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บทคดัย่อ 
 

เมทแอมเฟตามีน ยาเสพติดท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยมและแพร่ระบาดอนัเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนส าหรับประเทศไทย ในปัจจุบันเมทแอมเฟตามีนได้แพร่ระบาดไปทั่ว
ประเทศและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน เทียบเคียงไดจ้ากสถิติของผูถ้กูจบักุมด าเนินคดีและผูเ้ขา้รับ
การบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด เมื่อปัญหายาเสพติดดังกล่าวเป็นปัญหาระดับชาติท่ีรัฐบาลและ
หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือในการปราบปรามและขจดัปัญหายาเสพติดให้หมด
ส้ินไปจากสงัคมไทย พร้อมทั้งตอ้งบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดเฉกเช่นเดียวกบัผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการ
บ าบดัรักษา วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาถึงมาตรการในการบ าบดัรักษาผูติ้ด
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ด้วยระบบบังคับ
บ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายและแผนการ
บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีบงัคบัใชใ้นต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนันี มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และประเทศญ่ีปุ่น มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ก  าหนด และวิเคราะห์เก่ียวกับแผน
บงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดของประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการน าระบบบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดจาก
ต่างประเทศมาใชก้บัประเทศไทย โดยมีการก าหนดแผนบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้คลา้ยคลึงกบั
ต่างประเทศ เพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จต่อผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด แต่จากจ านวนสถิติ
ของผูถ้กูด  าเนินคดีอาญาและสถิติผูติ้ดยาเสพติดกลบัมีจ  านวนเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ จนส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยูข่องประชาชนทั้งประเทศและภาพลกัษณ์ของประเทศชาติดว้ย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจาก
ระบบบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดยอ่มสะทอ้นให้เห็นถึงการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีมุ่งเน้นการ
บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดทางดา้นร่างกาย โดยมิไดใ้ห้ความส าคญักบัการบ าบดัทางจิตเท่าท่ีควร  
ซ่ึงตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไดน้ าแนวคิดท่ีว่า 
ผูเ้สพ คือ “ผูป่้วย” มิใช่อาชญากรท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษา โดยเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
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สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดและไม่จ  าต้องถูกด าเนินคดีอาญาสามัญแต่อย่างใด แต่ด้วยระบบ
บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญติัดงักล่าว เกิดข้ึนจากการบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพ
ติด มิไดเ้กิดข้ึนจากความสมคัรใจ อนัเป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีส่งผลใหก้ระบวนการบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ด
ยาเสพติดไม่สามารถบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดใหห้ายขาดและเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดได  ้

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เพื่อเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดวงจรในการกระท าความผดิของผูท่ี้ผา่น
กระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด จึงเห็นควรเพ่ิมเติมบญัญติัการก าหนดโอกาสใหก้บัผูท่ี้
เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดว่าจะได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟ ู
ติดยาเสพติดไดก่ี้คร้ัง และหากเกินกว่าจ  านวนคร้ังท่ีก  าหนดไวค้วรมีมาตรการท่ีรองรับการกระท า
ผดิซ ้าและคดีอาญาทนัที รวมทั้งควรบญัญติักฎหมายให้คลอบคลุมไปถึงวิธีการคดักรอง ขั้นตอน
และกระบวนการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การก าหนดแผนบ าบดัรักษาให้มีความ
หลากหลาย รวมตลอดทั้งควรมีหน่วยงานกลางท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นเป็นผูด้  าเนินการบ าบดัรักษา 
ผูติ้ดยาเสพติด เพ่ือให้ผูติ้ดยาเสพติดได้เข้าการบ าบัดรักษายาเสพติดได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
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ABSTRACT 

 
Due to its broadly and rapidly spreading problem, Methamphetamine is being the 

crucial issue for Thailand. From the statistically rising of aforesaid narcotic offenders and 
patients, a wide range of policy and legal mechanism have been imposed on both public and 
private sectors, as an ultimate goal, to mitigate such adverse effects. The dissertation aims to 
study the compulsory therapy measure from The Narcotic Addict Rehabilitation Act, 2545 B.E. 
Comparative studies from the international regimes, for instance, United States of America, 
Germany, Malaysia, Japan and Singapore, have been provided to establish the optimum paradigm 
for Thailand. 

Though the research shows that international curing measures, which succeed in 
many countries, have been imposed domestically, the conviction rate of narcotics offender is 
dramatically increasing. Such rising both affect the citizen’s livelihood and the country’s image. 
The therapy procedure provided in the Act has emphasised only in physical, regardless the 
sufficient mental concerning. The geist of the Act is that the drug eater is patient, not a 
wrongdoer, whose need to be cured.  The curing process could be provided without the ordinary 
criminal investigation and also a trial. Nevertheless, the compulsory regime may not be a silver 
bullet to solve such chronic issue. 

In conclusion, a variety of curing means is required to increase the efficiency of the 
Act. The limitation of attending the curing process should be defined in the related regulations 
couple with the screening and sub panel’s decision-making approach. The knowledge 
management from the expert entities is also indispensable. In the case of repeated offender, 
moreover, the particular measures are required.  
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กติตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจากท่านคณาจารยห์ลายท่าน
ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. คณิต ณ นคร ท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ค  าแนะน าในการจัดท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
และขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย ์ดร.ประธาน วฒันวาณิชย ์และท่านรองศาสตราจารย์ 
อจัณรียา ชูตินนัทน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธท่ี์ท่านเสียสละเวลาและกรุณาตรวจเล่มวิทยานิพนธ์
รวมตลอดทั้งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
ออกมาสมบูรณ์และมีคุณค่าเป็นไปตามหลกัวิชาการทุกประการ 

นอกจากน้ีวิทยานิพนธข์องผูเ้ขียนฉบบัน้ีไม่อาจส าเร็จลงได ้หากไม่ไดรั้บความเมตตา
จากท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงไดส้ละเวลาอนัมีค่ามา 
คอยแนะน าและช้ีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และสืบค้นหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
ดว้ยความเอาใจใส่และกระตุน้เตือนใหผู้เ้ขียนมีความกระตือรือร้นจนกระทัง่ก่อเกิดแรงบนัดาลใจท่ี
จะท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้ส าเร็จลงได้ ผูเ้ขียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีได ้
ท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธานี วรภทัร์ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ผูใ้ห้ก  าเนิดและอบรมเล้ียงดูสั่งสอนจน
ผูเ้ขียนเติบโตและมีหนา้ท่ีการงานท่ีดีมาจนถึงทุกวนัน้ี อีกทั้งยงัเป็นแรงผลกัดนัและเป็นก าลงัแรงใจ
ให้ผูเ้ ขียนมีความมุมานะ อุตสาหะ และพากเพียร จนเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว  
คล้ายจันทร์พงษ์ ได้จวบจนทุกวนัน้ี หากผูเ้ขียนไม่มีก  าลังใจอันประเสริฐน้ีแล้ว ผูเ้ขียนอาจ 
ไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการศึกษาระดบัปริญญาโทจนส าเร็จไดเ้ป็นนิติศาสตรมหาบณัฑิตได ้
และขอขอบคุณนายทวีศกัด์ิ เฮงจินดา และนางสาวสวรรค์ยธรร์ ศาสตระรุจิ ส าหรับก าลงัใจและ
ความช่วยเหลือท่ีดีเสมอมา และขอขอบคุณผูบ้งัคบับญัชา เจา้หนา้ท่ี พี่ๆ เพื่อนๆ และนอ้งๆ ทุกคนท่ี
ให้ค  าแนะน าด้านการเ รียนและช่วยเหลือในการจัดท าวิทยานิพนธ์ จนผู ้เ ขี ยนมีว ัน น้ีได ้
ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกคร้ัง  

ทา้ยท่ีสุดน้ี หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาใดๆ 
ผูเ้ขียนขอมอบบูชาพระคุณแด่บุพการี บูรพาจารย ์และผูม้ีพระคุณทุกท่าน ส่วนข้อผิดพลาดหรือ
บกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  

 
พรชนนัญาณ์  คลา้ยจนัทร์พงษ์ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

เมื่ อก ล่ าว ถึงยา เสพติดในปัจ จุบันคงจะไม่มี ใครไม่ รู้จัก เมทแอม เฟตามีน  

(Methamphetamine) หรือท่ีเรียกขานกนัว่า “ยาบา้” ซ่ึงนับวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง

ปัจจุบันเมทแอมเฟตามีนสามารถหาไดง่้ายกว่ายาผิดกฎหมายประเภทอ่ืนในทอ้งตลาด ดว้ยการ

สังเคราะห์ท่ีง่ายกว่า หากคน้หาในอินเตอร์เน็ตจะเจอ “สูตรวิธีการปรุงยาเมท” (“How to make 

meth” recipes) อยูม่ากมาย ตามท่ีพบเห็นจากสูตรผสมเหล่านั้น และค าบอกกล่าวของต ารวจ จะเห็น

ไดว้่าเมทแอมเฟตามีนสามารถท าไดง่้ายมากจากผลิตภณัฑ์ทัว่ไป และท่ีส าคญัท่ีสุดอีกอยา่งหน่ึง คือ

ยาแกไ้อและซูโดอีเฟดรีนซ่ึงหาไดง่้ายตามร้านขายยาทัว่ไป น่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เมทแอมเฟตา

มีนเขา้ถึงคนจน ผูท่ี้ถูกมองขา้มจากสังคม ผูท่ี้พยายามหลีกเล่ียงจากสถานการณ์แพทย ์และผูใ้ชท่ี้

สนใจอ่ืนๆ เมื่อมีการแพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีนไปยงักลุ่มนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนกลุ่ม

ผูใ้ชแ้รงงาน จึงส่งผลกระทบต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศชาติ เป็นสาเหตุหลกัของการเพ่ิม

อาชญากรรม เช่น การลกัขโมย การปลน้ ฆ่าทารุณ ข่มขืน จากสถิติในการด าเนินคดีทางศาล

ประมาณเกือบคร่ึงของอาชญากรเหล่าน้ี เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ซ่ึงตาม

ทางการแพทยบ่์งช้ีว่าเมทแอมเฟตามีนส่งผลต่อระบบประสาทกลาง (central nervous system) ทั้งน้ี

เมทแอมเฟตามีนเหมือนกบัแอมเฟตามีนตรงท่ีเพ่ิมการท ากิจกรรมทัว่ไป ผลเบ้ืองตน้สามารถอยู่ได้

นานถึง 8 ชัว่โมง หลงัจากนั้นจะเป็นช่วงเวลากระวนกระวายอยา่งมาก ผลท่ีไดรั้บตามมาจากการใช้

เมทแอมเฟตามีนในทางท่ีผิดเป็นเวลาท่ียาวนานอาจส่งผลต่อการเป็นโรคจิตภาวะทุพโภชนาการ 

ภาวะซึมเศร้ารุนแรง และการสูญเสียกายควบคุม และแมใ้นทางการแพทยจ์ะน าเมทแอมเฟตามีนมา

ใชใ้นการรักษาโรคสมาธิสั้น แต่คนบางกลุ่มท่ีไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะไปพบแพทยเ์พื่อเขา้รับการโอน

ต่อไปยงัจิตแพทยท่ี์สามารถสัง่ยาแอมเฟตามีนแบบถูกกฎหมายให้ได ้และคนบางกลุ่มกลบัมองว่า

การไปพบจิตแพทยเ์ป็นเร่ืองท่ีน่าหดหู่และเป็นความอปัยศ หากตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหน่วยจิต
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เวช อีกทั้งยงัไม่อยากใหมี้ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพจิตปรากฏในประวติัของตนเอง จึงไม่จ  าตอ้งสงสัย

เลยว่า เหตุใดคนจ านวนมากจึงไม่มีอาการทางร่างกายหรือระบบประสาทท่ีสามารถเขา้รับการจ่ายยา

ได ้แต่ตอ้งการสารกระตุน้ดว้ยเหตุผลส่วนตวัไม่ว่าจะเก่ียวกบัหน้าท่ีการงาน หรือใชเ้พื่อการผ่อน

คลาย ดงันั้น จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจว่า เมทแอมเฟตามีนเป็นสารแอมเฟตามีนท่ีถกูน าไปใชใ้นทางท่ี

ผดิ (abuse)1  

เมื่อปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติท่ีต้องปราบปรามอย่างเร่งด่วน และต้อง

ด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั เพื่อมิใหข้ยายวงกวา้งไปยงักลุ่มต่างๆของประเทศไทย 

รัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงภยัอนัตรายร้ายแรงท่ีเกิดจากปัญหายาเสพติดและปัญหาท่ีเป็นผลพวงมา

จากปัญหายาเสพติดดงักล่าว รัฐบาลจึงไดต้ราพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 

2545 ข้ึน โดยใหก้รมคุมประพฤติซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหน้าท่ีและ

บทบาทส าคญัในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคบับ าบดัตามพระราชบญัญติัฉบบั

ดงักล่าว ภายใตแ้นวคิดท่ีถือว่า ผูเ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วยมิใช่อาชญากรจึงตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษา

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด และตอ้งการให้ผูท่ี้เข้ารับการบ าบดัรักษาสามารถกลบัไป

ด ารงชีวิตในสังคมได้เฉกเช่นคนปกติทัว่ไป แต่เน่ืองจากปัจจุบนัวิวฒันาการทางเทคโนโลยี การ

ส่ือสาร การคมนาคมมีประสิทธิภาพสูงมากข้ึน ยอ่มส่งผลใหผู้ผ้ลิต ผูค้า้ยาเสพติดไม่ไดเ้กรงกลวัต่อ

