1) ยงับญัญติัใหอ้าํนาจอยัการอาจสั่งไม่

ฟ้องผูก้ระทาํผิดไดห้ากปริมาณยาเสพติดมีจาํนวนน้อย และการฟ้องนั้นมิไดเ้ป็นประโยชน์ต่อสา 

ธารณะ หรือมีไวเ้พื่อใชส่้วนตวั หรือ Section 31a(2) กรณีมีการดาํเนินการสั่งฟ้องไปแลว้ ศาลอาจ

ยติุกระบวนการพิจารณาไดโ้ดยความยนิยอมของอยัการและผูก้ระทาํผดิ 

 สาํหรับความรับผดิทางอาญานั้น กฎหมายยาเสพติดของเยอรมนั กาํหนดใหส้ามารถลด

โทษได ้หากศาลพบว่าความผิดดงักล่าว “ไม่รุนแรง” หากเป็นเช่นว่านั้น ศาลอาจลงโทษนอ้ยกว่าท่ี

กฎหมายกาํหนดได ้เช่นนอ้ยกว่า 2 ปี หรือ 5 ปี ใน Section 30 หรือ Section 30a แลว้แต่กรณี ซ่ึง

ศาลฎีกาเยอรมนั ไดเ้คยมีคาํพิพากษาว่า ความผิดท่ีเขา้ข่าย “ไม่ร้ายแรง” นั้น ข้ึนอยูก่บัการพิจารณา

สภาวะแวดลอ้มท่ีแสดงถึงความแตกต่างจากสภาพการณ์ทัว่ไป อนัทาํให้ศาลเห็นไดว้่า การลงโทษ

ท่ีใชต้ามปกตินั้นไม่สมเหตุสมผลและประเทศเยอรมนัไม่มีโทษจาํคุกตลอดชีวิตในคดียาเสพติด แต่ 

มีโทษจาํคุกตลอดชีวิตในคดีประเภทอ่ืน (Section 38 –German Criminal Code) และไม่มีโทษประ 

หารชีวิต41 

 นอกเหนือจากมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงั (Non-custodial) ท่ีปรากฏในขอ้กาํหนดมาตร 

ฐานขั้นตํ่าว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (Standard Minimum Rules)42 และขอ้กาํหนดว่าดว้ยมาตร 

การท่ีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง (Non-custodial Measures for Women Offen -

ders)43 แลว้ ยงัมีมาตรการทางเลือกอ่ืนท่ีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิในคดียาเสพติดใน

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีมีวิวฒันาการท่ีน่าสนใจในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยมี

มาตรการทางกฎหมายท่ีถือไดว้า่เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจท่ีส่งผลใหส้ามารถลดจาํนวนผูต้อ้งขงัใน                                                                                                                                                       

               41 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11. 

               42 ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวา่ดว้ยมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงั (The Standard 

Minimum Rules for Non-custodial Measures) หรือขอ้กาํหนดโตเกียว (The Tokyo Rules). 

               43 ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัสําหรับ

ผูก้ระทาํผิดหญิง (The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 

Measures for Women Offenders ) หรือ ขอ้กาํหนดกรุงเทพ (The Bangkok rules). 
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เรือนจาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการลดอนัตรายท่ีจะส่งผลกระทบต่อสังคม ดงัต่อไปน้ี44 

ไดมี้การนาํบทบญัญติัของประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาใช้

ประกอบการบงัคบัใชก้ฎหมายคลา้ยกบัประเทศไทย) นอกจากนั้นยงัมีการนาํรัฐบญัญติัว่าดว้ยการ

ตรวจสอบคดี (Grundstaffüberwachcng sgesetz) ซ่ึงเป็นกฎหมายพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับการตรวจ 

สอบการดาํเนินคดีความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และกาํหนดความสัมพนัธ์ในการฟ้องร้องคดีสาํหรับ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ พนกังานอยัการและศาล รวมถึงการกาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 

และทนายจาํเลยในการดาํเนินคดีอาญา ซ่ึงโดยหลกัการนั้น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีหนา้ท่ีในการจบักุม

และรายงานการกระทาํความผิดต่อสาํนกังานอยัการ ตามนยัมาตรา 163 แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (SfPO) ตามหลกัการบงัคบัในการฟ้องคดี (Principle of mandatory 

Prosecution) ซ่ึงพนกังานอยัการมีอาํนาจในการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉยัท่ีจะสั่งไม่ฟ้อง ตาม

หลกัการดุลพินิจในการฟ้องร้อง (Principle of Dictionary Prosecution) ท่ีบญัญติัไวช้ดัเจนใน BtMG 

มาตรา 29 และมาตรา 31a ประกอบกบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 153 มาตรา 

153a และมาตรา 153 E และมาตรา 15445 

 สาํหรับผูติ้ดยาเสพติดไดใ้ชว้ิธี “การรักษาแทนการลงโทษ” โดยเร่ิมใชบ้งัคบัมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1981 ซ่ึงเป็นการบาํบดัรักษาโดยการลดปริมาณการใชย้าเพื่อลดการเสพยาเสพติด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1992 และจดัให้มีห้องเสพยาเสพติดในปี ค.ศ. 2000 และการบาํบดัรักษาโดยการให้ยาเสพติดบาง

ชนิดทดแทน เช่น การให้ยาเสพติดชนิด เช่น เฮโรอีนทดแทน เป็นตน้ สาํหรับมาตรการการรักษา

แทนการลงโทษนั้น ผูมี้อาํนาจในการบงัคบัใช ้คือ พนกังานอยัการ ภายใตค้วามเห็นของศาล โดย

สามารถเลือกการดาํเนินการพิจารณาออกไป สาํหรับกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยถูกตดัสินว่ากระทาํ

ความผิดอนัเป็นผลมาจากการติดยาเสพติด ศาลอาจสั่งให้จาํเลยเขา้รับการบาํบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดยา

เสพติดแทนการคุมขงัก็ได ้และหากไดรั้บการบาํบดัรักษาจนเป็นผลสาํเร็จก็อาจใชม้าตรการพกัการ

ลงโทษมาใชค้วบคู่กบัการบาํบดัรักษาต่อไปได้46 

 

               44 กอบกลู จนัทวโร,ธานี วรภทัร์,จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์,สุรีรัตน์ เจตน์ตะพกุ, มาตรการทางกฎหมายในการ

พฒันาทางเลือกสาํหรับผูก้ระทาํผดิคดียาเสพติดเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานตามขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ, พิมพค์ร้ังท่ี 

1 (กรุงเทพมหานคร : สาํนกักิจการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา. สาํนกังาน

ปลดักระทรวงยติุธรรม, 2558), น.63. 

               45 เพ่ิงอ้าง. น.65. 

               46 เพ่ิงอ้าง. น.66. 
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 สถานการณ์การบงัคบัโทษผูก้ระทาํผดิเพศหญิงสถานการณ์ในเยอรมนี แมว้า่ผูต้อ้งขงั 

เพศหญิงจะมีอตัราส่วนท่ีเพิ่มข้ึน แต่กน็อ้ยกวา่ประเทศไทยมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเวลาดาํเนินคดีในชั้น 

ศาล ศาลจะคาํนึงถึงภาระของผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึนหลงัเธอถูกจองจาํ เช่น การเล้ียงดูบุตร และครอบครัว 

ดงันั้น การท่ีจะตดัสินลงโทษอะไรใหแ้ก่จาํเลยท่ีเป็นผูห้ญิง ศาลจะคาํนึงถึงหนา้ท่ีความเป็นผูห้ญิง 

ดงันั้น การลงโทษจึงออกไปในแนวทางของการไม่จาํคุก และใชม้าตรการอยา่งอ่ืนแทน เพื่อไม่ให ้

การบงัคบัโทษกระทบความเป็นอยูข่องครอบครัวของหญิงมากนกั ในกระบวนการยติุธรรมทางอา 

ญาตน้ทางของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะมีการพิจารณาก่อนว่า ผูต้อ้งหาท่ีกระทาํความผดิ มี

ความเก่ียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรม หรือเครือข่ายคา้ยาเสพติดรายใหญ่หรือไม่ ก่อนจะดาํเนินคดี

ในขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็นการตรวจสอบ แยกผูก้ระทาํความผดิรายยอ่ยออกจากรายใหญ่ ส่ิงหน่ึงท่ี

สามารถนาํไปพิจารณาประกอบได ้คือปริมาณยาเสพติดในครอบครองระหวา่งการจบักมุ47 

 ภาคประชาชนหรือยติุธรรมชุมชนมีความเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบักฎหมายยาเสพติดโดย 

ภาคชุมชนจะเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการหลงัการพน้โทษ (After Care) เพื่อการบาํบดัเพิ่มเติม 

เน่ืองจากเฉพาะการบาํบดัในเรือนจาํอาจไม่เพียงพอ และเพื่อเตรียมความพร้อมใหผู้พ้น้โทษปรับตวั

กลบัเขา้สู่สังคมไดอี้กคร้ัง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐในภาคสังคมสงเคราะห์จะเป็นผูส้นบัสนุนดูแลงาน

ในดา้นน้ี อาจกล่าวไดว้่าสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหราชอาณาจกัร จะมีมาตรการ

ทางกฎหมายยาเสพติด และนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีใกลเ้คียงกนั48 

  การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐในการควบคุมตวั 

  เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแลว้ ไม่ปรา 

กฎมาตรการทางกฎหมายท่ีกาํหนดการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานของรัฐในการควบ 

คุมตวัไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้น มาตรการในการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานก็

ไดแ้ก่ มาตรการภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์รัฐ (Grundgesetz) และประมวลกฎหมายวิธีพิจาร 

ณาความอาญาเยอรมนั (StPO) กล่าวคือ การกาํหนดระยะเวลาในการควบคุมตวับุคคลตอ้งเป็นไป

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเท่านั้นและตอ้งพิจารณาถึงหลกัสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยสา 

กล การตรวจสอบการใชอ้าํนาจควบคุมเป็นไปตามหลกัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ    

               47 เพ่ิงอ้าง. น.84 - 85. 
48 เพ่ิงอ้าง. น.88. 
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อาญาเยอรมนั (StPO) โดยองคก์รอิสระท่ีจดัตั้งข้ึนโดยรัฐบาลแห่งสหพนัธ์รัฐ และโดยองคก์ารระ 

หวา่งประเทศ เช่น UN, UNHCR49 

49.ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11. 
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บทที ่4 

วเิคราะห์เปรียบเทยีบมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทีม่ใิช่การ 

คุมขงัผู้กระทาํความผดิหญงิคดยีาเสพตดิในประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

 

 ในการเร่ิมกระบวนยติุธรรมทางอาญากบัผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผดินั้น ในขั้นแรก

จาํเป็นตอ้งไดท้ราบขอ้เท็จจริงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิด ประกอบจนพฤติ 

การณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ตั้งแต่ในชั้นเร่ิมเขา้สู่กระบวนการทางอาญา เพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีมีความละเอียดครบถว้นและเป็นขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัในการนาํไปใชเ้พ่ือพิจารณากาํหนด

มาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

การควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดหญิงไวใ้นอาํนาจรัฐควรจะตอ้งพิจารณาใคร่ครวญอยา่งถ่ีถว้นตาม

หลกัการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าควรเอาตวัไวใ้นอาํนาจรัฐหรือไม่ควรเอา

ตวับุคคลใดไวใ้นอาํนาจรัฐอยา่งละเอียด เพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผูก้ระทาํความ 

ผิดในการเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ย่างอิสระ และเพื่อลดปริมาณผูต้อ้งขงัในเรือนจาํท่ีมีปริมาณมาก

จนลน้เรือนจาํ รวมถึงลดผลกระทบท่ีเกิดจากการจองจาํผูก้ระทาํความผดิหญิงในทุก ๆ ดา้นดว้ย ใน

การศึกษาบทน้ีผูเ้ขียนไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผิดหญิง และ

มาตรการท่ีใชก้บัผูก้ระทาํความผิดหญิงตามแนวทางของกฎหมายและการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความ 

ผดิหญิงในคดียาเสพติด ตามหลกัการในการดาํเนินคดียาเสพติดของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์

เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายและวิธีดาํเนินการของสหราชอาณาจกัรและประเทศสหพนัฐส์าธารณ 

รัฐเยอรมนี ตามลกัษณะพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาํความผิด รวมถึงภาระหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในครอบครัวและสายสัมพนัธ์ในครอบครัวของผูก้ระทาํความผิดหญิงแต่ละบุคคล