การกระท าความผดิและโทษท่ีจะไดรั้บตามกฎหมาย กลบัมุ่งท่ีจะแสวงหาก าไรจากการคา้ยาเสพติด 

โดยไม่ค  านึงว่าผูใ้ชห้รือผูเ้สพจะเป็นกลุ่มบุคคลใดของสงัคม ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติของผูเ้ขา้รับการ

บ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดของส านักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ทั่วประเทศพบว่ามี

แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือให้เห็นภาพชดัเจนยิ่งข้ึน ผูเ้ขียนขอน าขอ้มูลการจบักุมผูก้ระท าความผิด 

เพื่อเขา้รับการตรวจพิสูจน์ 

 

 

 
                                                             

1 ค าว่า “พฤติกรรมการใชย้าในทางที่ผิด (abuse)” หรือ “การพึ่งพา (dependence” จากเมทแอมเฟตามีน: 

ความจริง vs นวนิยายและบทเรียนของโรคประสารทหวาดผวาจากโคเคนรูปผลึก,จากส านกักิจการใน

พระราชด าริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม กระทรวงยติุธรรม 
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ตำรำงที่ 1.1 ผลการด าเนินงานของส านักงานคุมประพฤติทัว่ประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559) 

งานตรวจพิสูจน ์
 

1. จ ำแนกตำมเพศ 

 
 

2.จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

 
 

ที่มำ: ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จดัท าโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล กอง
แผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 
 
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 56,559 89.3 

หญิง 6,786 10.7 

รวมทั้งหมด 63,345 100.0 

ช่วงอำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 18 ปี 3,368 5.3 

18 - 24 ปี 21,600 34.1 

มากกว่า 24 ปี 38,377 60.6 

รวมทั้งหมด 63,345 100.0  

 

38,377 
40,000 
 
30,000 21,600 

20,000 
 
10,000 3,368 

0 
น้อยกว่ำ 18 ปี              18 - 24 ปี    มำกกว่ำ 
24 ปี 

 

 

56,559 

60,000 

40,000 

20,000   6,786 

0 
ชำย หญิง 
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3. จ ำแนกตำมฐำนควำมผดิ 
 

 
 

4. จ ำแนกตำมชนิดยำเสพตดิ 
  

 

 

ที่มำ: ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จดัท าโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล กอง
แผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

ฐำนควำมผิด จ ำนวน ร้อยละ 

เสพ 52,344 82.6 

เสพและมีไวค้รอบครอง 8,282 13.1 

เสพและมีไว้
ครอบครอง เพ่ือ
จ าหน่าย 

1,211 1.9 

เสพและจ าหน่าย 1,508 2.4 

รวมทั้งหมด 63,345 100.0 

ชนิดยำเสพติด จ ำนวน ร้อยละ 

เฮโรอีน 253 0.4 

ยาบา้ 57,359 90.6 
เอ็กซ์ตาซ่ี 67 0.1 

โคเคน 4 0.0 
ฝ่ิน 137 0.2 

กญัชา 2,855 4.5 
สารระเหย 1,432 2.3 
เคตามีน 13 0.0 

กระท่อม - 0.0 

มอร์ฟีน 3 0.0 

ไอซ ์ 1,222 1.9 

รวมทั้งหมด 63,345 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 57,359 

10,000 
2,855 

1,432 1,222 
1,000 

253 
137 

100 67 

13 
10 4 3 

 

1 

 

 

เสพ 

13.1% 
1.9%  2.4% 

เสพและมีไว้ 
ครอบครอง 

82.6% 

เสพและมีไว้ 
ครอบครอง 
เพื่อจ ำหน่ำย 

เสพและจ ำหน่ำย DPU
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เมื่อพิจารณาจากตารางดงักล่าวขา้งตน้ ย่อมแสดงให้เห็นไดว้่า เพศ อายุ ฐานความผิด

ตามชนิดของยาเสพติด พบว่า เมทแอมเฟตามีนมีปริมาณท่ีสูงสุด ดงันั้นปัยจยัท่ีสนับสนุนการแพร่
ระบาดของยาเสพติดท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ผูติ้ดยาเสพติดซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากเหตุภายใน
หรือสาเหตุภายนอกของตวัเอง โดยสาเหตุภายในอาจได้แก่ความจ าเป็นทางร่ ายกาย2 ความเช่ือ 
ความอยากรู้อยากลอง ความคึกคะนอง ตามเพื่อน เป็นตน้ ส าหรับสาเหตุภายนอกไดแ้ก่ ปัญหาทาง
เง่ือนไขของสงัคม สภาพแวดลอ้ม และสภาพครอบครัวท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ไม่
สามารถปรับตวัไดท้นัและไม่สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดต้ามปกติจนตอ้งอาศยัยาเสพติดเป็นท่ี
พ่ึง เพ่ือใหเ้ห็นถึงสถิติของผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไดอ้ย่างชดัเจน 
ผูเ้ขียนขอน าเสนอสถิติเก่ียวกบังานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของส านักงานคุมประพฤติทัว่
ประเทศมาแสดงดงัน้ี  

 

ตำรำงที่ 1.2 ผลการด าเนินงานของส านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558- 31 สิงหาคม 2559) 
 

1.  กำรจ ำแนกตำมเพศ 
 

 
 

ที่มำ: ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จดัท าโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล กอง
แผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

                                                             
2 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, ปัญหายาเสพติด: การศึกษาและการวเิคราะห์ในแง่กฎหมาย,  

(ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2525), น. 28.  

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 54,192 89.2 

หญิง 6,555 10.8 

รวมทั้งหมด 60,747 100.0 
 

 

54,192 
60,000 

40,000 

20,000 6,555 

0 

ชำย หญิง 
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2.  จ ำแนกตำมช่วงอำย ุ
 

 
  

 

 

 

 

 

 

3.  จ ำแนกตำมฐำนควำมผดิ 
 

ฐำนควำมผิด จ ำนวน ร้อยละ 

เสพ 50,271 82.8 
เสพและมีไวค้รอบครอง 7,882 13.0 

เสพและมีไวค้รอบครอง เพื่อจ าหน่าย 1,116 1.8 

เสพและจ าหน่าย 1,478 2.4 

รวมทั้งหมด 60,747 100.0 

 
ที่มำ: ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จดัท าโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

ช่วงอำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 18 ปี 3,319 5.4 

18 - 24 ปี 20,635 34.0 

มากกว่า 24 ปี 36,793 60.6 

รวมทั้งหมด 60,747 100.0 

 

 

40,000 
36,793 

30,000 20,635 

20,000 
 
10,000 3,319 

0 
น้อยกว่ำ 18  ปี          18 - 24 ปี       มำกกว่ำ 24 ปี 
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4.  จ ำแนกตำมชนิดยำเสพตดิ 
 

 
 
ที่มำ: ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จดัท าโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

ชนิดยาเสพติด จ ำนวน ร้อยละ 

เฮโรฮีน 218 0.4 

ยาบา้ 55,016 90.6 

เอก็ซ์ตาซ่ี 64 0.1 

โคเคน 5 0.0 

ฝ่ิน 138 0.2 

กญัชา 2,745 4.5 

สารระเหย 1,379 2.3 

เคตามีน 6 0.0 

กระท่อม - 0.0 

มอร์ฟีน 3 0.0 

ไอซ์ 1,173 1.9 

รวมทั้งหมด 60,747 100.0 

 

 

 

เสพ 

13.0% 
1.8% 2.4% 

เสพและมีไว้ 
ครอบครอง 

82.8% 

เสพและมีไว้ 
ครอบครอง 
เพื่อจ ำหน่ำย
เสพและหน่ำย DPU



8 

 
5. จ ำแนกตำมผลกำรวนิิจฉัยของคณะอนุกรรมกำรฯ  
 

ผลกำรวินิจฉัยของคณะอนุกรรมกำรฯ จ ำนวน ร้อยละ 

ควบคุมตัว 16,450 27.1 

- เขม้งวด 2,855  

- ไม่เขม้งวด 13,595  

ไม่ควบคุมตัว 44,297 72.9 

- โปรแกรมคุมประพฤติ 31,666  

- ผูป่้วยใน 143  

- ผูป่้วยนอก 12,447  

-อื่นๆ 41  

รวมทั้งหมด 60,747 100.0 

 
ที่มำ: ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จดัท าโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล กอง
แผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

 

 

 

 

 

 

100,000 55,016 

10,000 
2,745 

1,379 1,173 
1,000 

218 
138 

100 64 

10 5 6 
3 

1 
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เม่ือพิจารณาจากสถิติผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด การจ าแนกตามผลการ

วินิจฉยัของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแลว้ ยอ่มเห็นไดว้่าจ  านวนผูเ้ขา้รับการ

บ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด ซ่ึงเมื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศไทยนั้น ไดด้  าเนินการมาโดยตลอดและอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีเมื่อปี พ.ศ. 2519 ไดม้ีการ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงาน

หลกัและไดก้  าหนดมาตรการในการด าเนินการกบัยาเสพติดไว ้4 ประการ คือ  

1.  มาตรการควบคุมพืชเสพติด เป็นมาตรการหน่ึงท่ีใชแ้กไ้ขปัญหายาเสพติด อย่างไรก็
ตาม มาตรการในการปลูกพืชทดแทนน้ีไดรั้บการยอมรับว่าจะตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการ
พฒันาชุมชน ซ่ึงการควบคุมพืชเสพติดน้ีไดด้  าเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ  

ก)  การพฒันาแบบไม่มีเง่ือนไข เป็นการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน และให้
ความรู้ทางดา้นวิชาการแก่เกษตรกรในชุมชน 

ข)  การพฒันาแบบมีเง่ือนไข เป็นการจดัท าโครงการข้ึนโดยรัฐบาลจัดหาเคร่ืองมือ
อุปโภค ตลอดตนเมลด็พนัธุพ์ืชท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพเป็นการทดแทน 

2.  มาตรการด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นมาตรการหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับว่ามี
ความส าคญักว่าการแกไ้ขปัญหาการก าหนดวิธีการด าเนินการ เป็นส่ิงจ าเป็น โดยค านึงถึงสภาพและ
องคป์ระกอบส าคญัของปัญหายาเสพติด คือ คน ยาเสพติด และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ “คน”จะตอ้ง
มุ่งเนน้เป็นกรณีพิเศษ ดว้ยการเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดให้ประชาชนไดรั้บ
ทราบและตระหนกัถึงภยัของบยาเสพติด  

3.  มาตรการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด เป็นมาตรการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดอุปสงค ์
(Demand) ของยาเสพติด ดว้ยการล าจ  านวนผูเ้สพ โดยมีหลกัความคิดว่าไม่มีผูใ้ชห้รือผูเ้สพแลว้ไม่มี
การผลิตหรือการคา้อนัเป็นการลดอุปทาน (Supply) ดา้นยาเสพติดโดยการให้การบ าบดัรักษาผูติ้ด
ยาเสพติดทั้งประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

4.  มาตรการปราบปรามยาเสพติด เป็นมาตรการท่ีมีความส าคญัจะขาดเสียไม่ไดใ้นการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งขจดัการคา้ ตลอดตนการกระท าความผิดกฎหมาย
เก่ียวกบัยาเสพติดอ่ืนๆ โดยการสืบสวนจบักุม ระบบการข่าว และปัจจยัการสนับสนุนต่างๆ เป็น
การก าหนดแนวทางการปราบปราม 

แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบนัก็มิไดล้ดน้อยลงแต่

กลบัจะทวีคูณเพ่ิมมากข้ึน แมห้น่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการก าหนดมาตรการใน

DPU
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การด าเนินการกบัยาเสพติดก็ตาม ดงันั้น ผูเ้ขียนจะจอน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบังบประมาณแผนบูรณา

การการป้องกนั การปราบปราม และบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดมาแสดงดงัน้ี  

 
ตำรำงที่ 1.3 งบประมาณแผนบูรณาการการป้องกนั การปราบปราม และบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด
ของส านกังาน ป.ป.ส. 
 

แผนบูรณำกำรฯ ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 ร้อยละ 
1. การป้องกนัฯ 1,455,538,800 1,549,365,200 6.45 
2. การปราบปรามฯ 1,683,528,00 1,523,879,900 9.48 
3.การบ าบดัฯ 1,727,314,600 1,825,934,700 5.71 
รวม 4,866,381,400 4,899,179,800 0.67 

 

ที่มำ: ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กระทรวงยติุธรรม 
 

อยา่งไรก็ดี เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า แมจ้  านวนเงินงบประมาณท่ีไดรั้บของส านักงาน ป.ป.ส.