ดว้ย ว่ามีความจาํเป็นหรือมีเหตุสมควรประการใดในการเอาตวัผูน้ั้นไวใ้นอาํนาจรัฐดว้ยการคุมขงั

หรือไม่ หรือควรจะใชม้าตรการใดในการเล่ียงการคุมขงัท่ีเหมาะสมและมีผลกระทบต่อผูก้ระทาํ

ความผิดและครอบครัวของผูก้ระทาํความผิดแต่น้อยท่ีสุด และหลกัการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดตาม

หลกัสากลวา่ดว้ยการใชม้าตรการท่ีมิใช่การคุมขงัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานครดว้ย 
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 จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาและผลกระทบในการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐโดยการ

คุมขงัระหว่างพิจารณาในประเทศไทยนั้น สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบการดาํเนินการและการปฏิ 

บติัต่อผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

4.1  วิเคราะห์บริบททางสังคมเกี่ยวกับการกระทําความผิดของผู้หญิงในคดียาเสพติดในประเทศ

ไทยเปรียบเทยีบกบัสหราชอาณาจักรและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 ในสังคมไทยปัจจุบนันั้นพบว่ามีปัญหาการกระทาํความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดเพิ่มสูง 

ข้ึนกวา่ในอดีต ดว้ยสาเหตุมาจากสภาพครอบครัว สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

รวมถึงความเจริญทางดา้นเทคโนโลยท่ีีเขา้มาสู่ครอบครัวและสังคมก็เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการกระ 

ทาํความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั จากสภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียน 

แปลงไปมีน้ีส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนันอ้ยลง1 เกิดความขดัแยง้กนัง่ายข้ึน

จนกลายเป็นปัญหาครอบครัวท่ีจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวในระยะยาว และอาจกลาย 

เป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตดว้ย ปัญหาท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงของ

การกระทาํความผิดของผูห้ญิง คือ ผลจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผูห้ญิง โดยเฉพาะการ

ตกเป็นเหยื่อทางเพศการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา การถูกคุกคามทางเพศและการถูกกระทาํความรุน 

แรงในครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือผูห้ญิงตกเป็นเหยือ่ทางเพศหรือถูกทารุณกรรมทางร่างกายหรือจิต 

ใจก็จะทาํให้ผูห้ญิงเกิดพฤติกรรมในทางลบข้ึน และทาํให้ผูห้ญิงกลายเป็นอาชญากรต่อไปได ้เช่น 

การเป็นโสเภณี การกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้่าการกระทาํของฝ่าย

ชายไดก่้อใหเ้กิดความทุกขย์าก ความเดือนร้อนใหแ้ก่ฝ่ายหญิงเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมต่อ

ความอ่อนแอของผูห้ญิงใหก้ลา้กระทาํความผดิมากข้ึน2 

      4.1.1  วิเคราะห์บริบทของครอบครัวท่ีมีผลต่อการกระทาํความผดิของผูห้ญิง 

  จากการเปล่ียนแปลงของสังคมสมยัเก่ามาเป็นสังคมสมยัใหม่ ท่ีมีผลกระทบทาํให้

ลกัษณะความเป็นอยูข่องสมาชิกในครอบครัวเปล่ียนจากครอบครัวขยายกลายมาเป็นครอบครัวเด่ียว

1 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ, เฉลียว ฤกษรุ์จิพิมล, ประพีร์ วริิยะสมบูรณ์, เสาวคนธ์ สุดสวาสด์ิ, สุดา ภิรมย์

แกว้,สุรพนัธ์ เพชราภา, สังคมวทิยา, พิมพค์ร้ังท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2554), น.85. 
2 อณัณพ ชูบาํรุง,อุนิษา เลิศโตมรสกลุ, อาชญากรรมและอาชญาวิทยา, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), น.239. 
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เพิ่มมากข้ึน และดว้ยสภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีตอ้งมีการแข่งขนักนัเพื่อความอยูร่อดนั้น ทาํใหผู้ห้ญิง

ตอ้งมีภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อครอบครัวเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงแต่เดิมผูช้ายจะเป็นชา้งเทา้

หนา้หรือผูท่ี้ตอ้งมีหนา้ท่ีหลกัในการรับผดิชอบต่อครอบครัวก็กลายมาเป็นผูห้ญิงท่ีตอ้งร่วมทาํงาน

หาเล้ียงครอบครัวดว้ย ผูห้ญิงจึงมีภาระตอ้งดูแลและรับผดิชอบมากข้ึนทั้งในบา้นและนอกบา้น และ

ความเป็นครอบครัวเด่ียวในปัจจุบนัน้ีทาํให้ผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งรับภาระในการหารายไดเ้พ่ือดูแล

ครอบครัวหรือมีบทบาทในการรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในครอบครัวสูงข้ึน 

   ในการใชชี้วิตในสงัคมปัจจุบนัพบวา่มีการอยูด่ว้ยกนัระหว่างชายและหญิงโดยไม่มีการ

แต่งงาน มีปัญหาการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรในวยัรุ่นและมีพฤติกรรมการรักร่วมเพศ เช่น ชายรัก

ชาย หญิงรักหญิงเพิ่มมากข้ึน พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสัง 

คมทั้งส้ิน เม่ือมีปัญหาครอบครัวเกิดข้ึน มีการหย่าร้างหรือมีปัญหาความยากจนรายไดไ้ม่เพียงพอ

ต่อการเล้ียงชีพ ฯลฯ ทาํใหผู้ห้ญิงตอ้งเป็นผูดู้แลหาเงินหรือรายไดม้าใชจ่้ายเพื่อรับผดิชอบต่อครอบ 

ครัวเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ผูห้ญิงเกิดความเครียดหันหนา้เขา้หายาเสพติดหรือเขา้สู่กระ 

บวนการยาเสพติดมากข้ีน ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าหางานทาํยาก และดว้ยปัจจยัอีกอยา่ง

คือค่าตอบแทนจากยาเสพติดท่ีค่อนขา้งสูงจึงส่งผลทาํให้ผูห้ญิงเขา้เก่ียวขอ้งกบัวงจรยาเสพติดเพิ่ม

มากข้ึนในปัจจุบนั 

      4.1.2  วิเคราะห์บริบทวฒันธรรมเกษตรกรรมกบัแนวโนม้การกระทาํความผดิ 

 แต่เดิมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ

เกษตรกร มีวฒันธรรมท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันในครอบครัว

และสัง คม ไม่ตอ้งมีการแก่งแย่งแข่งขนักนัอย่างในสังคมปัจจุบนั แต่หลงัจากการปฏิวติัอุตสาห 

กรรมกมี็การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการกลายมาเป็นชุมชนเมืองมากข้ึนต่างคนต่างตอ้ง

เอาตวัรอด สภาพสังคมไทยบางส่วนจึงกลายเป็นสังคมตวัใครตวัมนั เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ

และเยอรมนันีท่ีประชากรของทั้งสองประเทศก็ต่างใช้ชีวิตกนัแบบตวัใครตวัมนั แต่อย่างไรก็ดี

สภาพสังคมไทยก็ยงัคงวฒันธรรมเกษตรกรรมอยู่เช่นเดิม ซ่ึงไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปทั้งหมดเสียที 

เดียว สมาชิกในสงัคมจึงตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ขา้วฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนัมีการกระทาํความผิดเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีการจบั 

กุมและดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ของไทย และจากการศึกษาก็พบอีกว่าผูก้ระทาํความผดิส่วนใหญ่กระทาํความผดิคร้ังแรก กระบวน 

การยุติธรรมทางอาญาควรมีขั้นตอนหรือกระบวนการรองรับผูก้ระทาํความผิดคร้ังแรกท่ีแยกต่าง 
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หากจากผูก้ระทาํความผิดซํ้ า และตอ้งมีการพฒันาระบบการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมให้มีประ 

สิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมอย่างจริงจงั เป็นท่ีทราบว่าสังคมไทยนั้นป็นสังคมเกษตรกรรมมี

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมข้ึนในสังคม เช่น ปัญหาราคาขา้วตกตํ่า

ทาํให้ชาวนาตอ้งไปกูเ้งินนอกระบบ จนเกิดความเครียดและหาทางออกโดยการเขา้สู่กระบวนการ

ยาเสพติดเพื่อหาเล้ียงครอบครัว เป็นตน้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการร่วมมือกนัจากทุกภาคส่วนในการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดจากการทาํเกษตรกรรมท่ีกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้เกษตรกรมีชีวิตท่ีดี

ข้ึนมีรายไดเ้พียงพอต่อการยงัชีพ เพื่อลดผลกระทบหรือปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดลง 

 

4.2  วเิคราะห์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัสหราชอาณาจักรและ

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 ในสังคมไทยแต่เดิมเป็นสังคมท่ีมีการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผิดดว้ยการลงโทษท่ี

รุนแรงเพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนใหส้าสมกบัความผดิท่ีผูน้ั้นไดก้ระทาํผดิไว้3 การลงโทษนั้นไดมี้

การพฒันารูปแบบการลงโทษมาโดยตลอดจนในกระทัง่ปัจจุบนั การลงโทษท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดของ

ประเทศไทนนั้นคือการลงโทษจาํคุก4 และมีการคุมขงัผูก้ระทาํความผดิในระหว่างพิจารณาคดีดว้ย 

ซ่ึงเช่ือวา่การจาํคุกหรือการคุมขงัในระหวา่งการพิจารณาคดีนั้นเป็นวิธีการท่ีคุม้ครองสังคมและเป็น

ท่ียอมรับของบุคคลในสังคม จึงมีการดาํเนินการดว้ยวิธีดงักล่าวเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัน้ี จนกลาย 

เป็นปัญหาท่ียากต่อการทาํงานของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา สาํหรับขั้นตอนและกระบวนการ

ดาํเนินคดีอาญานั้นมีสองระบบดว้ยกนั คือ ในระบบ Civil Law จะใชห้ลกัการดาํเนินคดีอาญาโดย

รัฐ กล่าวคือ ในการกระทาํความผดิอาญานั้น ถือว่าความรับผดิอาญาเป็นความรับผดิต่อรัฐ รัฐเป็นผู ้

เสียหายและเจา้พนกังานของรัฐจะเป็นผูด้าํเนินคดีอาญา ซ่ึงรูปแบบการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐจะไม่

มีลกัษณะเป็นการต่อสูร้ะหวา่งคู่ความ แต่ศาลจะเป็นผูค้น้หาความจริงเอง ในขณะท่ีกลุ่มระบบ Com 

mon Law จะใชร้ะบบการดาํเนินคดีโดยประชาชน จะถือวา่ประชาชนทุกคนมีสิทธิฟ้องคดี โดยลกัษ 

ณะการตรวจสอบคน้หาความจริงจะเป็นลกัษณะของระบบการต่อสู้ระหว่างคู่ความ การคน้และสืบ

3 นทัธี จิตสวา่ง, หลกัทณัฑวทิยา : หลกัการวเิคราะห์ระบบงานราชทณัฑ,์ (กรุงเทพมหานคร : สาํนกั 

พิมพม์ูลนิธิพิบูลสงเคราะห์, ม.ป.ป,) น.23. 
4 ธานี วรภทัร์, กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ิญ�ู

ชน, 2555), น.36. 
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หาพยานหลกัฐานเป็นหน้าท่ีของโจทก์และจาํเลย ศาลตอ้งวางตวัเป็นกลางจะไม่มีหน้าท่ีในการ

คน้หาความจริงอยา่งเช่นในระบบ Civil Law 

 ในระบบการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยนั้นเป็นระบบ Ci 

vil Law กล่าวคือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดก้าํหนดให้เจา้พนกังานของรัฐ

เป็นผูด้าํเนินการตลอดกระบวนการพิจารณา ประชาชนหรือผูเ้สียหายมีอาํนาจเพียงการร้องทุกข ์

กล่าวโทษ และยืน่ฟ้องคดีต่อศาลเท่านั้น การฟ้องคดีโดยผูเ้สียหายนั้นก็จะตอ้งมีการไต่สวนมูลฟ้อง

ก่อนเสมอ แต่ถา้พนกังานอยัการเป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายก็ไม่ตอ้งมีการไต่สวนมูลอีก กระ 

บวนการดาํเนินคดีอาญาต่อไปก็จะเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีของเจา้พนกังานของรัฐและศาลเท่านั้นท่ี

จะเป็นผูต้รวจสอบคน้หาความจริง จากการศึกษาการทาํงานของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของ

ไทยนั้นพบว่า การทาํงานของเจา้พนกังานของรัฐในชั้นตาํรวจ พนกังานอยัการ และศาลนั้น จะเป็น

การส่งต่องานจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวมาแลว้เป็นชั้น ๆ ไป จะไม่มีการทาํงานร่วมกนัของแต่ละภาค

ส่วน จึงเป็นขอ้ดอ้ยท่ีทาํใหก้ระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทยไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 สาํหรับการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศองักฤษหรือสหราชอา 

ณาจกัร จะมีแนวคิดและการปฏิบติัท่ีมองความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการยติุธรรม สงัคม แนวคิด

ใหม่ การฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิด ท่ีเป็นวงจรเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบเป็นกระบวนการท่ี

สามารถลดปริมาณคดีอาญา และปกป้องคุม้ครองสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เน่ืองมาจากประเทศองักฤษมุ่งเนน้การป้องกนัมากกว่าการแกไ้ข กล่าวคือ เป็นกลไกการทาํงาน 2 

ภาคผสมผสานกนั5 คือ ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาและนอกกระบวนการยติุธรรม คือ ความ

ร่วมมือทางสังคม ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของขอ้เท็จจริงในคดีจะเป็นหน้าท่ีของ

คณะลูกขนุทาํหนา้ท่ีพิจารณาและจะมีคาํพิพากษาวา่มีความผดิหรือไม่ และมีผูพ้ิพากษาเป็นผูด้าํเนิน

กระบวนพิจารณาในศาล โดยผูพ้ิพากษาจะพิจารณาประเดน็ขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ

พิจารณาและใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ แก่คณะลูกขนุ ถา้คณะลูกขนุตดัสินว่ามีความผดิ (Verdict) จะเป็น

หนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาคนเดียวท่ีจะกาํหนดโทษ โดยการกาํหนดโทษจะพิจารณารายงานจากอยัการ

ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบั อาย ุประวติัการกระทาํความผดิ และรายงานจากเจา้หนา้ท่ีคุมประพฤติในประ 

5 เพ่ิงอ้าง, น.181. 
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เดน็ท่ีเก่ียวกบัสภาพจิตและสภาพทางสงัคมของจาํเลยประกอบ เพื่อทาํคาํพิพากษาของผูพ้ิพากษาใน

การกาํหนดมาตรการลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ6 

 สาํหรับกระบวนการยติุธรรมของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น การท่ีศาลจะมีอาํนาจ

พิพากษาลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผิดได ้อนัเป็นผลให้บุคคลคนหน่ึงจะตอ้งถูกบงัคบัโทษจาํคุก

ในเรือนจาํจะตอ้งมาจากหลกัพื้นฐานของหลกัรัฐธรรมนูญและหลกัประกนัในกฎหมายอาญา เม่ือมี

บทบญัญติัของกฎหมายอาญากาํหนดฐานความผิดและโทษไวอ้ยา่งชดัเจน ศาลก็มีอาํนาจพิพากษา

ลงโทษได ้ สาํหรับคาํพิพากษาของศาลท่ีใหล้งโทษจาํคุกนั้นจะมีอิทธิพลต่อการบงัคบัโทษและการ

บริหารงานเรือนจาํอยา่งมาก ศาลกอ็าจจะกาํหนดเง่ือนไขในคาํพิพากษาใหแ้ปลงโทษจาํคุกเป็นโทษ

ชนิดอ่ืนท่ีใชม้ากคือโทษปรับ มีขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในการจะพิพากษาลงโทษในสหพนัธ์สาธารณ 

รัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ถึง ค.ศ.2003 พบว่าคาํพิพากษาของศาลจะรอการลงโทษมากกว่าการ

จาํคุกจริงทุกปีและรอการลงโทษในอตัราส่วนท่ีมากข้ึนโดยตลอด7 

 จากการศึกษาพบวา่ การดาํเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทยยงัมีขอ้บกพร่อง

ท่ีเกิดจากการขาดความร่วมหรือการทาํงานร่วมกนัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียว 

ขอ้ง ทาํให้กระบวนการยติุธรรมทางอาญาขาดความน่าเช่ือถือ ไม่สามารถนาํตวัผูก้ระทาํความผิดท่ี

แทจ้ริงมาลงโทษได ้และไม่สามารถแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นเรือนจาํให้สามารถกลบัตวักลบัใจ

เป็นคนดีและอยูก่บัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งปกติสุขได ้ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงระบบการดาํเนินกระ 

บวนการยติุธรรมทางอาญาของไทยใหมี้การทาํงานร่วมกนัขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนอยา่ง

เป็นระบบแบบแผน 

 

4.3  วเิคราะห์หลกักฎหมายเกีย่วกบัยาเสพติดของประเทศไทยเปรียบเทยีบกบัสหราชอาณาจักรและ

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิยาเสพติดนั้น เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัลกัษณะ

ของความผิด บทลงโทษและวิธีการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผิด ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กระทาํความผิดยาเสพติดของแต่ละประเทศมีการบญัญติัไวแ้ตกต่างกนัออกไปตามจารีตประเพณี 

และวฒันธรรมของสงัคมของแต่ละประเทศ 

6 นํ้าแท ้มีบุญสลา้ง, “กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศองักฤษ,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 

2558, จาก http://www.google.co.th/url?url=http://www.senate.go.th 
7 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 4, น.154. 
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 สาํหรับการดาํเนินการตามกฎหมายยาเสพติดของไทยนั้น มีพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา

คดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ท่ีบญัญติัหลกัเกณฑก์ารสืบสวนสอบสวนโดยการใชเ้ทคนิคการสืบสวน

สอบสวนพิเศษ และกาํหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ การอุทธรณ์ฎีกา และอายุ

ความ รวมทั้งกาํหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัการบงัคบัชาํระค่าปรับตามคาํพิพากษา เพื่อใหศ้าลพิจารณา

พิพากษาและบงัคบัโทษยาเสพติดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบทบญัญติัหรือวิธีพิจารณาใดท่ีพระ

ราชบญัญติน้ีมิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ ให้นาํบทบญัญติัหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎ 

หมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหารมาใชบ้งัคบัเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี 

 ในประเทศองักฤษมีระดบัของการติดยาเสพติดสูงท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก รอยเตอร์และ

สตีเวนส์ยงัรายงานดว้ยว่าชาวองักฤษใชย้าเสพติดเพ่ือความสนุกสนานมากท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก 

และเป็นประเทศท่ีมีอตัราการเสียชีวิตเน่ืองจากยาเสพติดสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของประเทศในกลุ่ม

ยโุรปตะวนัตก8 ประเทศองักฤษและเวลส์มีแนวคิดว่า หากตดัวงจรการเสพยาลงไดก้็จะสามารถลด

การกระทาํผิดทางอาญาลงไดเ้ช่นกนั มาตรการในประเทศองักฤษเก่ียวกบัการควบคุมตวัผูก้ระทาํ

ความผดิท่ีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนั้นเพิ่งเกิดข้ึนไม่นานนกั คือประมาณปี ค.ศ. 2003 แต่หลงั 

จากมีการนาํมาตรการน้ีมาใชพ้บว่าตวัเลขของผูก้ระทาํความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยาเสพติดนั้นลดลง 

องักฤษมีโครงการท่ีเรียกว่า Drug Interventions  Programme (โครงการแทรกแซงผูติ้ดยาเสพติด) 

ซ่ึงถือวา่โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนในการติดตามขบวนการการใชส้ารเสพติด โครงการน้ียงั

มีวตัถุประสงคท่ี์จะกระตุน้ใหผู้ก้ระทาํความผิดอาญาแลว้ตรวจพบว่าติดยาเสพติดนั้นไดเ้ขา้รับการ

รักษา เม่ือไดรั้บการรักษาแลว้จะช่วยลดการเกิดอนัตรายท่ีเกิดจากการเสพยาเสพติดหรือช่วยลด

พฤติกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิทางอาญาลงได ้โครงการ Drug Interventions Programme 

(DIP) น้ีเป็นโครงการท่ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรม

ทางอาญาท่ีทุกหน่วยงานตอ้งช่วยกนัในการบาํบดัรักษา ผูก้ระทาํผิดออกจากการเสพยา หน่วยงาน

เหล่านั้นอาจรวมถึง หน่วยงานตาํรวจ กรมคุมประพฤติ ราชทณัฑ ์ศาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

8 ขอ้มูลจาก Encyclopedia of Drug Policy (Mark A.R Kleiman,. and James E. Hawdon.2011), แปลโดย

ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษากฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะ

กรณีประเทศญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด ์เยอรมนั โปรตุเกส องักฤษและสหรัฐอเมริกา, สาํนกังาน

ปลดักระทรวงยติุธรรม ภายใตโ้ครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา. 
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กระบวนการยติุธรรมทางอาญาอ่ืน ๆ และเพ่ือลดการกระทาํผดิซํ้ าในกลุ่มผูก้ระทาํผดิท่ีใชย้าในทาง

ท่ีผิด โดยใหโ้อกาสพวกเขาไดรั้บการบาํบดัรักษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

น้ี จึงไดเ้พิ่มทางเลือกในการบาํบดัไวห้ลายทางในชั้นการจบักุม การคุมประพฤติและการไปศาล นอก 

จากนั้นการบาํบดัรักษายาเสพติดแบบใหม่และคาํสั่งตรวจสอบจะมีอยูใ่นทุกศาลในประเทศองักฤษ

และเวลส์ โครงการน้ีช่วยใหศ้าลสั่งผูก้ระทาํผดิไปรับการบาํบดัรักษาดว้ยความยนิยอมของผูก้ระทาํ

ผดิเป็นการคู่ขนานตามคาํสัง่ชุมชนอยา่งอ่ืนหรือเป็นเสมือนคาํตดัสินท่ีชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากน้ี

โครงการท่ีรู้จกักนัในนาม Carats (Counseling, Assessment, Referral, Advice and Through care) มี

อยูใ่นคุกทุกแห่งของประเทศองักฤษและเวลส์และกมี็การวางแผนโครงการฟ้ืนฟใูนคุกเสริมดว้ย9 

 สาํหรับประเทศเยอรมนีนั้นมีความพยายามท่ีจะควบคุมทางนิติบญัญติัในการเสพ การมี

ไวใ้นครอบครอง การลกัลอบคา้ยาเสพติด และการเพาะปลูกพืชเสพติดหลายชนิดของเยอรมนี ค่อน 

ขา้งจะมีความกา้วหนา้เม่ือเทียบกบัอีกหลาย ๆ ประเทศ การใหดุ้ลยพินิจของอยัการเพื่อจะไม่ดาํเนิน 

คดีกบัผูท่ี้มีความผดิจากการมียาเสพติดไวใ้นครอบครองในปริมาณท่ีไม่มากนกัเพื่อใชเ้ป็นการส่วน 

ตวั และการให้เขา้รับการบาํบดัทดแทนการคุมขงัสําหรับผูต้อ้งโทษจากการเสพยาและการติดยา 

ตาม Betaubungsmittelgesetz (BtmG) หรือกฎหมายว่าดว้ยบทบญัญติัสารควบคุม BtmG ไดท้าํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายยาเสพติดท่ีสําคญัในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิดในคดียาเสพติด 

BtmG ไดใ้หอ้าํนาจกบัอยัการโดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากศาล ท่ีจะไม่ดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํ

ความผดิในคดียาเสพติดท่ีเลก็นอ้ย ไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น และไม่กระทบต่อความปลอดภยัของสา 

ธารณะ10 และในปี ค.ศ. 1981 แนวทางดา้นการบาํบดัรักษาไดถู้กนาํมาบญัญติัไวแ้ทนการลงโทษ 

“The therapy instead of punishment” กฎหมายฉบบัน้ีมีบทบญัญติัซ่ึงเป็นการวางหลกัเกณฑเ์ก่ียว 

กบัสาระของยาเสพติด ทั้งในส่วนของเน้ือหา การอนุญาตให้ใชย้าเสพติดเพ่ือวตัถุประสงคท์างการ 

แพทยแ์ละการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีกระทาํผิดและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอร 

มนั (Strafprozessordnung, StPO)11 

9 คณะนิติศาสตร์, “โครงการศึกษาวจิยั เร่ือง อาํนาจรัฐในการควบคุมตวับุคคลตามกฎหมายลกัษณะ

พิเศษ,” รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, โดยมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์กรุงเทพมหานคร, 2552 : น.153. 
10 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, “โครงการศึกษากฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศ

ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส สวติเซอร์แลนด ์เยอรมนั โปรตุเกส องักฤษและสหรัฐอเมริกา,” รายงานฉบบัสมบูรณ์, โดย

สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม.ภายใตโ้ครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา, 

ม.ป.ป. 
11 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 9, น.145 - 150. 
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 จากการศึกษาพบว่า กฎหมายเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินกระบวนการพิจารณาคดียา

เสพติดของไทยยงัไม่เปิดโอกาสให้ผูก้ระทาํความผดิหญิงท่ีไม่มีความร้ายแรงและไม่มีลกัษณะเป็น

อาชญกรโดยสันดาน ไดมี้โอกาสแกไ้ขปรับปรุงตวัเองในสังคมเท่าท่ีควร โดยไดมี้การจดัการควบ 

คุมตวัไวใ้นอาํนาจรัฐในระหว่างการสอบสวนและในพิจารณาของศาล ซ่ึงตามพระราชบญัญติัวิธีพิ 

จารณาคดียาเสพติดมิไดบ้ญัญติัถึงอาํนาจของเจา้พนกังานของรัฐในส่วนน้ีไว ้จึงตอ้งนาํหลกัในประ 

มวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าดว้ยเร่ืองการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐมาใช ้ผูเ้ขียนจึงเห็น

ควรว่าการนาํวิธีการดาํเนินการในคดีอาญาทัว่ไปท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ในส่วนของการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐดว้ยการควบคุมตวัหรือการคุมขงัมาใชก้บัผูก้ระ 

ทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติดนั้นเป็นการนาํมาใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม เน่ืองจากสาเหตุหรือปัจจยั

ในการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดนั้นจะแตกต่างจากการกระทาํความผิดอาญาประเภทอ่ืน 

เช่น เกิดจากอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน มีฐานะยากจนหรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่าหรือดว้ย

ความจาํเป็นประการหน่ึงประการใด และมีการดาํเนินการอนัเป็นกลุ่มหรือองคก์ร ฯลฯ โดยพบว่าผู ้

กระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดส่วนใหญ่นั้นเป็นผูก้ระทาํความผิดคร้ังแรกและเป็นเพียงผูเ้สพ 

มีไวเ้พื่อเสพหรือเป็นผูค้า้รายยอ่ยเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูค้า้ร้ายใหญ่หรือผูร้้ายรายสาํคญัแต่ประการใด ดงั 

นั้นจึงควรมีมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัหรือหลีกเล่ียงการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐสาํหรับผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงในคดียาเสพติดบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติดอยา่งชดัเจน เพื่อ

ความถูกตอ้งเหมาะสมและสามารถแกปั้ญหาผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดอ้ยา่งตรงจุด โดย

เป็นการให้โอกาสแก่ผูก้ระทาํความผิดไดป้รับปรุงตวักลบัเป็นคนดีและไม่ถูกตีตราว่าเป็นนกัโทษ 

และเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการเรียนรู้จากโรงเรียนอาชญากรในเรือนจาํอีกดว้ย 

 

4.4  วเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดที่มีอยู่ในประเทศไทย

เปรียบเทยีบกบัสหราชอาณาจักรและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 ในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดในปัจจุบนัของนานาประเทศไดมี้การนาํมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีมิใช่การคุมขงัหรือมาตรการเล่ียงโทษจาํคุกมาใชอ้ย่างแพร่หลาย เช่น ประเทศองั 

กฤษ เยอรมนี หรือสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากทุกประเทศทัว่โลกต่างไดใ้ห้ความสําคญักบัเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนและการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูก้ระทาํความผิดเพิ่มมากข้ึน และเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัการกระทาํความผิดซํ้ าท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในเรือนจาํ โดยเลง็เห็นว่าการนาํโทษจาํคุกมาใช้

นั้นจะกระทาํต่อเม่ือมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิเท่านั้น ถา้หากผูก้ระทาํความ 
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ผิดใดไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมตวัไวใ้นอาํนาจรัฐก็ให้ใชม้าตรการอ่ืนแทนการคุมขงัหรือ

การจาํคุกเสีย 

 การดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผิดในคดียาเสพติดในประเทศไทยนั้นยงัไม่มีการนาํ

มาตรการอ่ืนแทนการควบคุมตวัหรือมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัมาใช ้ทาํใหมี้การส่งตวัผูก้ระทาํความ 

ผดิหญิงเขา้สู่เรือนจาํอยา่งเช่นผูก้ระทาํความผดิในคดีอ่ืน ๆ และพบว่าผูก้ระทาํความผดิท่ีเป็นผูห้ญิง

มกัจะเป็นผูก้ระทาํความผิดคร้ังแรกและเป็นกรณีท่ีไม่ใช่ผูก้ระทาํความผิดร้ายแรง ซ่ึงการนาํผูก้ระ 

ทาํความผิดในคดียาเสพติดท่ีกระทาํความผิดคร้ังแรกและไม่รุนแรงน้ีไปควบคุมรวมกบัผูก้ระทาํ

ความผดิอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผูก้ระทาํความผดิร้ายแรงทาํใหเ้กิดความคุน้เคย สนิทสนมและมีการแลกเปล่ียน

ทศันคติหรือเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีแยล่งแก่ผูก้ระทาํความผดิ และดว้ยสภาพของเรือนจาํท่ีสร้างมา

เพื่อรองรับผูก้ระทาํความผิดหรือผูต้อ้งขงัชายเท่านั้น
12 หาไดมี้เรือนจาํท่ีรองรับหรือเอ้ืออาํนวยใน

การควบคุมและดูแลผูก้ระทาํความผิดหญิงไม่ ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดหญิงไม่ไดรั้บการดูแลและ

การบริการท่ีจาํเป็นอย่างเหมาะสมกบัความตอ้งการทางกายภาพและความจาํเป็นของผูห้ญิงอย่าง

เพียงพอ ซ่ึงกระทบต่อสภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจของผูก้ระทาํความผิดหญิงท่ีมากเกินไป จึงมี

ความจาํเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายอย่างอ่ืนท่ีมิใช่การคุมขงัมาใชก้บัผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงในคดียาเสพติด 

 ในสหราชอาณาจกัรหรือองักฤษนั้น หากศาลเห็นว่าผูก้ระทาํความผิดยงัไม่ควรท่ีจะได ้

รับโทษจาํคุกในเรือนจาํอนัจะเป็นการจาํกดัอิสรภาพอยา่งเดด็ขาด อีกทั้งความผดิดงักล่าวหากปล่อย

ผูก้ระทาํความผิดไปจะทาํให้ผูก้ระทาํความผิดไม่อาจจะสาํนึกผิดได ้ศาลก็จะมีคาํพิพากษากาํหนด

มาตรการอ่ืนมาใชเ้พื่อแทนการลงโทษจาํคุกเด็ดขาด คือ มาตรการคุมขงัเป็นช่วงระยะเวลาและศาล

อาจนาํมาตรการมาใชค้วบคู่กบัมาตรการน้ีได ้เช่น การทาํงานสาธารณะ การบาํเพญ็ตนให้เกิดประ 

โยชน์กบัสังคม13 มาตรการคุมขงัเป็นระยะเวลานั้นมีการกาํหนดรูปแบบไวเ้พ่ือให้ศาลเกิดแนวทาง

ในการบงัคบัใชท่ี้ชดัเจนและเป็นทางเลือกของศาลอีกทางหน่ึงนอกเหนือจากการใชม้าตรการลง 

โทษจาํคุกในเรือนจาํ และการคุมขงัเป็นช่วงระยะเวลาน้ีแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดงัน้ี14 

12 นรินทิพย ์ศิรวาณิช, “บทความเร่ือง ผูห้ญิงติดคุก ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน”, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559, 

จาก http://www.kamlangjai.or.th/th/terms.php 
13 อาริษา มณีสวา่ง, “การคุมความประพฤติ : ศึกษาการเล่ียงการลงโทษจาํคุกโดยการคุมขงัเป็นช่วง

ระยะเวลา,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2550), น.89. 
14 เพ่ิงอ้าง, น.93. 
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  1.  มาตรการก่ึงควบคุมหรือการปลดปล่อยรายวนั (Semi - detention or Daily release) 

จะนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดท่ีตอ้งโทษจาํคุกระยะสั้น แมศ้าลจะมีคาํพิพากษาให้จาํคุกแลว้แต่

ศาลกย็งัใหโ้อกาสผูก้ระทาํความผดิไดก้ลบัเขา้มาทาํงานในสงัคมไดอ้ยา่งปกติ 

  2.  มาตรการจาํคุกรายวนั (Day Imprisonment) เป็นมาตรการท่ีกาํหนดใหผู้ก้ระทาํความ 

ผดิจะตอ้งเขา้สู่ศูนยค์วบคุมท่ีจดัทาํไวโ้ดยเฉพาะทุกวนั โดยในแต่ละวนัจะถูกควบคุมอยูใ่นศูนยเ์ป็น

เวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรืออาจเขา้สู่ศูนยค์วบคุมเป็นระยะเวลา 13 ชัว่ 

โมงต่อวนั โดยใน 1 สัปดาห์จะเขา้สู่ศูนยค์วบคุมแห่งน้ีเพียง 6 วนัเท่านั้น โดยตอนเยน็ผูก้ระทาํ

ความผดิกจ็ะกลบัไปนอนท่ีบา้นพกัของตนเอง 

  3.  มาตรการคุมขงัในวนัหยดุ เป็นมาตรการท่ีผูก้ระทาํความผดิซ่ึงตอ้งโทษจาํคุกไดรั้บ

ประโยชน์จากคาํพิพากษาท่ีใหมี้การคุมขงัเป็นช่วงระยะเวลา โดยมีการกาํหนดช่วงเวลาคุมขงัในวนั 

หยดุสุดสัปดาห์ (Weekend Intermittent custody) หรือในระหว่างสัปดาห์ (Weekday Intermittent 

custody) โดยรูปแบบของการคุมขงัในวนัหยดุน้ี ส่วนใหญ่นาํมาใชใ้นขั้นตอนการพิจารณาของศาล 

กล่าวคือ เม่ือศาลพิพากษาใหผู้ก้ระทาํผดิตอ้งโทษจาํคุกตามท่ีกฎหมายกาํหนด เม่ือศาลพิจารณาแลว้

เห็นว่ายงัไม่สมควรตอ้งรับโทษจาํคุกแบบเต็มเวลา ศาลก็จะพิพากษาให้ผูก้ระทาํผิดถูกคุมขงัเป็น

ช่วงระยะเวลาได ้ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีศาลจะมกันาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดท่ีตอ้งรับผิดชอบใน

หน้าท่ีการงานของตน หรือผูก้ระทาํความผิดท่ียงัศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยผูก้ระทาํความผิดดงักล่าว

ยงัคงสามารถดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติในวนัธรรมดา แต่ในวนัศุกร์ตอนเยน็จนถึงวนัอาทิตยต์อนบ่าย 

ผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งเขา้สู่ศูนยค์วบคุมเพื่อรับโทษจากการกระทาํความผดิของตนจนกว่าจะครบ

กาํหนดตามคาํพิพากษาของศาล 

 สาํหรับในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอมนี งานยุติธรรมทางอาญาของสหพนัธ์สา 

ธารณรัฐเยอรมนี จะมีหลกัการของการบงัคบัโทษภายใตห้ลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญาท่ีจะมุ่งเนน้

ในการใชโ้ทษปรับและโทษจาํคุกถา้มีผูก้ระทาํความผดิท่ีไม่ร้ายแรงจะมีกฎหมายอนุญาตใหศ้าลสา 

มารถกาํหนดมาตรการหา้มกระทาํการบางอยา่งได ้เช่น การหา้มขบัรถ หา้มเขา้เขตท่ีกาํหนด การให้

ตอ้งรายงานตวัต่อเจา้พนกังานมีกาํหนดระยะเวลา เป็นตน้ และถา้ผูท่ี้ถูกกล่าวหาถูกศาลพิพากษาให้

ลงโทษจาํคุกมีกาํหนดโทษไม่เกิน 2 ปี การดาํเนินการตามคาํพิพากษาจะสามารถรอการลงโทษหรือ

ให้จาํเลยเขา้สู่ระบบคุมประพฤติไดร้ะยะเวลาและเง่ือนไขการคุมประพฤติจะถูกกาํหนดโดยศาล 

โดยระบุไวใ้นคาํพิพากษา มาตรการเล่ียงโทษจาํคุกทาํให้บุคคลนั้นมีชีวิตท่ีไม่ตอ้งรับโทษจาํคุก มี