เม่ือเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์และผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของ

กรมคุมประพฤติแลว้ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่า การป้องกนัและปราบปรามผูติ้ดยาเสพติด รวมตลอดทั้ง

การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดมิได้ท าให้จ  านวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยา เสพติดลดน้อยลงแต่อย่างใด 

ตรงกนัขา้มกลบัมีผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์และผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเพ่ิมสูงข้ึน 

ย่อมพิเคราะห์ได้ว่าประเทศไทยยงัไม่สามารถขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปได ้ รัฐบาลจึงได้

ตระหนกัถึงปัญหาน้ีและไดเ้ร่งรัดนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดโดยให้ทุกภาคส่วนเขา้ไปมี

ส่วนร่วมและด าเนินการปราบปรามอยา่งจริงจงัพร้อมทั้งใหป้ฏิบติัต่อผูติ้ดยาเสพติดในฐานะผูป่้วย 

โดยให้โอกาสเขา้รับการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามความตอ้งการและ

ความเหมาะสมของตัวยาเสพติดด้วย ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยด าเนินการในทุก

มาตรการไปพร้อมกนั 

        1.1.1  การบ าบดัรักษายาเสพติดในประเทศไทย 
ระบบการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในประเทศ ปัจจุบนัแบ่ง

ออกเป็น 3 ระบบ คือ 

DPU
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ระบบท่ี 1 การบ าบดัในระบบสมคัรใจ (Voluntary System) เป็นการเปิดโอกาสผูติ้ดยา

เสพติดซ่ึงตอ้งการเลิกยา สมคัรใจเขา้รับการบ าบดัรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซ่ึง

ในการด าเนินการท่ีผ่านมาผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจเขา้รับการบ าบดัรักษา

อยา่งต่อเน่ืองจนครบครัน 

ระบบท่ี 2 การบ าบดัรักษาในระบบตอ้งโทษ (Correctional System) เป็นการบ าบดัรักษา

ผูติ้ดยาเสพติดท่ีกระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดในทณัฑสถานบ าบดัของกรมราชทณัฑส์ถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงในการด าเนินการท่ีผา่นมาสถานท่ีไม่เอ้ืออ  านวยต่อการบ าบดัรักษา

และฟ้ืนฟสูมรรถภาพและเน่ืองจากการควบคุมตวัร่วมกบัผูก้ระท าผิดคดีอ่ืน ๆ ท าให้ผูติ้ดยาเรียนรู้

พฤติกรรม อาชญากรรม นอกจากน้ีเม่ือผูติ้ดยาเสพติดพน้โทษไปแลว้ก็จะมีประวติัอาชญากร ซ่ึง

สงัคมไม่ยอมรับท าใหเ้กิดปัญหาในการด ารงชีพต่อไป 

ระบบท่ี 3 ระบบบงัคบับ าบดั (Compulsory system) เป็นระบบท่ีเกิดจากพระราชบญัญติั

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัผูติ้ดยาเสพติดและสารเสพติดให้

เขา้รับการบ าบดัรักษา โดยผา่นกระบวนการตรวจพิสูจน์ และจะมีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดเป็นผูพ้ิจารณาว่าผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์เป็นผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติดหรือไม่ โดย

พิจารณาจากรายงานการตรวจพิสูจน์ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ในกรณีไม่ปรากฏว่าเป็นผูเ้สพหรือผูติ้ด

ยาเสพติด คณะอนุกรรมการก็จะส่งตวัคืนพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาต่อไปตามปกติ 

หากปรากฏว่าเป็นผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติด คณะอนุกรรมการก็จะพิจารณาและก าหนดแผนการ

ฟ้ืนฟูฯ  ว่ าผู ้ต้องหารายใดสมควรเข้า รับก าร ฟ้ืนฟูฯ  ด้ว ยวิ ธีก ารใด  และในระหว่ าง น้ี

คณะอนุกรรมการตอ้งแจง้ค  าสัง่ใหพ้นกังานอยัการทราบเพ่ือใหมี้ค  าสัง่ชะลอการฟ้องคดีไวก่้อน 

จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาข้อกฎหมายหลายประการท่ีท าให้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ีและยงัคงเกิดช่องว่างในการ

บงัคบัใช้กฎหมายอนัแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยมาตรการบ าบัดรักษายงัไม่

บรรลุผลและยงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ดี ยงัคงมีผู ้

เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดบางกลุ่มท่ีสามารถเลิกยาเสพติดได้ดว้ยวิธีการบงัคับ

บ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด เมื่อพิเคราะห์ในส่วนของการบ าบัดฟ้ืนฟูตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีบทบญัญติัท่ีนับว่าเหมาะสม แต่มีปัญหาดา้นการปฏิบติั 
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ไดแ้ก่ ทกัษะของเจา้หน้าท่ี โปรแกรมท่ีเหมาะสมในการบ าบดัฟ้ืนฟูฯ ความไม่เพียงพอของศูนย์

ฟ้ืนฟ ูการขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิในการบ าบดัรักษายงัไม่ชดัเจน รวมตลอด

ทั้งมิไดมี้การก าหนดมาตรการในการกลัน่กรองคุณสมบติัหรือคดักรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเขา้

มารับการบ าบดัรักษา อีกทั้งไม่มีการบญัญติัถึงมาตรการติดตามและหลงัจากปล่อยผูติ้ดยาเสพติด

ออกจากสถานบ าบดัฟ้ืนฟแูต่อยา่งใด สถานท่ีควบคุมตวัผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ สถานบ าบดัรักษา

และฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไม่เพียงพอ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูเ้ขียนมีความสนใจเพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย

เก่ียวกบัแผนบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

พ.ศ. 2545 และควรไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของ

กฎหมายท่ีมุ่งจะให้โอกาสแก่ผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติด โดยมองว่าบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูป่้วยมิใช่

อาชญากร จึงตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาเพื่อใหก้ลบัคืนเขา้สู่สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขต่อไป  

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพ่ือศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฏี และหลักการบ าบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2.  เพื่อศึกษาถึงวิธีการ หลักเกณฑ์และมาตรการของกฎหมายเก่ีย วกับการบ าบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

3.  เพื่อศึกษาถึงแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดและการบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้

ถูกต้องเหมาะสมโดยค านึงถึงเพศ อายุ ประวติั พฤติกรรมในการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ตลอดจนสภาพแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 

4.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบการน าแผนบังคับบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดตาม

กฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง เก่ียวกับแผนบังคับ

บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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1.3  สมมตฐิำนของกำรศึกษำ  

เน่ืองจากหลกัการของพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ท่ีมอง

ว่าผูเ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วยมิใช่อาชญากรปกติจึงตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาและสมควรกระท าอยา่ง

กวา้งขวาง จนท าใหเ้กิดช่องว่างของกฎหมายน้ี การท่ีกฎหมายมิไดมี้การก าหนดแผนการคดักรอง

เพื่อแยกประเภทผูก้ระท าความผิด ความประพฤติ ประวติั ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของผูท่ี้เขา้สู่

กระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเท่าท่ีควร รวมตลอดทั้งมิไดมี้การก าหนดแผน

บงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีกฎหมายยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น

จริงในการบงัคบัใช้ ท าให้การบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของ

กฎหมายน้ี 

 

1.4  วธิีกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ด  าเนินการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทางเอกสาร ทั้งท่ีเป็น

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจากหนงัสือ วิทยานิพนธ ์รายงานวิจยั รายงานการประชุม วารสาร 

บทความ และขอ้มูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑ์และแผน

บังคับบ าบัดผูติ้ดยาเสพติดทั้ งของประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบเก่ียวกบัการจดัท าแผนบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดตามกฎหมายต่อไป  

 

1.5  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัแผนบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงเป็นกลไก

ในการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและส่งผลให้ผูติ้ดยาเสพติดไม่หวนกลบัไปยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติดและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยศึกษาถึงความหมาย ประวติัความ

เป็นมา แนวคิด ทฤษฏีและหลกัการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด วิธีการ หลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายเก่ียวกบัการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ตามพระราชบญัญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 และวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัแผนบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดของ

ต่างประเทศ 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.  เพื่อทราบถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพติดยาเสพติด 

2.  เพื่อทราบถึงวิธีการ หลกัเกณฑแ์ละมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติด 

3.  เพื่อทราบถึงปัญหาทางกฎหมาย และแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง พระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพ่ือให้กระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดมี 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั  

4.  เพ่ือวิเคราะห์และน ามาเปรียบเทียบ หาขอ้ดีขอ้เสียระหว่างการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดของประเทศไทยในปัจจุบนักบัแผนการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของต่างประเทศ 

เพ่ือใหท้ราบถึงแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของประเทศไทย

ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยน าแผนบงัคบับ าบดัผูติ้ดยาเสพติดมาปรับใชต่้อไป  

DPU



 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 
ปัจจุบนัปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นเป็นปัญหาท่ีส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ยาเสพติดประเภท แอมเฟตามีน (Amphetamine) ซ่ึงเป็นยาเสพติดท่ีพบเจอมากท่ีสุดในปัจจุบนั และ
แพร่ระบาดในหมู่สงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน และคนท างาน เป็นเหตุให้ปริมาณการจบักุม
ยาเสพติดมาข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูล ท่ีส ารวจ ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 สถิตินักโทษ
เด็ดขาด แยกตามลกัษณะความผดิ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สาระระเหย ร้อยละ 69.59 น าล่ิวแซงความผิด
เก่ียวกับทรัพย ,์ ร่างกาย, ชีวิต, เพศ ฯลฯ นั่นหมายถึงนักโทษในเรือนจ าเกือบ 70% ติดเพราะ 
คดียาเสพติด ซ่ึงในบรรดายาเสพติดประเภทต่างๆ ตามสถิตินักโทษเด็ดขาด พ.ร.บ.ยาเสพติด/  
สารระเหย ประเภทแอมเฟตามีนหรือยาบา้ มากถึงจ านวน 140,119 หรือร้อยละ 91.39 ชนิดว่าแซง
หนา้เฮโรอีน, กญัชา, โคเคน/โคเคอีน, และสารระเหย เขา้ไปในรายละเอียด สถิตินักโทษเด็ดขาด 
แยกตามประเภทคดี ประเภทเสพ จ านวน 6,380 หรือร้อยละ 4.16, ประเภทครอบครอง 28,606 หรือ
ร้อยละ 18.66, ประเภทเสพและครอบครอง จ  านวน 12,562 หรือร้อยละ 8.19, ประเภทจ าหน่าย 
จ  านวน 41,419 หรือร้อยละ 27.02, ประเภทครอบครองเพื่อจ  าหน่าย 59,938 หรือร้อยละ 39.12, 
ประเภทอ่ืนๆ(ผลิต/น าเขา้/ส่งออก) 4,367 หรือร้อยละ 2.85 สรุปรวมทั้งประเภทเสพและจ าหน่าย 
จ  านวนถึง 153,316 หรือร้อยละ 100.00 นอกจากน้ี หากดูช่วงวยั สถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตาม
ประเภทอาย ุช่วงอาย ุ18-25 ปี จ  านวน 35,674 หรือร้อยละ 23.268, เกินอายุ 25 ปี 117,642 หรือร้อย
ละ 76.732  รวมทั้งส้ินจ านวน 153,316 ร้อยละ 100.001 จากสถิติดงักล่าวย่อมแสดงให้เห็นไดว้่า 
ปัญหายาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน (ยาบา้) เป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องปราบปรามและป้องกัน
ไม่ให้ประชากรในประเทศเขา้ไปยุ่งเก่ียว เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูเ้สพแลว้ ยงัส่งผล
กระทบต่อปัญหาสงัคมอยา่งร้ายแรงอีกดว้ย เช่น การก่อใหเ้กิดอาชญากรรมต่างๆ มากมาย และเกิด
ความสูญเสียอย่างมหาศาล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม อีกทั้งยงักระทบกระเทือนต่อ
ความมัน่คงของชาติ ซ่ึงผูเ้สพยาเสพติดส่วนใหญ่มกัเป็นกลุ่มเด็กวยัรุ่นเยาวชน ตลอดจนประชาชน
ทัว่ไป อนัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นก าลงัส าคญัของชาติ ซ่ึงมีแนวโน้มว่าปัญหาดงักล่าวจะทวี
                                                             

1 แหล่งข่าวจากหนงัสือพิมพ ์ผูจ้ดัการรายวนั ขอ้มูลเม่ือวนัที่ 20 มิถุนายน 2559 18:38 น.  
(แกไ้ขล่าสุด 20 มิถุนายน 2559 18:42 น.)  
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ความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ เมื่อพิจารณาถึงการใชย้าเสพติดแลว้เห็นว่า กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งและใชย้าเสพติด
ใหโ้ทษท่ีแพร่ระบาดและมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบนัน้ี สามารถเขา้ถึงยาเสพติดดงักล่าวไดง่้ายคือ ยา
เสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบา้) ดงันั้นรัฐบาลจ าตอ้งมีมาตรการในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่ ไปกับการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ จึง ได้มีการตรา
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ข้ึนมา โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะน ามาตรการ
ดา้นการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดมาใชบ้งัคบั เพ่ือให้ผูเ้สพติดยาเสพติดหรือ 
ผูติ้ดยาเสพติด ตามท่ีกฎหมายถือว่าเป็นผูป่้วยนั้น ไดรั้บการบ าบดัรักษาใหห้ายขาดจากการเป็นทาส
ยาเสพติดและกลบัเขา้สู่สังคมโดยสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างปกติสุข และไม่ตอ้งเป็นภาระแก่สังคม  
ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงไดศ้ึกษาถึงความหมายของยาเสพติด ประเภทและลกัษณะของยาเสพติด การบ าบดั
และฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดยาเสพติด โดยศึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดติดประเภทแอมเฟตามีน
และเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ตลอดจนวตัถุประสงค์ของการลงโทษ แนวคิดและท่ีมาของแผน
บงัคบับ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด เพื่อให้ทราบถึงระบบและรูปแบบการบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพ
ติดตามหลกัสากล เพื่อน ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดของประเทศไทย  
 