งานทาํ ใชชี้วิตกบัครอบครัวไดแ้ละมีสังคมอยูต่่อไป แต่ถา้หากกระทาํความผดิซํ้ าอีกหรือกระทาํผดิ
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เง่ือนไขท่ีศาลกาํหนดในระหวา่งคุมประพฤติผูน้ั้นจะถูกเพิกถอนการพกัการลงโทษและถูกนาํตวัไป

จาํคุกต่อไป15 

 จากการศึกษาพบว่า ในการดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูก้ระทาํความผิดหญิงคดียาเสพ

ติดนั้น ยงัคงมีการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดไวใ้นอาํนาจรัฐตั้งแต่ในชั้นเจา้พนักงานและในชั้น

ศาล ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าการใชอ้าํนาจของเจา้พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการใชอ้าํนาจท่ีเกินไปกว่า

ความจาํเป็น เพราะผูก้ระทาํความผดิหญิงท่ีเป็นเพียงผูเ้สพหรือผูค้า้รายยอ่ยท่ีมิไดมี้ลกัษณะเป็นอาช 

ญากรโดยสันดาน ไม่ควรถูกควบคุมตวัหรือถูกคุมขงัในสถานท่ีท่ีมีไวส้าํหรับผูร้้ายรายสาํคญัหรือผู ้

ท่ีเป็นอาชญากรโดยสันดานเท่านั้น ดงันั้น ควรมีการกาํหนดแนวทางท่ีเป็นมาตรการแทนการคุมขงั

หรือมาตรการท่ีใชใ้นการเล่ียงโทษจาํคุกสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติดเสีย เพื่อเป็น

การบรรเทาผลร้ายท่ีจะเกิดกบัตวัผูก้ระทาํความผิดเอง ครอบครัวและสังคมของผูก้ระทาํความผิด

ดว้ย 

 

4.5  วิเคราะห์มาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิงคดียาเสพติดตามหลกั Bang 

kok Rules กบับริบทของประเทศไทย 

 ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํและมาตรการท่ี

มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิท่ีเป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Wo 

men Prisoners and Non-Custodial Measures of Women Offenders) หรือขอ้กาํหนดกรุงเทพ (Bang 

kok Rules) ในส่วนของมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิงนั้นจะอยูใ่นขอ้ท่ี 57 

ถึงขอ้ท่ี 62 ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 57 จากบทบญัญติัของขอ้กาํหนดโตเกียว (the Tokyo Rules) ตอ้งใหแ้นวทางการ

พฒันาและการใชก้ารตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อผูก้ระทาํความผิดหญิง ตอ้งพฒันาทางเลือกเฉพาะ

เพศหญิงในเร่ืองมาตรการเบ่ียงเบนการเขา้สู่กระบวนการทางศาลและทางเลือกอ่ืน ๆ ในขั้นตอน

ก่อนการพิจารณาและในการตดัสิน โดยพิจารณาถึงประวติัของการตกเป็นเหยือ่ของผูก้ระทาํความ 

ผดิหญิงและภาระของผูต้อ้งขงัในการดูแลครอบครัว 

  ขอ้ 58 ผูก้ระทาํความผดิหญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชนโดยไม่ไดรั้บ

การพิจารณาใคร่ครวญอยา่งเหมาะสมถึงภูมิหลงัและสายสัมพนัธ์ในครอบครัว ทางเลือกอ่ืน ๆ ใน

การจดัการกบัผูห้ญิงท่ีกระทาํความผดิตามขอ้กาํหนดโตเกียว เช่น การเบ่ียงเบนการเขา้สู่กระบวน 

15 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 4, น.154. 
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การทางศาลและทางเลือกอ่ืน ๆในขั้นตอนก่อนการพิจารณาและในขั้นตอนการตดัสินคดีในช่วง 

เวลาท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้

  ขอ้ 59 วิธีการคุม้ครองท่ีมิใช่การคุมขงั จะตอ้งถูกนาํมาใชเ้พ่ือปกป้องผูห้ญิงท่ีตอ้งการ

การคุม้ครอง มาตรการชัว่คราวท่ีเก่ียวกบัการควบคุมตวัเพื่อคุม้ครองผูห้ญิงท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของผูมี้อาํนาจในการพิจารณาคดีหรือผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีอ่ืน 

  ขอ้ 60 การมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการกาํหนดทางเลือกสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิ 

เพื่อท่ีจะผสมผสานมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงักบักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีพบไดโ้ดยทัว่ 

ไปท่ีสุด อนัจะนาํไปสู่การเขา้มาในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของผูห้ญิง ซ่ึงอาจรวมถึงหลกั 

สูตรการบาํบดัและการใหค้าํปรึกษาแก่เหยือ่ผูก้ระทาํความรุนแรงในครอบครัว และการล่วงละเมิด

ทางเพศ การรักษาท่ีเหมาะสมแก่ผูท่ี้มีความบกพร่องทางสมอง และโครงสร้างทางการศึกษาและ

การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทาํงานตามความตอ้งการสาํหรับเดก็และผูห้ญิง 

  ขอ้ 61 ในการพิจารณาพิพากษาผูก้ระทาํความผดิหญิง ศาลตอ้งพิจารณาถึงการใชเ้หตุ

บรรเทาโทษ และความไม่รุนแรงท่ีสัมพนัธ์กนั ลกัษณะของการกระทาํความผดิทางอาญาควบคู่ไป

กบัภาระหนา้ท่ีของผูห้ญิงในการดูแลครอบครัวและภูมิหลงัทัว่ไป 

  ขอ้ 62 การปรับปรุงการปรับโครงการบาํบดัผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีความละเอียดอ่อนโดยคาํ 

นึงถึงเพศ การรักษาภาวะทุกขท์รมานทางจิตสาํหรับผูห้ญิงเป็นการเฉพาะในชุมชน การเขา้ถึงการ

บาํบดัรักษาเพื่อการป้องกนัอาชญากรรม และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชม้าตรการเบ่ียงเบนการเขา้สู่

กระบวนการทางศาลและการลงโทษโดยทางเลือกอ่ืน ๆ 

 จากขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ จะเห็นไดว้่า เป็นขอ้กาํหนดท่ีช่วยคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ

และการป้องกนัของผูก้ระทาํความผดิหญิง มีการพิจารณาถึงรายละเอียดของผูก้ระทาํความผดิหญิง

เป็นรายบุคคลตั้งแต่ประวติั ภูมิหลงั สายสัมพนัธ์ในครอบครัว และรวมถึงการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงท่ีมีลกัษณะพิเศษแต่ละประเภท ใหมี้การพิจารณาใคร่ครวญอยา่งละเอียดรอบคอบว่า

จะดาํเนินอยา่งไรท่ีจะเหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดหญิงมากท่ีสุด เช่น การเบ่ียงเบนการเขา้สู่กระ 

บวนการทางศาลและทางเลือกอ่ืน ๆ ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาและในขั้นตอนการตดัสินคดีใน

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้เพื่อให้ผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดไดรั้บการปฏิบติัท่ี

เป็นมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงั 

 สาํหรับประเทศไทยท่ีเป็นประเทศท่ีมีการผลกัดนัให้มีขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ ประเทศ

ไทยควรจะปรับปรุงพฒันาขั้นตอนการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติดทัว่ประ 
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เทศอย่างจริงจงั โดยเฉพาะในส่วนของมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพในขอ้กาํ 

หนดท่ี 57 - 62 ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีสาํคญัในช่วงตน้ทางของการดาํเนินคดีในส่วนอาํนาจของเจา้พนกั 

งานและในขั้นตอนก่อนและระหว่างการดาํเนินคดีของศาล ผูเ้ขียนจึงเห็นควรใหมี้การปรับปรุงการ

ใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานของรัฐในการควบคุมตวับุคคลในชั้นของเจา้พนกังานและในระหว่างการ

พิจารณาคดีของศาล ใหผู้มี้อาํนาจดงักล่าวใชอ้าํนาจอยา่งเหมาะสมไม่เกินขอบเขตแห่งความจาํเป็น 

เพื่อให้ไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนดกรุงเทพ จึงควรนาํมาตรการต่าง ๆ มาบูรณาการบงัคบัใชก้บัผู ้

กระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดท่ีมิใช่ผูร้้ายโดยสันดานหรือเป็นอนัตรายต่อสังคม เช่น ขอ้ 58 

ท่ีกาํหนดไวว้่า ผูก้ระทาํความผดิหญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชนโดยไม่ไดรั้บการ

พิจารณาใคร่ครวญอยา่งเหมาะสม ถึงภูมิหลงั และสายสัมพนัธ์ในครอบครัว ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการ

จดัการกบัผูห้ญิงท่ีกระทาํความผดิตามขอ้กาํหนดโตเกียว เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตร 

กรรม สังคมและวฒันธรรมของไทยนั้นเป็นสังคมท่ีสมาชิกในครอบครัวอยูร่วมกนัเป็นครอบครัว

ขนาดใหญ่ มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหว่างกนั การเปล่ียนแปลงในครอบครัวในดา้นต่าง ๆ ก็จะส่ง 

ผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวดว้ย และในสังคมปัจจุบนัผูห้ญิงมีบทบาทสาํคญัเพิ่มมากข้ึน ดงั 

นั้นการจะปฏิบติักบัผูก้ระทาํความผิดหญิงอยา่งไร จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาใคร่ครวญอยา่งเหมาะ 

สมแลว้ 

 ดงันั้นควรมีการกาํหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิหญิงใน

คดียาเสพติดข้ึนเป็นการเฉพาะ โดยการกาํหนดหรือบญัญติัเพิ่มเติมไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา

คดียาเสพติด โดยคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์แตกต่างจากผูก้ระทาํ

ความผิดผูช้าย เน่ืองจากเพศภาพท่ีมีความซบัซอ้นและจิตใจหรือสามญัสาํนึกท่ีเป็นเพศแม่ท่ีมีความ

อ่อนโยน รวมถึงภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการดูแลครอบครัวดว้ย เพื่อพฒันาเป็นรูปแบบและ

มาตรการการปฏิบติัท่ีมิใช่การคุมขงั เช่น การใชว้ิธีการปล่อยตวัชัว่คราวในชั้นของเจา้พนกังานหรือ

การไม่ควบคุมตวับุคคลในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแทนการเอาตวัไวใ้นอาํนาจรัฐ เพื่อให้

โอกาสแก่ผูก้ระทาํความผิดหญิงไดดู้แลครอบครัวและไม่มีมลทินสามารถกลบัตวัเป็นคนดีสู่สังคม

ต่อไป 

 

4.6  วเิคราะห์บทบัญญตัิการใช้อาํนาจรัฐในคดียาเสพติดสําหรับผู้กระทาํความผดิหญงิ 

 การพิจารณาคดียาเสพติดนั้นตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

มาตรา 3 บญัญติัว่า บทบญัญติัหรือวิธีพิจารณาใดซ่ึงพระราชบญัญติัน้ีมิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะให้
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นาํบทบญัญติัหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาล

แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงหรือกฎหมายว่าดว้ยธรรมนูญศาลทหาร มาใชบ้งัคบั

เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี ฉนั้นหากการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดียาเสพติดสาํหรับ

ผูก้ระทาํความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ทั้งชายและหญิงท่ีมิไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ก็ตอ้งนาํวิธีการ

ดาํเนินกระบวนพิจารณาท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช ้

 ตามหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยว่าดว้ยกระบวนการดาํเนินการตั้งแต่

ในชั้นสอบสวน สืบสวนของตาํรวจและพนกังานอยัการเก่ียวกบัการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผดิ

คดียาเสพติดนั้น ในส่วนของการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ เป็นกรณีของการจาํกดัเสรีภาพของบุค 

คลซ่ึงโดยหลกัแลว้จะกระทาํมิไดจ้นกว่าศาลจะมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่าผูน้ั้นเป็นผูก้ระทาํความ 

ผิดจริง เวน้แต่กรณีมีความจาํเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น เช่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาร 

ณาความอาญา มาตรา 108/1 ท่ีกาํหนดไวว้่า “การสั่งไม่ใหป้ล่อยชัว่คราว จะกระทาํไดต่้อเม่ือมีเหตุ

อนัควรเช่ืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะหลบหนี 

 (2)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน 

 (3)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไปก่ออนัตรายประการอ่ืน” 

 หลกัการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐหรือการควบคุมตวัระหว่างพิจารณาคดีจึงมีจุดมุ่ง 

หมายสาํคญัอยู ่3 ประการดว้ยกนั คือ16 

 (1)  เพื่อใหก้ารสอบสวนดาํเนินไปไดโ้ดยเรียบร้อย 

 (2)  เพื่อประกนัการมีตวัของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย และ 

 (3)  เพื่อประกนัการบงัคบัโทษ 

 จากหลกักฎหมายขา้งตน้พบว่า การกาํหนดห้ามมิให้ปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎ 

หมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ ก็เพื่อตอ้งการให้การสอบสวน

เป็นไปโดยเรียบร้อย เพราะตอ้งมีการสอบปากคาํของผูต้อ้งหาเพื่อประกอบพยานหลกัฐานในชั้น

พนักงานสอบสวน และเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอยัการในการใชดุ้ลพินิจว่าจะสั่ง

ฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องอย่างไร ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีกระทบต่ออาํนาจฟ้องของพนักงานอยัการโดยตรง 

16 คณิต ณ นคร, กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา, พิมพค์ร้ังท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน, 

2555), น.357. 
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เพราะหากไม่มีการสอบสวนผูต้อ้งหาแลว้พนกังานอยัการก็จะไม่มีอาํนาจฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาล และ

ในการยืน่ฟ้องต่อศาลพนกังานอยัการก็ตอ้งไดต้วัจาํเลยมาในวนัยืน่คาํฟ้องดว้ย มิเช่นนั้นแลว้ศาลก็

จะไม่ประทบัรับฟ้อง จึงมีความจาํเป็นตอ้งเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ 

 ในปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลของประเทศองักฤษไดอ้อกกฎหมายกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญา (Criminal Justice Act) กฎหมายน้ีอนุญาตใหศ้าลกาํหนดขอ้จาํกดัในการประกนัตวัผูก้ระทาํ

ผดิซ่ึงตรวจพบวา่มีสารเสพติดในบญัชี ก ขณะท่ีถูกจบักมุ17 และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

(The Home Secretary) ขององักฤษ สามารถเปล่ียนการจดัแบ่งประเภทของยาไดโ้ดยบทบญัญติัท่ี

อาศยัอาํนาจกฎหมายอ่ืน เช่นท่ีเพิ่งทาํเม่ือเร็ว ๆ น้ี สําหรับกญัชา การแกไ้ขน้ีหมายความว่า การ

ครอบครองกญัชาเพื่อการใชส่้วนตวัจะเป็นความผิดท่ีไม่ถูกจบัแต่ตาํรวจจะตกัเตือน คนท่ีถูกจบัใน

องักฤษอาจจะไดรั้บการจดัการโดยวิธีต่าง ๆ กนั ซ่ึงประกอบดว้ย การตกัเตือนโดยตาํรวจหรือการ

ฟ้องร้องตาม The Customs and Excise Act 1979 มีการยอมความ (การชาํระเงินแทนการฟ้องร้อง) 

กนั ในคดีการนาํเขา้กญัชาในปริมาณนอ้ย (10 กรัมหรือนอ้ยกว่านั้น) นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีอาจใช้

ดุลยพินิจและไม่ดําเนินการต่อไป ทางเลือกสุดท้ายน้ีจะไม่ปรากฏในสถิติอาชญากรรม 18 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีทุกหน่วยงานตอ้งช่วยกนัในการบาํบดัรักษาผูก้ระทาํผิดออกจาก

การเสพยา หน่วยงานเหล่านั้นอาจรวมถึง หน่วยงานตาํรวจ กรมคุมประพฤติ ราชทณัฑ์ ศาลและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญาอ่ืน ๆ เช่น National Treatment Agency 

และ Department of Health (หน่วยงานสาธารณสุข) ดงันั้นในเร่ืองการใชอ้าํนาจหรือดุลยพินิจใน

การควบคุมตวันั้นจะมีการทาํงานร่วมกนัระหว่างหลายหน่วยงานและจะมีการดาํเนินงานเป็นขั้น 

ตอนตามแผนงานซ่ึงถือเป็นการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของแต่ละหน่วยงานไปในตวั สาํหรับมาตร 

การการห้ามการประกนัตวัผูถู้กควบคุมตวันั้นมีอยู่ในพระราชบญัญติักระบวนยุติธรรมทางอาญา 

พ.ศ.2543 อยูแ่ลว้ (the Criminal Justice Act 2003) ซ่ึงพระราชบญัญติัน้ีแกไ้ข พระราชบญัญติัการ

ประกนัตวั พ.ศ. 2519 (the Bail Act 1976) มีขอ้กาํหนดว่าหากมีการตรวจพบสารเสพติดแลว้ หา้มมิ

ใหมี้การประกนัตวับุคคลนั้น เวน้แต่ บุคคลผูน้ั้นจะรับปากและตกลงจะเขา้รายงานตวัและรับการรัก 

ษากบัหน่วยงาน DIP ในทอ้งท่ีนั้น ๆ ในระหว่างการให้ประกนัตวัของบุคคลนั้น มาตรการน้ีจึง

เสมือนเป็นการบงัคบัศาลใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในการปล่อยให้มีการประกนัตวัผูก้ระทาํผิดให้ตอ้ง

17 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 10. 
18 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, เพ่ิงอ้าง. 
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อยูใ่นเง่ือนไขท่ีว่าจะตอ้งไปรายงานตวัและเขา้รับการบาํบดัดว้ย รัฐตอ้งการให้มาตรการน้ีเป็นการ

ป้องกนัการกระทาํความผดิอาญาในระหวา่งการใหป้ระกนัตวั19 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั(Strafprozessordnung, StPO) 

 Section 112 a กาํหนดฐานความผดิท่ีเจา้พนกังานของรัฐสามารถใชอ้าํนาจควบคุมตวั

ผูก้ระทาํความผดิพิเศษกวา่ความผดิอ่ืน ๆ (Further grounds for Arrest) มีดงัต่อไปน้ี20 

 1.  ความผดิเก่ียวกบัเพศท่ีกระทาํกบัผูเ้ยาว ์หรือผูต้อ้งขงัในท่ีคุมขงัหรือเรือนจาํและเป็น

เหตุใหผู้น้ั้นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั มาตรา 174, 174a, 176 to 179 

 2.  ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คง ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความผิดเก่ียว 

กบัการกระทาํทารุณกรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั มาตรา 125a, 224 - 227, 243, 244, 

249 -255, 260, 263, 306 -306c หรือ 316a และความผดิตามรัฐบญัญติัเก่ียวกบัยาเสพติด (Narcotics 

Act)  มาตรา 29 (1), ขอ้ 1, 4 or 10, หรือ (3), มาตรา 29a (1), มาตรา 30 (1), มาตรา 30a (1) 

 และใน Section 112a วรรคสอง ไดก้าํหนดวา่ ในกรณีท่ีมีความเส่ียงวา่ผูก้ระทาํความผดิ

อาจไปกระทาํความผิดอย่างอ่ืนในทาํนองเดียวกนัน้ีหรือจะก่อให้เกิดอนัตรายสังคม ถา้จาํเป็นตอ้ง

ใชม้าตรการควบคุมตวับุคคล อาจใหน้าํไปขงัไวเ้รือนจาํไวเ้ป็นเวลาไม่ตํ่ากวา่หน่ึงปีได ้

 กฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด (Narcotics Law/ BtMG) จึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัเก่ียวเน่ือง

ดว้ยกรณีท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและการควบคุมตวับุคคลในความผิดคดียาเสพติด ซ่ึงให้

อาํนาจแก่รัฐในการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดในเรือนจาํเป็นระยะเวลาแตกต่างจากการกระทาํ

ความผดิฐานอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั เจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถควบคุมตวัผูน้ั้นไวใ้น

อาํนาจ ตามเง่ือนไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั มาตรา 112a ได ้กล่าวคือ 

กรณีจาํเป็นตอ้งควบคุมตวัเพราะเกรงว่าผูน้ั้นจะหลบหนีหรือไปกระทาํความผดิทาํนองเดียวกนัอีก 

หรือไปทาํอนัตรายแก่พยานหลกัฐาน สามารถควบคุมตวัผูน้ั้นไวใ้นท่ีคุมขงัไดอ้ย่างตํ่า 1 ปี เม่ือพิ 

จารณากฎหมายท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแลว้ ไม่ปรากฏมาตรการทาง

กฎหมายท่ีกาํหนดการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานของรัฐในการควบคุมตวัไวเ้ป็นการ

เฉพาะ ดงันั้น มาตรการในการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้พนักงานก็ไดแ้ก่ มาตรการ

ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์รัฐ (Grundgesetz) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เยอรมนั (StPO) กล่าวคือ การกาํหนดระยะเวลาในการควบคุมตวับุคคลตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติั

19 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, เพ่ิงอ้าง. 
20 Strafprozessordnung (StPO). 
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แห่งกฎหมายเท่านั้นและตอ้งพิจารณาถึงหลกัสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยสากล การตรวจ 

สอบการใชอ้าํนาจควบคุมเป็นไปตามหลกัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั 

(StPO) โดยองคก์รอิสระท่ีจดัตั้งข้ึนโดยรัฐบาลแห่งสหพนัธ์รัฐและโดยองคก์ารระหวา่งประเทศ21 

 จากการศึกษาพบว่า ในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติด ในช่วงตน้

ทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการสืบสวนและสอบสวนผูก้ระทาํความผิด คือ ชั้นเจา้

พนกังานและพนกังานอยัการของประเทศไทย ส่วนใหญ่มีการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นอาํ 

นาจรัฐ ซ่ึงเป็นการใชอ้าํนาจท่ีเกินขอบเขตหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงคข์องการเอาตวัไว้

ในอาํนาจรัฐ กล่าวคือ เพื่อใหก้ารสอบสวนเป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อประกนัการมีตวัในการฟ้องศาล

หรือเพื่อการบงัคบัโทษเท่านั้น ถา้หากพิจารณาตามพฤติการณ์แลว้ผูก้ระทาํความผดิไม่มีพฤติการณ์

จะหลบหนี จะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐานหรือจะไปก่ออนัตรายประการอ่ืนก็ไม่ควรเอาตวัไวใ้น

อาํนาจรัฐ ผูเ้ขียนจึงเห็นควรว่าเน่ืองจากการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐน้ีเป็นการกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล จึงควรมีการพิจารณาใคร่ครวญเป็นอย่างดีจึงจะใชอ้าํนาจดงั 

กล่าว โดยเฉพาะผูก้ระทาํความผิดหญิงท่ีมิไดมี้ลกัษณะเป็นอาชญากรโดยสันดานหรือเป็นผูร้้าย

สาํคญัท่ีเป็นอนัตรายต่อสังคม หรือเป็นผูก้ระทาํความผิดเล็กนอ้ย ซ่ึงไดก้ระทาํความผิดคร้ังแรกก็

ควรไดรั้บการผอ่นปรนใหไ้ดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราว 

 ดงันั้น เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ควรมีการตั้งคณะกรรมการพิ 

จารณาคดักรองผูก้ระทาํความผดิหญิงคดียาเสพติด คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ยพนกังานอยั 

การ ตาํรวจ พนกังานคุมประพฤติและนกัสังคมสงเคราะห์ ให้เป็นผูมี้อาํนาจร่วมกนัพิจารณาในชั้น

ของเจา้พนกังานว่าผูก้ระทาํความผิดหญิงสมควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชนหรือไม่ โดย

การพิจารณาใคร่ครวญอย่างเหมาะสมถึงภูมิหลงัและสายสัมพนัธ์ในครอบครัว ความร้ายแรงของ

การกระทาํความผิด รวมถึงพฤติการณ์แห่งการหลบหนี การก่ออนัตรายประการอ่ืนหรือจะไปยุ่ง

เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือไม่ โดยใหค้ณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาว่าจะอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว

หรือไม่อยา่งไรหรือจะใชม้าตรการอ่ืนใดในขั้นตอนก่อนการพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็น 

ไปได้ เม่ือพิจารณาจากหลักการเอาตัวบุคคลไว้ในอํานาจรัฐและมาตรฐานของข้อกําหนด

กรุงเทพมหานครแลว้ พบวา่ผูก้ระทาํความผดิท่ีเป็นเพียงผูเ้สพ มีไวเ้พื่อเสพหรือมีไวเ้พื่อจาํหน่ายใน

ปริมาณนอ้ย กระ ทาํความผิดคร้ังแรกและสาเหตุของการกระทาํผิดมาจากภาระหนา้ท่ีความรับผิด