2.1  ความหมายของยาเสพตดิ2 

ยาเสพติด หมายถึง ยาบางชนิดท่ีเสพไม่ว่าจะกิน ทาหรือฉีดเขา้สู่ร่างกายทางใดทางหน่ึง
ต่อเน่ืองเป็นนิสัยแลว้จะท าให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจ  อย่างไรก็ดีในปัจจุบนัไดม้ีผูรู้้ให้
นิยามของยาเสพติดไว ้4 นิยาม คือ  
        2.1.1  นิยามขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization : WHO)  

องค์ ก า รอน ามัยโลก  (WHO)  ได้ ให้ คว ามหมายของย า เสพติดให้ โทษว่ า  
“ยาเสพติด” หมายถึง สารใดก็ตามเมื่อเขา้สู่ร่างกาย โดยการรับประทาน ฉีด สูบหรือดมก็ตาม แลว้
ท าใหม้ีผลต่อจิตใจและร่างกายรวมกนั ยาเหล่าน้ีอาจจะใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ดโ้ดยไม่เกิด
สภาวะติดยา สภาพการติดยาเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะไม่เกิดอนัตรายต่อผูเ้สพก็ได ้แต่อย่างไรก็ดี มียาเสพ
ติดเป็นจ านวนมากท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้ หรือกดประสาทส่วนกลางหรือท าให้อารมณ์ความรู้สึกในการ
สมัผสัต่างๆเพ้ียนไป แลว้ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อบุคคลและสงัคมไดม้ากมาย  

 
 

                                                             
2 พนัทิพย ์ ไขประกาย, “ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจในเขตพื้นท่ีต  ารวจภูธรภาค 7 ต่อวิธีการ

บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด โดยระบบบงัคบับ าบดั,” (การศึกษาอิสระ ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549) 
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        2.1.2  นิยามทางการแพทย ์ 
Drug มาจากภาษากรีกว่า Pramaken ซ่ึงหมายความถึงสารพิษ (poison) หรือยารักษาโรค 

(medicine) แต่โดยทัว่ไปเขา้ใจกนัว่า ยาหรือสารท่ีแพทยส์ัง่ใหแ้ก่ผูป่้วยเพ่ือการบ าบดัรักษาโรคหรือ
เพื่อแกไ้ขความไม่สบาย (discomfort) ซ่ึงโดยขอ้เท็จจริงแลว้ความหมายของค าว่า Drug หรือ ยา 
ค่อนขา้งจะมีความสบัสนเพราะบางคร้ังสารบางชนิดมิใช่ยาแต่มีผลอาจจะคลา้ยยา เช่น อาหารหรือ
เคร่ืองด่ืมบางชนิด เช่น แอลกอฮอล ์(alcohol) ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองด่ืม (beverages) แต่ก่อให้เกิดผลใน
การคลาย (relaxation) และหยดุย ั้งการท างานบางประการของระบบประสาทส่วนกลาง ก็อาจถือได้
ว่าเป็นยา เมื่อมีการน าไปใชใ้ห้แก่ผูป่้วยเพื่อการรักษาโรคบางชนิดหรือในกรณีของคาเฟอีนท่ี
น ามาใชใ้นการกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง เป็นตน้  

อย่ า ง ไรก็ ต ามย ัง มี บุค คลในสาขาวิ ช า ชีพ ต่ างๆ  ให้คว ามหมายของค าว่ า  
“ยาเสพติด” ไวห้ลายทัศนะ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ ให้ความหมายว่า “ยาเสพติดเป็นส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในสังคม” เภสัชกรให้ความหมายว่า “ยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดพิษ
เร้ือรัง และปรากฏอาการของโรคอยา่งชดัเจน ภายหลงัเม่ือหยดุเสพ” แพทยใ์หค้วามหมายว่า“ยาเสพ
ติดเป็นส่ิงแสดงถึงความผิดปกติของผูเ้สพ” นักอาชญาวิทยาให้ความหมายว่า “ยาเสพติดเป็น
วตัถุมีพิษชนิดหน่ึง และพิษของยาเสพติดเป็นตน้เหตุใหเ้กิดอาชญากรรม”  
        2.1.3  นิยามตามกฎหมาย  

ตามพระราชบญัญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  มาตรา 4 ระบุว่า “ยาเสพติดให้โทษ” 
หมายความว่า สารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขา้สู่ร่างกาย จะโดยรับประทาน ฉีด สูบ ดม 
หรือดว้ยประการใดๆ แลว้ ท าใหเ้กิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพ่ิมขนาด
การเสพข้ึนเร่ือยๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง 
สุขภาพโดยทัว่ไปทรุดโทรม ยาเสพติดน้ี ให้ร่วมถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือผลผลิตเป็นยา
เสพติดใหโ้ทษ ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความรวมถึงยาสามญั
ประจ าบา้นบางต ารับตามกฎหมายว่าดว้ยตวัยาท่ีมียาเสพติดใหโ้ทษผสมอยู ่ 
        2.1.4  นิยามตามความรู้ ความเขา้ใจ และความเช่ือของสังคม 

นิยามของ “ยาเสพติด” ตามความรู้ความเขา้ใจและความเช่ือของสังคมหรือท่ีเรียกว่า
ค่านิยมชาวบา้นนั้น แต่เดิมจ ากดัอยูแ่ค่เพียงพืช กระท่อม กญัชา ฝ่ิน และเฮโรอีนเท่านั้น แต่ปัจจุบนั
ขยายกวา้งออกไปครอบคลุมถึงแอมเฟตามีน ทินเนอร์ เบนซิน กาว ยาอี และอ่ืนๆ ซ่ึงตามความรู้สึก
ของสงัคมนั้น ยาใดท่ีใชเ้ป็นประจ าแลว้ท าให้ผูใ้ชต้ลอดจนพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ปล่ียนแปลงไป จน
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางความเสียหายต่อสงัคม หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมแลว้สังคม
ก็จะรังเกียจไม่ยอมรับและถือว่าบุคคลนั้นติดยาเสพติด  
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ดงันั้นค าว่า “ยาเสพติด” ในความหมายของชาวบา้นคือ “ส่ิงท่ีคนใช้เป็นประจ าขาด
ไม่ได ้และท าใหผู้ใ้ชต้ลอดจนพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ปล่ียนแปลงไปในทางท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความสงบสุขและวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของสังคม” ฉะนั้น เม่ือพิจารณาจากนิยามของค าท่ี
เก่ียวขอ้งขา้งตน้แลว้ จึงสรุปได้ว่า ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวตัถุชนิดใดซ่ึงเมื่อเสพเขา้สู่
ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ฉีด สูบ ดม หรือดว้ยประการใดๆ แลว้ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งการเพ่ิมขนาดการเสพมากข้ึน มีอาการถอนยาเม่ืออยาก
ยา และเป็นอนัตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผูเ้สพ 
 

2.2  ประเภทของยาเสพตดิ3 

ลกัษณะการแบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 4 ประเภท  

        2.2.1  ประเภทกดประสาท เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลบั ยาระงบัประสาท ยากล่อม

ประสาท เคร่ืองด่ืมมึนเมา บาร์บิทูเรต ทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น ้ ามนั

เบนซิน กาวเป็นตน้ มกัพบว่าผูเ้สพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้ งซ่าน อารมณ์

เปล่ียนแปลงง่าย  

        2.2.2  ประเภทกระตุน้ประสาท เช่น สารกระตุน้ในกลุ่มแอมเฟตามีน (ATS) ไดแ้ก่ เมทแอมเฟ

ตามีน คือ ยาบา้หรือยามา้ ยาไอซ์ ยาอี ใบกระท่อม นิโคตินในยาสูบ คาเฟอีนในกาแฟ โคเคน มกั

พบว่าผูเ้สพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้

คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติ ไม่กลา้ท า เช่น ท าร้ายตนเอง หรือฆ่าผูอ่ื้น เป็นตน้ 

        2.2.3  ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี เห็ดข้ีควาย ดี.เอม็.ที.และ ยาเค เป็นตน้ ผูเ้สพติด

จะมีอาการประสาทหลอน ฟ่ันเฟือง หูแว่ว ไดย้นิเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนท่ีน่าเกลียดน่า

กลวั ควบคุมตนเองไม่ได ้ในท่ีสุดมกัป่วยเป็นโรคจิต 

        2.2.4  ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน คือทั้งกระตุน้กดและหลอนประสาทร่วมกนั ผูเ้สพติดมกัมี 

อาการหวาดระแวง ความคิดสบัสน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ไดแ้ละป่วยเป็นโรคจิต

ไดแ้ก่ กญัชา  

 

 

                                                             
3 ความรู้เร่ืองยาเสพติด ส านกังานป้องกนัและบ าบดัการติดยาเสพติด ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 
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2.3  การแบ่งตามแหล่งก าเนิด 

        2.2.1  จากธรรมชาติ เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน กระท่อม กญัชา ฯลฯ 

        2.3.2  จากการสงัเคราะห์ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี เอค็ตาซี ฯลฯ  

 

2.4  การแบ่งตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จัดประเภทของยาเสพติด ออกเป็น 5 

ประเภท ดงัน้ี   

ประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือ ยาบา้ ยาอี หรือ ยาเลิฟ ยาเสพ

ติดใหโ้ทษ  

ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดประเภทน้ีสามารถน ามาใชเ้พ่ือประโยชน์ทางการแพทยไ์ด้ แต่

ตอ้งใชภ้ายใต ้การควบคุมของแพทย ์และใชเ้ฉพาะกรณีท่ีจ  าเป็นเท่านั้น ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน โคเคน 

หรือ โคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน ยาเสพติดใหโ้ทษ  

ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดประเภทน้ี เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติดประเภทท่ี 2 ผสม

อยูด่ว้ย มีประโยชน์ทางการแพทย ์การน าไปใชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์น หรือเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษ

ก ากบัไว ้ยาเสพติดประเภทน้ี ไดแ้ก่ ยาแกไ้อ ท่ีมีตวัยาโคเคอีน ยาแกท้อ้งเสีย ท่ีมีฝ่ินผสมอยู่ดว้ย ยา

ฉีดระงบัปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน ซ่ึงสกดัมาจากฝ่ิน ยาเสพติดใหโ้ทษ 

ประเภทท่ี 4 คือสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยา เสพติดใหโ้ทษ ประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 2 

 ยาเสพติดประเภทน้ีไม่มีการน ามาใชป้ระโยชน์ในการบ าบดัโรคแต่อยา่งใด และมีบทลงโทษก ากบั

ไวด้ว้ย ไดแ้ก่น ้ ายาอะเซติคแอนไฮไดรย ์และ อะเซติลคลอไรด์ ซ่ึงใชใ้นการเปล่ียน มอร์ฟีน เป็น 

เฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟครีน สามารถใชใ้นการผลิต ยาบา้ ได ้และวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทอีก 

12 ชนิด ท่ีสามารถน ามาผลิตยาอีและยาบา้ได ้ยาเสพติดใหโ้ทษ  

ประเภทท่ี 5 เป็นยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมิได ้เขา้ข่ายอยูใ่นยาเสพติดประเภทท่ี 1 ถึง 4 ไดแ้ก่ 

ทุกส่วนของพืช กญัชา ทุกส่วนของพืช กระท่อม เห็ดข้ีควาย เป็นตน้ 

จากค านิยามและประเภทของยาเสพติดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยอ่มแสดงให้เห็นว่า 

มีการพิจารณาเปล่ียนประเภทของสารกระตุน้ในกลุ่มแอมเฟตามีน (ATS) จากวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภทท่ี 2 ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาเป็นยาเสพติดให้
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โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 135 (2539) เร่ือง ระบุช่ือ

และประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยลกัษณะของ

แอมเฟตามีน จะมีลกัษณะเป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกล่ิน มีรสขมนิดๆ มีโครงสร้างดงัรูปท่ี 14 

 

                                         
 
รูปที่ 2.1 แสดงโครงสร้างของแอมเฟตามีน 

 
การออกฤทธ์ิของแอมเฟตามีนจะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงท าหน้าท่ีเก็บ

ความจ าความคิดและควบคุมการท างานของอวยัวะต่าง ๆ เช่นการเคล่ือนไหว การทรงตวั การ
ถ่ายทอดความรู้สึกท าใหต่ื้นตวั เคลิบเคล้ิม ร่าเริง ไม่เหน่ือย ไม่ง่วง ตาแข็ง นอนไม่หลบัคลา้ยเป็นยา
เพ่ิมพลงั มีผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือดกระตุน้หวัใจท าใหเ้กิดอาการใจสัน่ การไหลเวียนเลือด
ลม้เหลว เจ็บหน้าอกกระทบต่อทางเดินหายใจ จงัหวะการหายใจไม่ปกติ มีผลต่อระบบการเดิ น
อาหาร ปากแหง้ เบ่ืออาหาร ไม่หิว คล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งเสียและส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ซ่ึงเมื่อ
เสพติดยาแลว้จะส่งผลใหส้มรรถภาพทางเพศลดลง การใชแ้อมเฟตามีนเป็นประจ าทุกวนัในขนาดท่ี
ไม่สูงนกัจะท าใหผู้ใ้ชรู้้สึกสบายใจ กระปร้ีกระเปร่า ไม่ง่วงเหงา หาวนอนแต่หากใชเ้ป็นประจ าและ
ในปริมาณท่ีมากจะท าให้เกิดอนัตรายเพราะเสมือนร่างกายจะถูกใชง้านหนัก ไม่มีเวลาพกัผ่อน 
สุขภาพของผูใ้ช้ยาจะทรุดโทรมและเม่ือมีการเพ่ิมขนาดและความถ่ีในการใชย้ามากข้ึน ท่ีสุดจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท เกิดอาการทางจิต พฤติกรรมเปล่ียนไปในทางกา้วร้าว หงุดหงิด 
ขาดเหตุผลหลงผิด ประสาทหลอน ความจ าเส่ือม กลา้มเน้ือกระตุก มีการเคล่ือนไหวมากข้ึน 
อารมณ์เปล่ียนแปลงง่ายถึงกบัเพอ้คลัง่และหากใชย้าในปริมาณท่ีสูงมาก อาจท าให้ชกัและหมดสติ
ไดก้ารใชย้าท่ีจะก่อใหเ้กิดการติดยาจะมีการใชย้าเป็นประจ า และตอ้งเพ่ิมปริมาณข้ึนเร่ือย ๆ เพราะ
มีการทนทานต่อยา ตอ้งการยาในปริมาณท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งทางจิตใจและร่างกายการพ่ึงพาทางจิต 
เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ท าใหต้อ้งการยาอยูเ่ร่ือย ๆ เมื่อหยดุใชย้าทนัทีจะมีอาการขาดยาจะแสดงอาการ

                                                             
4 พ.ต.ต.ธนบูรณ์  ธชัศฤงคารสกุล, “การจ าแนกประเภทของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน 

ในเส้นผมของผูติ้ดยาเสพติด Distribution of methamphetamine and amphetamine in drug abusers’ head hair,”  
วิชาสัมมนานิติวิทยาศาสตร์, 2552. 
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อ่อนเพลียมาก ง่วงนอนจัดปวดกลา้มเน้ืออย่างรุนแรง หิวจัด ความคิดสับสนวกวน หงุดหงิด 
หลงัจากหยุดยาอาจเกิดอาการสะท้อนกลบัของอารมณ์จากต่ืนตวั ร่าเริง จะเป็นซึมเศร้าแล้วถึง 
ขั้นฆ่าตวัตายไดซ่ึ้งก็จะส่งผลกระทบไปรอบดา้นทั้งทางตรงและทางออ้ม  

เมทแอมเฟตามีน5 
หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า ยาบา้ เป็นอนุพนัธห์น่ึงของแอมเฟตามีน มีโครงสร้างดงัรูปท่ี 2 

ซ่ึงมีน ้ าหนกัโมเลกุลเท่ากบั 149.23 กรัม/โมล และจุดหลอมเหลวอยูใ่นช่วง 170-175 องศาเซลเซียส 
 

                                                          
 
รูปที่ 2.2 แสดงโครงสร้างของเมทแอมเฟตามีน 
 

จดัอยูใ่นกลุ่มยาเสพติดท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท ประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย มี
ผลท าใหม้ีอาการต่ืนตวั ไม่ง่วงนอน ความคิดและอารมณ์แจ่มใส ท างานไดม้าก เม่ือหมดฤทธ์ิยาจะมี
อาการอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร มือสัน่ คล่ืนไส้ ความดงัโลหิตสูง หัวใจเตน้เร็วและแรงข้ึน เหง่ือออก
มาก อารมณ์ฉุนเฉียว ผูท่ี้ติดและตอ้งการยา จะมีอาการปวดศีรษะ ปวดทอ้ง ง่วงนอน วิงเวียน 
อ่อนเพลียมาก ซึมเศร้า ความคิดสับสน หวาดระแวง  ประสาทหลอน โดยคิดว่าจะมีคนมาท าร้าย
ตอ้งหนีไปอยูใ่นท่ีสูง ๆ ถา้ใชย้าเกินขนาด จะมีอาการใจสั่น ความดนัโลหิตสูง หายใจไม่ออก มือ
สัน่ หมดสติ หวัใจวาย ซ่ึงจดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 มีลกัษณะเป็นยาเมด็กลมแบนขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความ
หนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น ้ าหนักเม็ดยาประมาณ 80-100 มิลลิกรัม มีสีต่างๆ กนั เช่น สีส้ม สี
น ้ าตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลืองและสีเขียว มีสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏบนเม็ดยา เช่น  M, PG, WY 
สญัลกัษณ์รูปดาว, รูปพระจนัทร์เส้ียว, 99 หรืออาจเป็นลกัษณะของเส้นแบ่งคร่ึงเม็ด ซ่ึงสัญลกัษณ์
เหล่าน้ีอาจปรากฏบนเมด็ยาดา้นหน่ึงหรือทั้งสองดา้น หรืออาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองดา้นก็ได ้ดงัรูป
ท่ี 3 

                                                             
5 เพ่ิงอ้าง. 
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รูปที่ 2.3 แสดงตวัอยา่งยาบา้ 
 

2.5  ความหมายของผู้ตดิยาเสพตดิ 
องคก์ารอนามยัโลก ใหค้วามหมาย ผูติ้ดยาเสพติด ไวว้่า “ผูติ้ดยาเสพติด หมายถึง การท่ี

บุคคลนั้นรับสารยาเสพติดเขา้ไปในร่างกายท าใหสุ้ขภาพร่างกายอ่อนแอลง อนัเป็นผลโดยตรงจาก
การใชย้าเสพติดชนิดนั้น หรือท าใหบุ้คคลนั้นตอ้งขวนขวายหายาเสพติดชนิดนั้น เพ่ือให้ไดม้าเสพ
หรือการหยดุยาเสพติดนั้นเป็นผลให้บุคคลนั้นมีอาการทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ” 
องค์การอนามยัโลก แมไ้ม่นิยามค าว่า ผูติ้ดยาเสพติดไวโ้ดยตรงแต่ได้อธิบายลกัษณะอาการของ 
ผูติ้ดยาเสพติด รวมถึงความหมายของผูติ้ดยาเสพติด ไวว้่า 6 คือบุคคลซ่ึงเสพยาหรือสารเคมีเข้าสู่
ร่างกายโดยวิธีใดวิธีหน่ึง(เช่น กิน สูบ ฉีดฯลฯ) ติดต่อกนั ชัว่ระยะเวลาหน่ึงแลว้ท าให้มีผลต่อ
ร่างกาย จิตใจของผูใ้ชเ้กิดสภาพเป็นพิษเร้ือรัง ประกอบดว้ยลกัษณะพิเศษ 4 ประการคือ 

1.  มีความปรารถนา หรือความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะตอ้งเสพยานั้นต่อไป 
2. มีความโนม้เอียงท่ีจะตอ้งเพ่ิมปริมาณของยาท่ีเสพใหสู้งข้ึนทุกขณะ 
3.  ถา้ถึงเวลาไม่ไดเ้สพยา จะท าใหผู้เ้สพเกิดอาการอยากยาหรือขาดยา  
4.  ยาท่ีเสพนั้นจะท าลายสุขภาพของผูเ้สพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซ่ึงมิไดบ้ญัญติั

ความหมายของค าว่า ผูติ้ดยาเสพติด ไวเ้ป็นค านิยามโดยเฉพาะ แต่กฎหมายฉบบัน้ีมีการให้ความหมาย
ของค าว่า “ติดยาเสพติด” ไว ้กล่าวคือ7 ตอ้งมีลกัษณะของการเสพ ยาเสพติดเป็นประจ าติดต่อกนั
และตกยูใ่นสภาพท่ีจ  าเป็นตอ้งพ่ึงยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นไดต้ามหลกั
วิชาการ ดงันั้นจึงอนุมานไดว้่าผูติ้ดยาเสพติดคือผูท่ี้มีอาการดงักล่าว ในส่วนบทบญัญติักฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ไดใ้หค้  านิยามไวด้งัต่อไปน้ี 

                                                             
6 ทิพยอ์ร  ไชยณรงค,์ การวิเคราะห์ผลงานวิจยัดา้นยาเสพติด, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2535), น. 8. 
7 พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 4. 
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1.  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.  2522 มาตรา 4 ว่า “ยาเสพติดให้โทษ ”   
หมายความว่า สารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดมสูบฉีด 
หรือดว้ยประการใดๆ แลว้ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพ่ิมขนาด
การเสพเร่ือยๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง
อยูต่ลอดเวลาและสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลงกบัให้รวมตลอดถึงสารเคมีท่ีใชใ้นการผลติยา
เสพติดใหโ้ทษดงักล่าวดว้ย ทงัน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึง
ยาสามญัประจ าบา้นบางต ารับตามกฎหมายว่าดว้ยยาท่ีมียาเสพติดใหโ้ทษผสมอยู่ 

2.  พระราชบัญญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2535 “ติดวตัถุ
ออกฤทธ์ิ” หมายความว่า “เสพเป็นประจ าติดต่อกนัจนตกอยูใ่นสภาพท่ีจ  าเป็นตอ้งพ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ
นั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นไดต้ามหลกัวิชาการ”  

นอกจากน้ี จากรายงานการวิจยั ความสมัพนัธข์องผูติ้ดยาเสพติดกบัการต่ออาชญากรรม 
ไดอ้ธิบายความหมายของอาการติดยาเสพติด หมายถึงการท่ีร่างกายหรือจิตใจหรือทั้งสองอย่างของ
บุคคลผูติ้ดยายอมรับสารเคมีชนิดหน่ึงท่ีมิไดเ้ป็นส่ิงจ  าเป็นต่อร่างกายโดยธรรมชาติ เขา้สู่ร่างกาย
เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ พฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเป็นประจ าจน
สารนั้นกลายเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของร่างกายท่ีจะขาดเสียมิได้ หากขาดไปก็จะเกิดอาการ
ทรมาน ทุรนทุรายเห็นไดช้ดั โดยเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเฉียบพลนัและรุนแรงเม่ือหมดฤทธ์ิยาก็จะ
เกิดอาการทุรนทุรายทรมานข้ึน เน่ืองจากร่างกายขาดดุลจะตอ้งไดรั้บสารเสพติดเขา้ไปใหม่ หรือไม่
ก็ใชเ้วลาในการปรับระบบต่างๆ ให้กลบัเขา้สู่สภาพเดิมอย่างชา้ๆ หรืออาจจะกล่าวไดว้่า เมื่อเสพ
สารเสพติดเป็นประจ า สารเสพติดจะกลายเป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็นต่อการรักษาสมดุลของร่างกาย 
และเม่ือขาดสารชนิดน้ีหรือเรียกว่า “หยุดยา” ก็จะเกิดอาการแปรปรวนทางอารมณ์ความคิดหา
เหตุผลจะหมดไป ระบบต่างๆ ของร่างกายแปรปรวน เกิดเป็นอาการของผูติ้ดยาเสพติดท่ีเรียกว่า 
“อาการอดยา” ซ่ึงผูใ้ชย้าจะตอ้งเพ่ิมขนาดข้ึนเร่ือยๆ จึงจะสามารถหายจากอาการดงักล่าวได ้โดย
สรุป ผูติ้ดยาเสพติดจึงอาจก าหนดนิยามไวโ้ดยรวมว่า เป็นบุคคลซ่ึงเสพหรือรับสารเสพติดเขา้ไปใน
ร่างกายเป็นระยะเวลาหน่ึงและเสพติดต่อกนัเร่ือยๆ แลว้ท าใหร่้างกายและจิตใจทรุดโทรมลงอีกทั้งมี
อาการตอ้งการยาในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน ถา้หากขาดยาเม่ือไหร่จะมีอาการขา้งเคียงเน่ืองจากฤทธ์ิยาเสพ
ติด อาทิ กระวนกระวาย ฉุนเฉียว โมโหง่ายเมื่อกล่าว่าผูติ้ดยาเสพติดดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ท าให้เห็นได้
ว่าลกัษณะของผูติ้ดยาเสพติดนั้น อาจพิเคราะห์ในมิติต่างๆ ไดโ้ดยสงัเขป ดงัน้ี  ในแง่ของพฤติกรรม
ของผูติ้ดยาเสพติดจะขาดความรับผิดชอบ ต่ืนสาย ใชเ้งินเปลือง หย่อนระเบียบวินัย จะตอ้งท าผิด
กฎหมาย เพื่อใหไ้ดย้าเสพติดมา ทางดา้นความคิดและความรู้สึก ผูติ้ดยาเสพติด เมื่อมีปัญหาไม่ค่อย
กลา้เผชิญ คิดต่อตา้นสงัคม หุนหนั รู้สึกดอ้ยไม่มีคุณค่า อารมณ์และบุคลิกภาพจะเป็นคนน้อยใจง่าย 

DPU



24 

เจา้คิดเจา้แคน้ โมโหง่าย จิตใจอ่อนไหว ข้ีอาย เก็บตวั พลงัใจต ่า ทั้งน้ีแมนิ้ยามค าว่า“ยาเสพติด” ตาม
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จะรวมถึงผูติ้ดสารระเหยและผูติ้ดวตัถุ
ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ซ่ึงพิเคราะห์ไดจ้ากพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ใหค้วามหมายของยาเสพติดไวว้่า “ยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษและ
ยาเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” และเมื่อพิเคราะห์มาตรา 3 แห่ง
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 (แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2534) ใหค้  านิยาม “ ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด
ใหโ้ทษ วตัถุออกฤทธ์ิตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และสารระเหย ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย อย่างไรก็ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดพ.ศ. 2545 ไดก้  าหนดคุณสมบติัเฉพาะไวว้่า นอกจากจะตอ้งเป็นผูเ้สพ 
เสพและครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจ  าหน่าย และเสพและจ าหน่ายแลว้ ยงัจะตอ้งเป็นไป
เพื่อจ  าหน่ายตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะชนิดประเภทและปริมาณของยาเสพติด 
พ.ศ. 2546 ดังนั้น จึงได้มีการก าหนดให้สารระเหยเป็นยาเสพติดอยู่ในกฎกระทรวง ท าให้ใน
ปัจจุบนัผูเ้สพหรือติดสารระเหยและวตัถุออกฤทธ์ิจิตและประสาท จึงอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะเขา้สู่
กระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟ ูตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ดว้ย 
 