ต่อบุตรหรือบิดามารดาท่ีอยูใ่นความดูแลของผูก้ระทาํผดิ ประกอบกบัพฤติการณ์ไม่ร้ายแรง รวมทั้ง

21 ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, เพ่ิงอ้าง. 
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ไม่มีเหตุท่ีจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงต่อการดาํเนินคดี เช่นน้ีก็ควรมีการผอ่นปรนให้ผูก้ระทาํผิดหญิง

กลุ่มน้ีไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราวหรือปล่อยตวัแบบมีเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และ

อาจกาํหนด ใหม้ารายงานตวัอาทิตยล์ะคร้ังในระหวา่งนั้นกไ็ด ้

 ในขั้นตอนการพิจารณาและการตดัสินคดีของศาล ใหศ้าลมีอาํนาจเตม็ท่ีในการพิจารณา

เหตุบรรเทาโทษ การไม่มีประวติัอาชญากรและความไม่รุนแรงท่ีสัมพนัธ์กนั ลกัษณะของการกระ 

ทาํความผิด ควบคู่ไปกบัภาระหนา้ท่ีของผูห้ญิงในการดูแลครอบครัวและภูมิหลงัทัว่ไป รวมทั้งขอ้ 

เทจ็จริงทั้งหมดเก่ียวกบัตวัผูก้ระทาํความผดิและเหตุอนัควรปรานีดว้ย เพ่ือให้ศาลใชป้ระกอบดุลพิ 

นิจในการพิพากษาและกาํหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิด เช่น ให้มีการใชม้าตร 

การคุมขงัเป็นระยะเวลา การคุมขงัเป็นรายวนั การคุมขงัในวนัหยุดหรือการคุมขงัท่ีบา้น ตามแนว 

ทางมาตรการคุมขงัของประเทศองักฤษท่ีให้อาํนาจศาลท่ีพิจารณาเห็นว่ายงัไม่สมควรตอ้งรับโทษ

จาํคุกแบบเต็มเวลา ศาลก็จะพิพากษาให้มีการคุมขงัแบบเป็นช่วงระยะเวลาได ้ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า

มาตรการดงักล่าวเป็นมาตรการท่ีสามารถลดปริมาณผูก้ระทาํความผดิในเรือนจาํ และลดผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการจองจาํบุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐได ้จึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมสาํหรับการพฒันาระบบ

การบริหารงานยติุธรรมทางอาญาในชั้นของเจา้พนกังานในประเทศไทย 

 

4.7  มาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิงตามข้อกําหนดกรุงเทพมหานคร 

(Bangkok Rules) กบัคาํแนะนําของประธานศาลฎกีา พ.ศ. 2559 

 มาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร (Bangkok Rules) เป็นขอ้ตก 

ลงสากลระหว่างประเทศสมาชิกสหประชาชาติท่ีมีมติยอมรับสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิความเป็น

มนุษยข์องผูห้ญิงมากข้ึน ไดมี้การบญัญติัเป็นภาพรวมกวา้ง ๆ ว่า การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด

หญิงให้ใชแ้นวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสม โดยตอ้งพิจารณาใคร่ครวญถึงภูมิหลงัและสายสัม 

พนัธ์ในครอบครัวของผูก้ระทาํความผิดหญิง เพื่อคุม้ครองใหผู้ห้ญิงไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมใน

การกาํหนดทางเลือกสาํหรับผูห้ญิงในขั้นตอนก่อนการพิจารณา และในขั้นตอนการพิจารณาพิพาก 

ษา ศาลตอ้งพิจารณาถึงการใชเ้หตุบรรเทาโทษและความไม่รุนแรงท่ีสัมพนัธ์กนั ลกัษณะของการ

กระทาํความผิดควบคู่ไปกบัภาระหนา้ท่ีของผูห้ญิงในการดูแลครอบครัวและภูมิหลงัของผูก้ระทาํ

ความผดิดว้ย สาํหรับมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัน้ีผูเ้ขียนเห็นวา่ เป็นแนวทางท่ีน่าสนใจมากในการนาํ 

มาปรับปรุงและพฒันากฎหมายยาเสพติด และพฒันาวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดหญิงของ

ประเทศไทย เน่ืองจากกฎหมายยาเสพติดและวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิหญิงของไทยยงัขาด
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มาตรการเบ่ียงเบนผูก้ระทาํผิดออกจากกระบวนการทางศาลและการใชว้ิธีการอ่ืนแทนการลงโทษ

จาํคุกสาํหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ 

 คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัวิธีการรอการกาํหนดโทษ การรอการลงโทษ

และการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ พ.ศ. 255922 มีท่ีมาจากการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหลีกเล่ียงการลงโทษจาํคุกจาํเลยในความผดิท่ีไม่

ร้ายแรง และเพื่อใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดมาตรการทางเลือกอ่ืนนอกจากการลงโทษ

จาํคุกท่ีเหมาะสม อนัเป็นการให้โอกาสแก่ผูก้ระทาํความผิดไดแ้กไ้ขความผิดของตนเองโดยไม่มี

มลทินติดตวัและเพื่อสร้างความรู้สํานึกให้ผูก้ระทาํผิดไม่กลบัไปกระทาํความผิดอีก ซ่ึงตามประ 

มวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 บญัญติัไวเ้ฉพาะกรณีการกระทาํความผดิท่ีมีโทษจาํคุกหรือปรับ และ

ศาลจะลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํผิดไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม ถา้ปรากฏพฤติ 

การณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงในมาตรา 56 ใหศ้าลมีอาํนาจพิพากษาว่าผูน้ั้นมีความผิดแต่รอการกาํหนด

โทษ หรือกาํหนดโทษแต่รอการลงโทษไว ้โดยศาลจะกาํหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู ้

นั้นดว้ยก็ได ้ซ่ึงในคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาฉบบัน้ีท่ีเก่ียวกบัคดียาเสพติดไดถู้กกาํหนดไวใ้น

หมวด 4 ขอ้ 10 ความว่า “กรณีท่ีจาํเลยกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ศาลจะลงโทษจาํเลยหรือ

คุมความประพฤติหรือไม่อย่างไร พึงคาํนึงถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ย” จากคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาดงักล่าวพึงนาํไปใชใ้น

คดีท่ีศาลจะลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิไม่เกินหา้ปีเท่านั้น ท่ีใหอ้าํนาจศาลในการใชดุ้ลพินิจเลือก 

ใชว้ิธีรอการกาํหนดโทษ รอการลงโทษหรือการกาํหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการลง 

โทษจาํคุก ผูเ้ขียนเห็นวา่ตามคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาน้ีเป็นแนวทางท่ีดีและจะเป็นประโยชน์

ต่อผูก้ระทาํความผิด รวมถึงเป็นผลดีกบักระบวนการยติุธรรมดว้ย เพราะสามารถลดปริมาณผูต้อ้ง 

ขงัในเรือนจาํและเป็นการให้โอกาสกบัผูก้ระทาํผิดไดส้ามารถกลบัตวัเป็นคนดีของสังคมโดยไม่

ตอ้งผ่านเรือนจาํ ไม่ตอ้งถูกตีตราจากสังคมหรือมีมลทินติดตวัว่าเคยเป็นนักโทษมาก่อน ซ่ึงสอด 

คลอ้งและเป็นไปตามหลกัการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงของขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร 

 อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นว่าคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาฉบบัน้ียงัไม่เพียงพอในการ

คุม้ครองผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติด เน่ืองจากในคดียาเสพติดนั้นไดมี้การบญัญติัอตัรา

โทษจาํคุกไวค่้อนขา้งสูง เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัมิให้มีการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเกิด 

 22 อ้างไว้ ภาคผนวก, น.161. 
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ข้ึน ทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิในคดียาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการรอการกาํหนด รอการลงโทษหรือ

กาํหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ เพราะไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

56 เน่ืองจากศาลมกัจะลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิเกินหา้ปี ดงันั้นในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิ

หญิงท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด ควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา และให้เพิ่มเติมมาตรการ

คุม้ครองผูก้ระทาํความผิดหญิงตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจใน

การเล่ียงการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกคดีตามวตัถุ 

ประสงคข์องคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาและขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานครดว้ย 

 จากคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัวิธีการรอการกาํหนดโทษ การรอการลง 

โทษและการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ พ.ศ. 2559 ในหมวด 1 ขอ้ 1 ความว่า “ก่อนการ

กาํหนดแนวทางการลงโทษ ศาลพึงไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัจาํเลยตามท่ีระบุไวใ้นประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคหน่ึง โดยสอบถามจาํเลย ตรวจสาํนวนการสอบสวนหรือรายงาน

การสืบเสาะและพินิจจาํเลยของพนกังานคุมประพฤติ” จากคาํแนะนาํขอ้น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหศ้าล

ไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวัจาํเลยและพฤติการณ์แห่งการกระทาํท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งท่ีเป็นคุณและ

เป็นโทษทั้งหมดจากการสอบถามจาํเลย การตรวจสํานวนการสอบสวนหรือรายงานการสืบเสาะ

และพินิจ เพื่อศาลจะใชป้ระกอบดุลพินิจในการพิจารณากาํหนดแนวทางการลงโทษให้เหมาะสม

กบัผูก้ระทาํความผดิแต่ละบุคคล 

 รายงานการสืบเสาะและพินิจของผูก้ระทาํความผิดจากพนักงานคุมประพฤตินั้น มี

ความสาํคญัอยา่งมากท่ีทาํใหศ้าลไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงแห่งชีวิตและพฤติการณ์ประกอบการกระทาํ

ความผิดทั้งหมด ท่ีนอกเหนือจากท่ีปรากฎในการสอบถามจากผูก้ระทาํความผิดและสํานวนการ

สอบสวน ซ่ึงในประเทศไทยมีบทบญัญติัให้ศาลมีอาํนาจสั่งให้พนกังานคุมประพฤติดาํเนินการสืบ 

เสาะและพินิจไดใ้นทุกคดี และศาลอาจสั่งใหมี้การสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมไดเ้ม่ือศาลเห็นสมควร 

ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 หมวด 4 ว่าดว้ยเร่ืองอาํนาจของศาลเก่ียวกบัการคุม

ประพฤติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้

กาํหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ในมาตรา 30 บญัญติั

ไวว้่า “ศาลมีอาํนาจสั่งให้พนกังานคุมประพฤติดาํเนินการสืบเสาะและพินิจเก่ียวกบัอายุ ประวติั 

ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ สภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม สภาพ

ความผิด การรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายท่ีเกิดข้ึน เหตุอนัควรปรานี และเร่ืองอ่ืนใดท่ี

เก่ียวกบัจาํเลย แลว้ทาํรายงานและความเห็นใหศ้าลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือประกอบ
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ดุลพินิจในการกาํหนดโทษได”้ และวรรคสอง “เม่ือศาลไดรั้บรายงานและความเห็นตามวรรคหน่ึง

แลว้ ถา้เห็นสมควรศาลมีอาํนาจเรียกพนกังานคุมประพฤติหรือจาํเลยมาสอบถาม หรือสั่งให้พนกั 

งานคุมประพฤติดาํเนินการสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมได”้ ผูเ้ขียนเห็นว่า หลงัจากพระราชบญัญติัคุม

ประพฤติ พ.ศ. 2559 มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ควรบญัญติัให้อาํนาจศาลในการสั่งใหมี้การสืบเสาะและพิ 

นิจในคดีท่ีมีผูก้ระทาํความผิดหญิงท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดทุกกรณี เพ่ือคุม้ครองผูก้ระทาํความผิดหญิง

ทุกคนให้ไดรั้บการพิจารณาและพิพากษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตรงตามพฤติการณ์แห่งการกระทาํอย่าง

แทจ้ริง DPU



 
 

 

 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

 จากสภาพการณ์ในปัจจุบนัของประเทศไทยมีปัญหาเก่ียวกบัการกระทาํความผิดตาม

พระราชบญัญติัยาเสพติดเพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีต ซ่ึงปัญหาการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดน้ีเป็น

ปัญหาสาํคญัท่ีกระทบต่อครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยพบว่ามีผูก้ระทาํความผิด

เป็นทั้งผูช้ายและผูห้ญิง และเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ผูก้ระทาํความผดิคดียาเสพติดท่ีเป็นผูห้ญิงก็มีปริมาณ

เพิ่มสูงข้ึนดว้ย จากการศึกษาพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีทาํให้ผูก้ระทาํความผิดหญิงมีปริมาณมากข้ึน