2.6  สาเหตุของการตดิยาเสพตดิ8 

สาเหตุของการติดยาเสพติด เป็นปัญหาใหญ่ทางสังคมท่ีละเอียดอ่อนมากและจะตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วก่อนท่ียากจะแกไ้ขได ้ดงันั้น บุคคลใกลชิ้ดพึงควรสังเกตคนใกลต้วัว่า  
เป็นบุคคลท่ีต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าปกติหรือไม่ โดยมกัมีลกัษณะท่ีผิดปกติ สามารถแบ่งได ้  
3 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ดา้นจิตใจ คือบุคลิกภาพผิดปกติ ผูท่ี้ติดสารเสพติดส่วนใหญ่มกัมีลกัษณะเป็นคน
กา้วร้าว ชอบพึ่งพาผูอ่ื้น แยกตวัเอง หรือซึมเศร้า หรือป่วยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิต มีอาการ
นอนไม่หลบั อารมณ์ผดิปกติ แลว้ใชส้ารเสพติดช่วยระงบัอาการ จึงท าใหม้ีโอกาสติดยาเสพติดได  ้

2.  ดา้นสงัคม คือ สภาพครอบครัวท่ีกดดนัต่อจิตใจ เช่น ครอบครัวแตกแยก บิดามารดา
ทะเลาะกนัเป็นประจ า อบรมเล้ียงดูลกูไม่ถกูตอ้ง เช่น เคร่งครัดหรือหา้มเด็กมากเกินไป หรือคนใน
ครอบครัวติดสารเสพติดดว้ย คนท่ีมีโอกาสใกลชิ้ดกบัพวกติดสารเสพติดโดยเฉพาะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมี
ความอยากรู้อยากลอง หรือปัญหาความกดดันทางสังคม ภาระเศรษฐกิจ คนว่างงาน ประชากร
                                                             

8 กระทรวงยุติธรรม, ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการบ าบดัรักษา, ในเอกสาร
หมายเลข 10/37, (กรุงเทพมหานคร: กองกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม, 2537), น. 10. 
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หนาแน่น ตอ้งอยู่ในแหล่งเส่ือมโทรม ค่านิยมผิดๆ ในเร่ืองการด่ืมสุรา เช่นการเล้ียงฉลองในงาน
ประเพณีต่างๆ อาจเป็นสาเหตุใหติ้ดสุราได ้

3.  ดา้นร่างกาย เน่ืองจากมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือเร้ือรัง มีอาการทางกายเน่ืองจาก
ท างานหนกั นอนไม่หลบั มกัจดัหาหรือซ้ือสารเสพติดมาใช ้เช่น ยาแกป้วด ยานอนหลบั เพ่ือระงบั
อาการเหล่าน้ี บางรายติดยาดองเหลา้หลงัคลอดบุตร หรืออาจเกิดจากการกระท าของแพทยห์รือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีขาดความระวงั ในการใหย้ากบัผูป่้วยเป็นเวลานาน ท าใหผู้ป่้วยติดยาได ้เช่น ไดอาซีแพม 
ยานอนหลบั เป็นตน้ 
 
2.7  ลกัษณะของผู้ตดิยาเสพตดิ9 

        2.7.1  ลกัษณะของผูติ้ดยาเสพติดโดยทัว่ไป ผูติ้ดสารเสพติดชนิดใดก็ตามจะมีลกัษณะเฉพาะท่ี
พบไดบ่้อย ดงัน้ี 

2.7.1.1  ดา้นสุขภาพ ร่างกายส่วนมากทรุดโทรมมองเห็นได้ชัด คือ ผอม ซีดเหลือง 
อ่อนเพลีย และง่วงนอนบ่อยจนผดิสงัเกต 

2.7.1.2  ดา้นการแต่งกาย ชอบใส่เส้ือแขนยาเพ่ือปกปิดรอยเข็มฉีดยาและสวมแว่นตาด า
เพื่อซุกซ่อนม่านตาท่ีเปิดกวา้งหรือริบหร่ีในรายท่ีติดมอร์ฟืน เฮโรอีน 

2.7.1.3  ดา้นการเรียนหรือการงาน จะขาดสมาธิและความรับผดิชอบในการเรียนหรือการ
งาน มกัเกียจคร้านและขาดระเบียบวินยั ไม่รักษากฎเกณฑข์องโรงเรียนหรือสถานท่ีท างาน 

2.7.1.4  ดา้นอารมณ์ เป็นคนอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย หงุดหงิด ฉุนเฉียวโมโหง่าย อาจ
ผดิปกติถึงขั้นอาระวาดท าลายของ 

2.7.1.5  ดา้นการปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม มกัชอบมัว่สุมในกลุ่มผูเ้สพ และปลีก
ตวัออกจากสงัคมปกติ ชอบอยูใ่นท่ีลบัตาคน เช่น ในส้วม ในสวน บา้นร้าง เพื่อแอบเสพหรือกลวั
คนเห็น กลวัต ารวจจบั มกัชอบยมืเงินผูอ่ื้น พดูปดหลอกลวง 
        2.7.2  ลกัษณะของผูติ้ดสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน พิษของสารน้ี ท าใหเ้กิดอาการ 2 แบบ 
คือ ระยะเป็นพิษ แบ่งเป็น 

1)  ร่างกายขยนัมากผิดปกติ กระสับกระส่าย อยู่ไม่เป็นสุข ตวัสั่น กลา้มเน้ือกระตุก 
เหง่ือออก ชีพจรเตน้เร็ว ความดนัสูง ม่านตาขยาย ปากแหง้ อาเจียน 

2)  อารมณ์วิตกกงัวล หงุดหงิด กา้วร้าว ท าร้ายผูอ่ื้น ขาดเหตุผล หวาดระแวง หลงผิด และ
ระยะเพอ้คลัง่ การเคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน มกัพดูไม่รู้เร่ือง ดา้นอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย ประสานหลอน
และความจ าเส่ือม 
                                                             

9 เพ่ิงอ้าง, น. 11-13. 
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จากการศึกษาในหวัขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ ย่อมตระหนักไดว้่า การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดประเภทแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบา้) ย่อมเป็นปัญหาสังคมซ่ึงมีความสัมพนัธ์ท่ี
เช่ือมโยงไปในหลายมิติ แต่ท่ีส าคญั คือ ดา้นสาธารณสุข ดา้นเศรษฐกิจ และกฎหมาย ส าหรับมิติ
ทางกฎหมายในทางสากลไดแ้ยกผูเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งเป็น 2 ดา้น คือ 1. ฝ่ายผูเ้สพ ซ่ึงปัจจุบนันโยบาย
ทางกฎหมายค่อยๆ ผ่อนคลายลงโดยค านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติของมนุษยท่ี์มองว่าผูใ้ช้
สารเหล่าน้ีในฐานะผูเ้สพหรือผูติ้ดมีสภาพเป็น “ผูป่้วย” ซ่ึงต้องปฏิบัติดว้ยการบ าบดัรักษาทาง
การแพทยม์ิใช่ในฐานะของ “อาชญากร” ตามกระบวนการยุติธรรม และ 2. ฝ่ายผูค้า้ ไดแ้ก่บุคคล
ต่างๆ ในกระบวนการคา้สารดงักล่าวหรือองค์กรอาชญากรรมท่ีแสวงประโยชน์ในเชิงทรัพยจ์าก
ฝ่ายผูเ้สพหรือผูติ้ดซ่ึงมีภาวะอ่อนแอเป็นผูป่้วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้น เม่ือการกระท า
ดงักล่าวจึงยอ่มท่ีจะมีมาตรการในการลงโทษแก่ผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องปรามและ
ยบัย ั้งการแพร่ระบาดของยาบา้จึงจ าตอ้งอาศยัอ  านาจในการลงโทษแก่ผูก้ระท าผดิต่อไป  
 
2.8  วตัถุประสงค์ของการลงโทษ10 

การลงโทษ คือ การปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีท าให้ผูท่ี้ไดรั้บการปฏิบติันั้นไดรั้บ
ผลร้าย เน่ืองมาจากการท่ีผูน้ั้ นได้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติอนัเป็นกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐจะเป็น 
ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บผลร้ายนั้น ๆ และการลงโทษยงัเป็นรูปแบบหน่ึงของ
การป้องกนัสงัคมจากผูก้ระท าความผิดอีกดว้ย ทั้งน้ี การป้องกนัแบ่งออกเป็นการป้องกนัทัว่ไป11 
และการป้องกันพิเศษ  มาตรการบังคับทางอาญาท่ีมีว ัตถุประสงค์เป็นการป้องกันทั่วไป  
คือการลงโทษผูก้ระท าความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 อนัไดแ้ก่ การประหารชีวิต 
จ  าคุก  กักขัง ปรับริบทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นมาตรการบังคับทางอาญาท่ีใช้ข่มขู่มิให้บุคคลอ่ืน
กระท าความผดิในทางเดียวกนัหรือกระท าเป็นแบบอยา่งอนัจะเป็นการบงัคบัจิตใจของบุคคลทัว่ไป
ท่ีคิดจะกระท าความผิดอย่างเดียวกันนั้ นให้ยุติความคิดนั้ นๆ  มาตรการบังคับทางอาญาท่ีมี
วตัถุประสงค์เป็นการป้องกนัพิเศษ เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยใช้เพื่อป้องกันมิให้ผูก้ระท า
ความผิดกลบัมากระท าความผิดแบบเดียวกันซ ้ าอีกและเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการกระท า
ความผดิท่ี อาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  อนัอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
วิธีการเพ่ือความปลอดภยัเป็นทางเลือกท่ีศาลสามารถท่ีจะสั่งให้น ามาใชค้วบคู่ไปกบัการลงโทษ
หรือเ ลือกใช้วิ ธีการ เพื่อความปลอดภัยมาบังคับใช้แทนมาตรการลงโทษทางอาญาได ้ 

                                                             
10 วสันต ์ บุญประจกัษ,์ มาตรการลงโทษผูก้ระท าผิดหญิงในคดีอาญา ศึกษากรณี การจ ากดัเสรีภาพ

ในที่อยูอ่าศยั, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2558), น.13. 
11  อภิชาต  ด  ารงสันติสุข, แผนบงัคบัโทษรายบุคคล, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2556), น.12-13.  
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ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจหลกัในการคุม้ครองสังคมและป้องกนัการกระท าความผิดกฎหมาย
อาญา ทั้งน้ีการเลือกใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยัอนัเป็นมาตรการป้องกนัพิเศษมาใชค้วบคู่ไปกบั
การลงโทษหรือแทนมาตรการลงโทษก็เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการใชม้าตรการบงัคบัทาง
อาญากล่าวคือ 

(ก)  การป้องกันทั่วไป การลงโทษการกระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมายเพ่ือให้ผูก้ระท า
ความผิดทราบว่าไดก้ระท าในส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับและเพ่ือให้บุคคลอ่ืนทั่วไปเห็นว่าหากมีการ
กระท าเช่นน้ีเกิดข้ึนการะท านั้นก็จะไม่เป็นท่ียอมรับบุคคลย่อมจะตอ้งไดรั้บโทษจากการกระท าท่ี
ผดิต่อกฎหมาย 

(ข)  การป้องกันพิเศษ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผูท่ี้เคยกระท าความผิดกลับมาก่ อ
อนัตรายต่อสงัคมไดอี้กในอนาคต โดยการใชม้าตรการฟ้ืนฟแูละป้องกนัในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ี โดย
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ท่ี้ตอ้งรับโทษนั้นไดรู้้สึกส านึกว่าการกระท าของตนเป็นการกระท าท่ีผิดอนั
เป็นพฤติกรรมท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น จึงตอ้งน าเขา้สู่
กระบวนการแกไ้ขพฤติกรรมมนุษยเ์พ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดีนั้นให้หมดไป12 โดยมีทฤษฎี
การลงโทษท่ีส าคญัดงัจะกล่าวต่อไปน้ี13 

การลงโทษทางอาญาคือผลแห่งความผิดท่ีผู ้กระท าจะได้รับเมื่ อมีกา รฝ่าฝืน 
กฎกติกาท่ีรัฐก าหนดวางไวซ่ึ้งการลงโทษยอ่มจะก่อใหเ้กิดความเจ็บปวดทุกขท์รมานและเกิดความ
ไม่พึงพอใจแก่ผูท่ี้ตอ้งไดรั้บโทษดงักล่าวโดยนกัวชิาการมีความเห็นวา่การลงโทษไม่ควรเป็นเร่ืองท่ี
กระท าเพื่อการแก้แค้นผูก้ระท าความผิดเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะเป็นการกระท าเพื่อคุม้ครอง
ผูก้ระท าความผดิมิใหถ้กูแกแ้คน้จากผูเ้สียหาย  เน่ืองจากการแกแ้ค้นกนัเองย่อมก่อให้เกิดความไม่
สงบสุขในสังคม ดงันั้น การยบัย ั้งไม่ให้มีการกระท าความผิดท่ีกฎหมายห้ามการก่อให้เกิดความ
ทุกขท์รมานนอ้ยท่ีสุด ทั้งต่อผูก้ระท าความผดิและต่อผูอ่ื้นในสังคม การให้ผูก้ระท าความผิดส านึก
ผดิในการกระท าของตน ตลอดจนการแสดงออกว่าสังคมไม่ยอมรับการกระท าความผิดนั้น14 ได้
ทางทฤษฎีไดจ้  าแนกวตัถุประสงคข์องการลงโทษออกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่ การลงโทษเพื่อการแก้

                                                             
12 ธานี  วรภทัร์, หลกักฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจ าคุก, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน ลิขสิทธ์ิ ,  

2553), น.31. 
13 อุททิศ  แสนโกศล, หลกักฎหมายอาญา : การลงโทษ.อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ, 

(23 มีนาคม 2515). 
14 Walker Aims of Punishment, (1971), pp. 48-65. อ้างไว้ ประธาน  วฒันวาณิชย,์  

ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบัอาชญาวิทยา, (ม.ป.ท:  ม.ป.พ, 2546), น. 365. 
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แคน้ทดแทนการป้องกนัหรือยบัย ั้งการกระท าความผิด การท าให้ผูก้ระท าความผิดไม่สามารถไป
กระท าความผดิอีกและการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิ15 โดยจะอธิบายถึงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  การลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทน ทฤษฎีน้ีมีความหมายหลายประการแตกต่างกนั
ไปตามยคุสมยั โดยอาจความถึงการแกแ้คน้ หรือการชดใชค้วามผิด โดยในปัจจุบนักลุ่มประเทศ
แถบตะวนัตกโดยเฉพาะในสหราชอาณาจกัรใหค้วามหมายว่าหมายความถึงการท่ีผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บการลงโทษท่ีเหมาะสมกบัความผิดท่ีกระท า การติเตียน หรือการประณาม ทฤษฎีในการแก้
แคน้ทดแทนตามความหมายของ “การแกแ้คน้” (Vengeance)16 จะถือว่าการลงโทษเป็นการแสดง
อยา่งชดัเจนและยนืยนัถึงความเกลียดชงัท่ีมีต่อการกระท าความผดิและท าใหเ้กิดความชอบธรรมใน
การลงโทษ เพราะกฎหมายอาญามีพ้ืนฐานมาจากกฎศีลธรรม เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนอนั
เป็นการล่วงละเมิดศีลธรรมของชุมชน กฎหมายจึงไดด้  าเนินบทบาทในเชิงสังคมบนหลกัการท่ีว่า
เป็นความชอบธรรมทางศีลธรรมท่ีจะลงโทษผูก้ระท าความผิดโดยรัฐจะด าเ นินการลงโทษเพื่อ
วตัถุประสงค ์2 ประการ คือด าเนินการแทนผูเ้สียหายญาติเพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีการแกแ้คน้กนัเองและ
สนองมโนธรรมของคนในสังคมท่ีต้องให้มีการลงโทษผูก้ระท าความผิด เน่ืองจากเช่ือว่าการแก้
แค้นเป็นสัญชาติญาณเฉกเช่นเดียวกับสัตว์ท่ีมกัจะกัดตอบเมื่อถูกท าร้ายการแก้แค้นผูก้ระท า
ความผดิจึงไม่ใช่เพียงเร่ืองท่ีสังคมยอมรับกนัแต่เป็นความตอ้งการในฐานะท่ีเป็นทางระบายออก
เพราะหากไม่มีการลงโทษก็จะตอ้งมีการอดกลั้นความรู้สึกท่ีไม่ชอบธรรมจนอาจถึงจุดระเบิดอนั
น าไปสู่การลุกฮือและการกระท าการในเร่ืองท่ีไม่พึงประสงค์17 

ส่วนทฤษฎีการแกแ้คน้ทดแทนตามความหมายของ “การชดใชค้วามผิด” (Expiation) 
เกิดข้ึนจากความเช่ือว่าผูก้ระท าความผดิจะตอ้งชดใชค้วามผิดท่ีไดก้ระท าจึงตอ้งทนรับความทุกข์
เร่ืองน้ีถือว่าเป็นเร่ืองท านองเดียวกบัการแกแ้คน้ตอบแทน เพราะผูก้ระท าความผิดจะตอ้งชดใชห้น้ี
ต่อสงัคม และการท่ีตอ้งรับผดิดงักล่าวจะท าใหส้งัคมยอมรับเพราะ มีการลงโทษแลว้ แนวความคิด
น้ีมีพ้ืนฐานมาจากอิทธิพลของศาสนาแต่มีนักวิชาการบางท่านเห็นว่าเป็นเร่ืองจิตวิทยาท่ีผูก้ระท า
ความผดิเองตอ้งการจะชดใชค้วามผดิ 

ทฤษฎีการแกแ้คน้ทดแทนตามความหมายของ “การลงโทษท่ีเหมาะสมกบัความผิดท่ี
กระท า” ถือเป็นแนวความคิดใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในช่องสองทศวรรษท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีกระแส

                                                             
15 CMV Clarkson and HM Keat Criminal Law:Text and Materail. (1998).p.26. 
16 James Fitzjames Stephen, A History of the Criminal Law of English Vol. ll, (1883), pp. 81-82. 
17 Puttkammer.Administration of Criminal Justice 9, (1953). Cohen. Moral Aspects of the  

Criminal Law’49 Yale L.J. 1940, pp. 987 – 1025. อ้างไว้ ปณิธาน  ตึงตระกูล, มาตรการทางกฎหมายใน 
การคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งขงัในดา้นสุขอนามยั, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2556), น. 7-14.  
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คดัค้านทฤษฎีป้องกนัและทฤษฎีแก้ไขปรับปรุงผูก้ระท าความผิด 18 และเห็นกันว่าควรลงโทษ
ผูก้ระท าความผดิเพราะเขาควรจะไดรั้บ19โดยในปัจจุบนัทฤษฎีการแกแ้คน้ทดแทนตามความหมาย
ของ “การลงโทษท่ีเหมาะสมกบัความผิดท่ีกระท า” ถือเป็นทฤษฎีหลกัของการลงโทษทางอาญา
ในสหราชอาณาจกัรตาม Criminal Justice Act 1991 20และมลรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็ไดม้ี
การปฏิรูปการลงโทษ โดยยดึถือแนวความคิดเร่ืองการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผิดท่ีกระท าน้ี21 
Clarkson และ Keating ไดก้ล่าวว่าทฤษฎีดงักล่าวน้ีไดเ้กิดข้ึนตามแนวความคิดของ Kant ท่ีว่าบุคคล
จะต้องรับโทษหากท าการฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึงด้วยวิธีการน้ีจะท าให้มนุษยเ์คารพต่อตนเองและ
รับผดิชอบในการกระท าของตนท่ีไดเ้ลือกท่ีจะกระท าความผดิ เพราะการลงโทษเพื่อแกไ้กปรับปรุง
อาจะเป็นการปฏิบัติต่อมนุษยเ์ฉกเช่นเดียวกบัสัตว์เล้ียง ทั้งน้ี เน่ืองจากทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ได้
ก  าหนดไวว้่าบุคคลมีหนา้ท่ีท่ีจะไม่ท าส่ิงท่ีกระทบต่อสิทธิของผูอ่ื้น กฎหมายจึงไดก้  าหนดใหช้ดัเจน
เพ่ิมเติมว่าบุคคลทุกคนจะตอ้งเคารพกฎหมาย และเน่ืองจากการกระท าความผดิจะท าใหผู้ก้ระท าได้
ไดรั้บประโยชน์อนัไม่ชอบท่ีผูซ่ึ้งปฏิบติัตามกติกาบา้นเมืองไม่อาจไดม้า ทั้งจะติดนิสัยชอบกระท า
ความผิดไม่มีศีลธรรมอย่างท่ีคนอ่ืนมี22  การลงโทษจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเรียกคืนซ่ึงประโยชน์ท่ี
ผูก้ระท าความผดิไดไ้ปโดยไม่ชอบดงักล่าวทั้งจะเป็นการฟ้ืนฟดุูลยภาพทางสงัคม23 

ประการสุดทา้ยทฤษฎีการแกแ้คน้ทดแทนตามความหมายของ “การติเตียน” (Censure) 
หรือ “การประณาม” (Denunciation) เป็นแนวความคิดท่ีกล่าวเพ่ิมเติมจากทฤษฎีการแก้แค้น
ทดแทนตามความหมายของการลงโทษท่ีเหมาะสมกบัความผิดท่ีกระท า ซ่ึงเห็นว่าความเหมาะสม
ในการลงโทษก็คือวตัถุประสงคข์องการลงโทษ เพราะจะมีการลงโทษท่ีเป็นบางส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีดีนั่น
คือความเป็นธรรม24 แต่นกัวิชาการในกลุ่มน้ีเห็นเพ่ิมเติมว่าการลงโทษตามทฤษฎีให้เหมาะสมกบั

                                                             
18 Andrew von Hirsch and Andrew Ashworth.Principle Sentencing, (1992), pp. 254 – 255. 
19 Walker and Hough, Public Attitudes to Sentencing, (1998), pp. 185-186.  

อ้างไว้ ปณิธาน ตึงตระกูล. เพ่ิงอ้าง. 
20 Home Office White Paper Crime, Justice and Protecting the Public, Cm. 965, para 1.6, (1990) 
21 ปณิธาน  ตึงตระกูล, เพ่ิงอ้าง. 
22 Morris, Presons and Punishment, 52 Monist 475,(1968). อ้างไว้ ปณิธาน  ตึงตระกูล. เพ่ิงอ้าง. 
23 Hampton, Correcting Harms versus Fighting Wrongs: The Goal of Retribution’39 U.C.L.A.  

Law Review, (1992), pp. 1656 -1686.  
24 Moore, The Moral Worth of Retribution’ in Schoeman (ed.)Responsibility. Character and the 

Emotions: New Essays in Moral Philosophy, (1987) อ้างไว้ ปณิธาน  ตึงตระกูล, เพ่ิงอ้าง. 
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ความผิดท่ีกระท าควรจะมีการผสมผสานการแสดงออกซ่ึงการไม่ยอมรับและการประณามการ
กระท าความผดิรวมถึงตวัผูก้ระท าความผดิ25  

2)  การลงโทษเพ่ือป้องกนัหรือยบัย ั้งการกระท าความผิด ทฤษฎีน้ีจะเน้นไปท่ีผลของ
การลงโทษเพ่ือเป็นการลดการกระท าความผดิท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยการลงโทษใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง ทฤษฎี
การป้องกนัน้ีอาจแบ่งพิจารณาไดเ้ป็น 3 ประการคือ 

2.1)  การป้องกันส่วนบุคคล เร่ืองน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของทฤษฎีป้องกนัท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดแรงจูงใจในการกระท าความผิดโดยมีความคาดหวงัว่าการถูกลงโทษจะท าให้
ผูก้ระท าความผิดไม่กลับไปกระท าความผิดซ ้ าอีก ดังนั้ น หน้าท่ีส าคัญของผูพิ้พากษาตาม
แนวความคิดน้ีก็คือการคาดการณ์และเลือกโทษท่ีจะส่งผลกระทบดงักล่าวมาแก่ผูก้ระท าความผิด
ใหม้ากท่ีสุดโดยผูก้ระท าความผดิบางคนท่ีไม่มีแนวโน้มจะกลบัไปกระท าความผิดอีกอาจไม่ตอ้ง
รับโทษในขณะท่ีอาจตอ้งใชโ้ทษรุนแรงจนดูเหมือนไร้ความปราณีแก่ผูก้ระท าความผิดอีกคนหน่ึง 
อย่างไรก็ตามมีการกล่าวกันว่าทุกคร้ังท่ีมีการกระท าความผิดทฤษฎีน้ีจะถูกสั่นคลอน และมี
ความเห็นกนัว่าทฤษฎีน้ีจะมีผลเม่ือใชก้บัผูก้ระท าความผดิซ ้านัน่คือการท่ีการลงโทษท่ีมีข้ึนในคร้ัง
แรกลม้เหลว26 

2.2)  การป้องกนัส่วนทัว่ไป โดยเห็นว่าการขู่ว่าจะลงโทษจะมีผลเป็นการยบัย ั้งบุคคล
ไม่ให้กระท าความผิดในขั้นตอนการออกกฎหมายรัฐสภาจึงต้องก าหนดโทษเอาไวเ้พ่ือขู่ไม่ให้
บุคคลคิดไปกระท าความผดิและในขั้นตอนการลงโทษจะตอ้งลงโทษผูก้ระท าความผดิเพื่อแสดงให้
คนในสงัคมเห็นและไม่เอาเป็นเยีย่งอยา่ง 

2.3)  การป้องกนัเน่ืองจากบทเรียนท่ีเกิดข้ึน ทฤษฎีน้ีอธิบายไปถึงการแกไ้ขปัญหากรณี
การกระท าความผดิเลก็ๆ นอ้ยๆ ของอาชญากรท่ีมีความรู้ความสามารถในส านกังานหรือในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยการฟ้องคดีประเภทน้ียงัมีไม่มากนกั อาจจะเน่ืองมาจากคนในสังคมยงัไม่เห็นว่า
การกระท าดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีไม่ถกูตอ้งจึงยงัไม่เกิดการยบัย ั้งทางจิตส านึกต่อการกระท าความผิด 
เพราะเห็นว่าเป็นเพียงเร่ืองเลก็ๆ นอ้ย ๆ ท าใหไ้ม่มีพลงัในการกระตุน้จิตส านึกคนในสงัคมว่าควรมี
การลงโทษการกระท าความผดิในลกัษณะน้ีอนัจะส่งผลในเชิงป้องกนัการกระท าความผิดในเร่ือง
อ่ืน ๆ ต่อไป 