นั้นมาจากสาเหตุหรือปัจจยัหลายประการ เช่น สาเหตุจากสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ียาก 

จนหรือขาดโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้เพียงพอในการดูแลสมา 

ชิกในครอบครัวหรือเพราะการท่ีผูห้ญิงตกเป็นเหยือ่อาชญากรมาก่อน จึงส่งผลกระทบใหผู้ห้ญิงคน

นั้นเกิดพฤติกรรมในดา้นลบข้ึนและเขา้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ซ่ึงผูท่ี้กระทาํความผิดหญิงในคดียา

เสพติดท่ีกระทาํดว้ยความยากจนหรือเพราะความจาํกดัทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจดงัท่ีกล่าวมา 

แลว้นั้น มิไดเ้ป็นผูร้้ายโดยสันดานท่ียากแก่การแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นความผิดนั้น แต่ดว้ยสภาพ

ปัญหาต่าง ๆ มากมายท่ีกล่าวมานั้นลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ผูห้ญิงกระทาํความผิดเพิ่มมากข้ึน 

และจากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมก็จะมีปัจจยัมากมายท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาท่ีกระ 

ทบต่อรายไดข้องเกษตรกร เช่น การเส่ือมโทรมของธรรมชาติ การบุกรุกทาํลายป่า การทาํลายส่ิง 

แวดลอ้มและรวมถึงราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีตกตํ่า เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัทาํให้เกิดปัญหาการ

กระทาํความผิดคดียาเสพติดท่ีเพิ่มสูงข้ึนทั้งส้ิน เม่ือการกระทาํความผิดคดียาเสพติดเพิ่มสูงข้ึนก็จะ

อาจส่งผลใหอ้าชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ เพิ่มสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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 จากการศึกษาเม่ือมีการจบักุมผูก้ระทาํความผดิไดแ้ลว้นั้น พบว่าปัญหาและอุปสรรคใน

การดาํเนินกบัผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติด คือ การนาํหลกัการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีนาํมาใชอ้ยูน่ั้นยงัไม่มีแบบแผนและไม่เคร่งครัดเท่า 

ท่ีควร ซ่ึงการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผิดในคดียาเสพติดนั้นควรมีการดาํเนินการปฏิบติัท่ีแตก 

ต่างไปจากการดาํเนินคดีอาญาทัว่ไป และการนาํตวัผูก้ระทาํความผดิไปคุมขงัไวใ้นเรือนจาํนั้นเป็น

การไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในเรือนจาํมิไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อรองรับผูก้ระทาํ

ความผิดหญิงและทาํใหส้ายสัมพนัธ์ในครอบครัวถูกตดัขาดไป เป็นการบัน่ทอนสภาพร่างกายและ

สภาพจิตใจของผูก้ระทาํความผิดหญิงอย่างมาก ดงันั้นหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งควรให้

ความสาํคญักบัมาตรการการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผดิหญิงใหม้ากกว่าท่ีเป็นอยูก่ารดาํเนินการ

กบัผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดน้ี ตอ้งมีการพิจารณาใคร่ครวญอยา่งละเอียดรอบคอบตาม

หลกัการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐและตามมาตรฐานของขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร ท่ีประเทศ

ไทยไดเ้ป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดข้ึน การดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติดจึงควรตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาและใชม้าตรการท่ีแตกต่างจากผูก้ระทาํความผิดในลกัษณะหรือความผิดอ่ืน ๆ 

และควรมีการนาํมาตรการทางกฎหมายท่ีมิใช่คุมขงัหรือการควบคุมตวัไวใ้นอาํนาจรัฐมาใชอ้ย่าง

จริงจงั เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและศาลไดน้าํมาใชเ้พื่อให้โอกาสกบัผู ้

กระทาํความผิดเหล่าน้ีไดป้รับปรุงพฤติกรรมและปรับเปล่ียนความคิดท่ีจะกระทาํความผิด ซ่ึงจะ

เป็นการให้ความสาํคญักบัผูห้ญิงอย่างเหมาะสมตามท่ีควรจะเป็นตามขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร 

และตามหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีผูก้ระทาํความผดิหญิงในฐานะมนุษยค์นหน่ึงควรท่ีจะไดรั้บปัจจยั พื้น 

ฐานและไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผูก้ระทาํความผดิหญิงให้

สามารถกลบัคืนสู่ครอบครัวและอยูร่่วมเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุขต่อไป 

 ในการดาํเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทยพบว่ายงัมีจุดอ่อนและขอ้ 

ดอ้ย ในดา้นการทาํงานอยูพ่อสมควร กล่าวคือ ในการดาํเนินกระบวนการยติุธรรมนั้นเจา้หนา้ท่ีหรือ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งขาดความร่วมมือและการประสานงานกนั จึงทาํให้ผลการดาํเนินงานดา้นกระ 

บวนการยติุธรรมขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร และไม่มีการนาํมาตรการเล่ียงโทษจาํ 

คุกหรือมาตรการอ่ืนแทนการคุมขงัมาใช ้ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าหากการดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูก้ระ 

ทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติด ปราศจากการนาํมาตรการทางกฎหมายท่ีมิใช่การคุมขงัมาใชแ้ลว้ 

จะทาํใหไ้ม่สามารถแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํและการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระทาํความผดิก็จะทาํไดย้าก 

อนัเป็นปัญหาท่ีกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทยประสบอยูใ่นขณะน้ีไดเ้ลย และจะส่งผลให้
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ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นทวีความรุนแรงยากแก่การแกไ้ขข้ึนดว้ย โดยทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ

ในการดาํเนินการดงักล่าวจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสงัคม 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 จากการท่ีไดศึ้กษาถึงการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติดตามกฎ 

หมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและวิธีการปฏิบติัท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั พบว่ามีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งมีการแกไ้ข

ปรับปรุงอยูห่ลายประการ ซ่ึงถา้หากไดแ้กไ้ขปรับปรุงกฎหมายและวิธีการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีแลว้

จะสามารถดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดไดอ้ยา่งเหมาะสมและแกปั้ญหาการ

กระทาํผดิไดอ้ยา่งตรงจุดมากข้ึน ดงัน้ีผูเ้ขียนจึงมีขอ้สนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ในการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดนั้น ตอ้งมีการนาํแนวคิด

ในเร่ืองการใชม้าตรการเล่ียงโทษจาํคุกหรือมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัมาใช ้กล่าวคือ ให้เพิ่มเติมบท 

บญัญติัของกฎหมายในพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เก่ียวกบัมาตรการทางกฎ 

หมายท่ีมิใช่การคุมขงัผูก้ระทาํความผดิหญิง โดยการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายในพระราชบญัญติัน้ีใน

ส่วนของอาํนาจของเจา้พนกังานให้สามารถใชดุ้ลพินิจในการใชม้าตรการหรือวิธีการท่ีเป็นมาตร 

การทางกฎหมายท่ีมิใช่การคุมขงัมาใชไ้ดอ้ย่างสะดวก ถูกตอ้งและมีระบบแบบแผนท่ีชดัเจน และ

เพื่อมิใหเ้จา้พนกังานเกิดความสบัสนในการทาํงาน ใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายท่ี

มิใช่การคุมขงับญัญติัไวใ้นส่วนน้ีดว้ย เช่น การปล่อยชัว่คราว มาตรการจาํคุกในวนัหยดุ การจาํคุก

เป็นรายวนัหรือมาตรการคุมประพฤติ เป็นตน้ เพื่อลดปัญหาสภาวะผูก้ระทาํผิดลน้เรือนจาํและผล 

กระทบต่อตวัผูก้ระทาํผิดและครอบครัวของผูก้ระทาํผิดดว้ย เพราะโทษจาํคุกเป็นมาตรการบงัคบั

ทางอาญาท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยม์ากและทาํใหสู้ญเสียบุคลิกภาพเดิมของบุคคลไป 

 2.  ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาเก่ียวกบัการใชม้าตรการท่ีมิใช่การคุมขงัในชั้นของเจา้

พนกังาน เพื่อพิจารณาว่าจะจดัการตามมาตรการปล่อยชัว่คราวไดห้รือไม่ โดยให้พนกังานอยัการ 

ตาํรวจ พนกังานคุมประพฤติและนกัสงัคมสงเคราะห์เขา้มามีบทบาทในกระบวนการพิจารณาในชั้น

น้ีดว้ย และบญัญติัอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาชุดน้ีไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจาร 

ณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ในส่วนของอาํนาจของเจา้พนกังาน และใหค้ณะกรรมการชุดน้ีมีอาํนาจ

ทาํความเห็นยืน่ต่อศาลเก่ียวกบัมาตรการท่ีใชก้บัผูก้ระทาํความผดิในชั้นของเจา้พนกังานและผลการ

ดาํเนินมาตรการดงักล่าว เพื่อใหศ้าลใชป้ระกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาต่อไป และบญัญติั
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เพิ่มเติมใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจลงโทษอ่ืนแทนการจาํคุกแก่ผูก้ระทาํความผิดหญิงไวใ้นพระราช 

บญัญติัน้ีในส่วนของอาํนาจศาลในการพิจารณาและการทาํคาํพิพากษาดว้ย 

 3.  กาํหนดให้มีมาตรการการติดตามในระหว่างการใชม้าตรการท่ีมิใช่การคุมขงั และ

ประเมินผลการใชม้าตรการท่ีมิใช่การคุมขงัทั้งในชั้นของเจา้พนกังานและชั้นศาลดว้ย โดยให้เป็น

อาํนาจของกรมคุมประพฤติเป็นผูติ้ดตามและประเมินผล และรายงานผลการใชม้าตรการท่ีมิใช่การ

คุมขงัไปยงัเจา้พนกังานหรือศาลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี หากพบวา่มีการละเลยเพิกเฉยหรือฝ่าฝืนไม่

ปฏิบติัตามมาตรการท่ีใชเ้ป็นมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงักใ็หเ้จา้พนกังานหรือศาลดาํเนินการกบัผูก้ระ 

ทาํความผดิไปตามขั้นตอนทางกระบวนการยติุธรรมโดยปกติทนัที 

 4.  ให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรการท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร เช่น 

มาตรการปล่อยชัว่คราว มาตรการคุมประพฤติหรือมาตรการเบ่ียงเบนผูก้ระทาํความผิดหญิงออก

จากกระบวนการทางศาลไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยการพฒันา

ทางเลือกสาํหรับเพศหญิงข้ึนเป็นการเฉพาะ เพื่อนาํมาใชใ้นขั้นตอนก่อนการพิจารณาและในการตดั 

สินของศาล โดยตอ้งพิจารณาถึงประวติัของการตกเป็นเหยื่อของผูก้ระทาํความผิดหญิงและภาระ

ของผูก้ระทาํความผดิในการดูแลครอบครัว มาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินกระบวนการพิจารณากบัผู ้

กระทาํความผดิหญิงในคดียาเสพติดในประเทศไทย 

 5.  ใหมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ใหมี้บทบญัญติัว่า

ดว้ยการดาํเนินคดียาเสพติด ตั้งแต่ในชั้นการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาคดี 

และการกาํหนดมาตรการท่ีมิใช่การคุมขงัในชั้นของเจา้พนกังาน รวมถึงมาตรการการเล่ียงโทษจาํ 

คุกในชั้นศาลไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะ โดยแยกออกจากการดาํ 

เนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป 

 6.  กาํหนดบทบญัญติัใหศ้าลสามารถใชอ้าํนาจสั่งใหพ้นกังานคุมประพฤติสืบเสาะและ

พินิจ ในคดียาเสพติดท่ีมีผูก้ระทาํความผดิเป็นผูห้ญิงไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 

พ.ศ. 2550 เพื่อใหศ้าลไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัชีวิตและพฤติการณ์ของการกระทาํความผิด

ทั้งหมดของผูก้ระทาํความผดิประกอบการพิจารณาพิพากษา และเพ่ือให้ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจใน

การกาํหนดมาตรการทางเลือกอ่ืนนอกจากการลงโทษจาํคุกท่ีเหมาะสม อนัเป็นการให้โอกาสแก่ผู ้

กระทาํความผิดไดแ้กไ้ขความผิดของตนเองโดยไม่มีมลทินติดตวัและเพื่อสร้างความรู้สาํนึกให้ผู ้

กระทาํผดิไม่กลบัไปกระทาํความผดิอีก ภายใตค้าํแนะนาํของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2559 และหลกั 

การของขอ้กาํหนดกรุงเทพมหานคร (Bangkok Rules) 
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