3)  การลงโทษเพื่อท าให้ผูก้ระท าความผิดไม่สามารถกลบัไปกระท าความผิดไดอี้ก 
ทฤษฎีน้ีเป็นเร่ืองการท าให้ผูก้ระท าความผิดไม่สามารถกระท าความผิดอีก ซ่ึงจะท าโดยการแยก
บุคคลท่ีไม่พึงประสงค์ออกจากสังคมอาจเป็นการถาวรหรือเพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือให้คนใน
                                                             

25 Hirsch Part of Future Crimer, (1985), p. 52. อ้างไว้ ปณิธาน  ตึงตระกูล, เพ่ิงอ้าง. 
26 Walker and Padfield Sentencing: Theory, Practice and Law, (1996), pp. 79-95. 
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สงัคมไดรั้บความปลอดภยัจากทุกขร้์อนท่ีจะเกิดข้ึนจากบุคคลท่ีไม่พึงประสงคน์ั้นเน่ืองจากผูก้ระท า
ความผดิบางคนไม่สามารถน าทฤษฎีป้องกนัหรือแกไ้ขฟ้ืนฟูมาใชไ้ด ้ท าให้บุคคลดงักล่าวอาจไป
กระท าความผิดหากมีโอกาสท าได้ ดงันั้นมาตรการคุม้ครองสังคมท่ีพอจะท าไดก้็คือการควบคุม
บุคคลดงักล่าวไวช้ัว่ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือไม่ใหไ้ป ก่อความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น  แต่เดิมนั้นมีการใชก้าร
ประหารชีวิตตัดแขนตดัขาหรือเนรเทศแก่ผูก้ระท าความผิดประเภทน้ี แต่ในปัจจุบนัอาจใชก้าร
ควบคุมบุคคลไวใ้นเขตท่ีก  าหนดยึดใบอนุญาตหรือจ าคุก ซ่ึงการจะน ามาตรการอย่างไรมาใชน้ั้น
ข้ึนอยูก่บัความร้ายแรงของการกระท าความผดิ 

4)  การลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด การลงโทษตามทฤษฎีน้ีถือเป็นการ
พฒันาการท่ีส าคญัของทฤษฎีการลงโทษทางอาญาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีไม่ใช่การสร้างความหวาดกลวัว่าจะถูกลงโทษแต่เป็นการแกไ้ขท่ีจิตส านึกของบุคคล 
ทฤษฎีน้ีเป็นการขดัเกลาความประพฤติเพ่ือใหไ้ม่ตอ้งการกลบัไปกระท าความผดิอีก ถึงแมว้่าบุคคล
นั้นจะไม่กลวัการลงโทษ27 จุดก  าเนินของทฤษฎีน้ีมีความเกาะเก่ียวกับความเคล่ือนไหวทาง
มนุษยธรรมเพื่อการปรับปรุงเรือนจ า และกลุ่มผูเ้รียกร้องให้มีการน าแนวความคิดน้ีเพ่ือให้มีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนมาใช้28 

ทฤษฎีการลงโทษตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เป็นพ้ืนฐานส าคญัในการลงโทษทางอาญา 
โดยในการน าไปใชน้ั้นจะเนน้หนกัไปในทางใดก็จะเป็นไปตามลกัษณะทางวฒันธรรมของกลุ่มชน
นั้นๆ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ศาสนา และแนวนโยบายแห่งรัฐในบางช่วงเวลาแนวคิดจากทฤษฎี
ต่างๆ เหล่าน้ีอาจเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการคุม้ครองป้องกนัสงัคมในสถานการณ์ท่ีวิกฤติได ้ หาก
พิจารณาถึงประวติัการลงโทษทางอาญาตั้งแต่ในอดีตของประเทศไทยในยคุสุโขทยั อยธุยา เร่ือยมา
จนถึงในยคุปัจจุบนัจะพบว่าไดม้ีการน าทฤษฎีต่าง ๆ มาใช ้การน าทฤษฎีดงักล่าวน้ีมาใชจ้ะมีความ
ผสมกลมกลืนกันอยู่หลายทฤษฎี ซ่ึงปรากฏในการลงโทษและวิ ธีการลงโทษทางอาญา  
วิธีการลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือการลงโทษ
จ าคุก โดยการกนัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยั แต่การจ าคุกเป็น
วิธีการท่ีแยกผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมไดเ้พียงชัว่คราว  ทา้ยท่ีสุดผูก้ระท าความผิดก็ยงัคง
กลบัมาอยูใ่นสงัคม  แมว้่าจะเป็นการลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตแต่ต่อมาก็อาจมีการลงโทษดว้ยวิธีการ
ต่างๆ จนท่ีสุดแลว้ก็สามารถออกจากเรือนจ ากลบัเขา้มาสู่สงัคมไดอี้ก และเมื่อกลบัมาแลว้ผูก้ระท า
ความผดิอาจมีความโกรธแคน้สงัคมมากยิง่ข้ึนอนัเป็นผลต่อเน่ืองจากการท่ีเขาตอ้งถูกลงโทษหรือ

                                                             
27 Walker ‘punishing, Denouncing or Reducing Crime’ in Glazebrook (ed.) Reshaping the 

Criminal Law, (1978), p.393. อ้างไว้ ประธาน  วฒันวาณิชย,์ เพ่ิงอ้าง, น. 365. 
28 Cullen and Filbert Reaffirming rehabilitation, (1982). อ้างไว้ ประธาน  วฒันวาณิชย,์ เพ่ิงอ้าง. 

DPU



32 

การถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ าเป็นระยะเวลานานๆ ท าให้บุคคลนั้นปรับตวัเขา้กบัสังคมไดย้ากยิ่งข้ึน 
ประกอบกบับุคคลท่ีผา่นการรับโทษจากคุกมาแลว้นั้นมกัจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนในสังคม 
คนเหล่าน้ีจึงมีตราบาปเป็นคนข้ีคุก29ไม่มีผูใ้ดใหก้ารยอมรับ 

การบงัคบัโทษทางอาญาจึงเป็นส่วนสาระส าคญัในการแกไ้ขพฤติกรรมของอาชญากร
หรือผูก้ระท าความผดิทัว่ไปใหส้ามารถกลบัตวัมาเป็นคนดี และสามารถท่ีจะกลบัเขา้มาอยู่ร่วมกบั
บุคคลทัว่ๆ ไปในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุขภายหลงัจากท่ีตอ้งถกูบงัคบัโทษทางอาญาแลว้   

การลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิ30 ตามปรัชญาท่ีมุ่งต่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูท่ีมุ่งต่อการ
แก้ไขฟ้ืนฟูน้ีเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูมากกว่าการลงโทษและสนับสนุนวิธีการปฏิบัติต่อผูก้ระท า
ความผดิเป็นรายบุคคล ตลอดจนช้ีใหเ้ห็นว่าอาชญากรรมเป็นผลของความบกพร่อง ท่ีมีมาแต่ก  าเนิด
ความไม่สมดุลทางอารมณ์ ความผิดปกติทางจิต แรงกดดนัฝ่ายต ่าความขดัแยง้ระหว่างอีโกและ
ซูเปอร์อีโก หรือผลของการให้การศึกษาอบรมในทางท่ีผิด ตามปรัชญาน้ีวิธีการแกไ้ขท่ีตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์จะถกูน ามาใชใ้นการแกไ้ขฟ้ืนฟ ูเพ่ือลดอาชญากรรมในอนาคต 

ปรัชญาของการแกไ้ขฟ้ืนฟูเพ่ือลดอาชญากรรมในอนาคตแอนเซล (Marc Ancel)  มี
วิวฒันาการมาจากความคิดมากมายหลายอย่างท่ีอยู่เลยการลงโทษเพื่อเป็นการลงโทษความคิด
ประการหน่ึงก็คือว่า การคุม้ครองสงัคมจากอาชญากร จ  าตอ้งมีการกระท าท่ีนอกเหนือไปจากการท า
ใหผู้ก้ระท าความผดิรู้สึกส านึกในความผดิ อีกความคิดหน่ึงเสนอว่า การลดพฤติกรรมท่ีผดิกฎหมาย
ของอาชญากรเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา และอาจท าได้โดยให้การศึกษาเสียใหม่ประการสุดท้าย
ความคิดในทางมนุษยธรรมก่อให้เกิดแนวความคิดในการปฏิบัติต่อผูก้ระท าความผิดอย่างมี
มนุษยธรรม31 อย่างไรก็ดีโดยแท้จริงแล้วปรัชญาท่ีมุ่งต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูน้ีเป็นปรัชญาของ 
นกัอาชญาวิทยา ส านกัโปซีติฟ ซ่ึงเป็นส าคกัท่ีศึกษาอาชญากร โดยวีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีซีซาร์
ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso, 1836 – 1909) เป็นผูน้  าตามแนวความคิดของส านกัน้ี การศึกษาโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นจะท าใหส้ามารถคน้พบว่าสาเหตุของอาชญากรรมได ้หลกัการแกไ้ข
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดของส านักน้ีเป็นหลักการท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ก  าหนดไดว้่าผูก้ระท าความผิด
เป็นรายบุคคลจะช่วยใหก้  าหนดไดว้่าผูก้ระท าความผดิคนนั้นกระท าความผิดดว้ยสาเหตุอะไรและ
แกไ้ขท่ีสาเหตุนั้น อน่ึงเน่ืองจากส านกัน้ีเกิดข้ึนเม่ือวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีอิทธิพลต่อผูมี้การศึกษาใน

                                                             
29 นทัธี  จิตสว่าง, หลกัทณัฑวิทยา, (ม.ป.ท: มปพ, ม.ป.ป), น. 29. 
30 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม, รายงานการใชดุ้ลพินิจในการก าหนดโทษของ

ศาลยติุธรรมการอบรมหลกัสูตรผูพ้ิพากษาผูบ้ริหารในศาลชั้นตน้ รุ่นท่ี 3, (ม.ป.ท: มปพ, 2549), น. 36. 
31 Mare Ancel, Social Defense: A Modern Approach to Criminal Probems, (1966), pp. 28-30. 
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สมยันั้น ส านกั Positive จึงอาศยัวิธีการและกระบวนการทางการแพทยใ์นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผดิและเมื่อวิชาการทางการแพทยไ์ด ้แยกออกเป็นสาขาเฉพาะต่าง ๆ เพื่อบ าบดัรักษาเฉพาะ
โรค การแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิและ ผูท่ี้มีปัญหาทางสงัคมอ่ืน ๆ ก็มีแนวโนม้ท่ีจะแยกออกเป็น
เฉพาะสาขาดว้ย อยา่งไรก็ดีตามปรัชญาท่ีมุ่งต่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด วิธีการแกไ้ขแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การแกไ้ขเป็นรายบุคคล และการแกไ้ขเป็นรายกลุ่ม 

(1)  การแกไ้ขเป็นรายบุคคล วตัถุประสงคข์องการแกไ้ขเป็นรายบุคคลก็ คือการท าให้
ผูรั้บการแกไ้ขรับเอาการควบคุมต่าง ๆ ของสงัคม เพื่อน าไปเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ ความเช่ือหรือ
แรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อว่าผูรั้บการแก้ไขจะละเว ้นจากการประกอบอาชญากรรมโดยสมัยใจ 32 
พฤติกรรมของคนเกิดข้ึนจากการสนองตอบต่อส่ิงเร้าทางส่ิงแวดลอ้ม หรือภายในตนเอง ซ่ึงทั้งส่ิง
เร้าและการสนองตอบต่อส่ิงเร้าน้ี เช่ือกนัว่าอาจควบคุมโรคต่าง ๆ การแกไ้ขเป็นรายบุคคลน้ีใช้
กระบวนการความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลแบบหน่ึงต่อหน่ึง เช่นเดียวกนักบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกูศิษยก์บัครู หรือระหว่างนกัจิตวิทยาคลินิกกบัคนไขท่ี้ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการวิเคราะห์หาสาเหตุ 
ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงท่ีถูกน ามาประยุกต์ใช้กับผูก้ระท าความผิดในชุมชนหรือ 
ในทณัฑสถานบ าบดั และเช่ือกนัว่าผูก้ระท าความผิดไดเ้ตรียมพร้อมท่ีจะยอมรับเอาบริการต่าง ๆ 
จากผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาไปจนจบกระบวนการแกไ้ขฟ้ืนฟู วิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูเป็น
รายบุคคลท่ีส าคญั ไดแ้ก่วิธีการใหค้  าปรึกษาแนะน าทางจิต วิธีการให้ค  าปรึกษาแนะน าแบบน้ีมีอยู่
มากมายหลายอยา่งท่ีใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากนกัจิตวิทยาและจิตแพทย ์ยกตวัอยา่ง
เช่น ครูเป็นผูใ้ห้ร าปรึกษาแนะน าทางจิตในโรงเรียนเพราะเหตุว่าโรงเรียนจะต้องแกไ้ขปัญหา
มากมายหลายกชนิด เช่น อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ครอบครัวแตกแยก ความผดิปกติทางเพศและความ
ผดิปกติทางสมองเป็นตน้ หรือการอบรมศีลธรรมตามแนวทางของพุทธศาสนา เป็นวิธีการท่ีส าคญั
ในการอบรมจิตใจผูต้ ้องโทษทั้งท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ตลอดจนผูใ้หญ่ ในสถานฝึกอบรมและ
เรือนจ าต่าง ๆ ในประเทศไทยหรือการจัดให้มีการละเล่นเพื่อความบนัเทิง เช่น การกีฬาก็เป็นท่ี
ยอมรับกนัว่าเป็นวิธีการแกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิไดอี้กอยา่งหน่ึง 

ส าหรับวิธีการให้ค  าปรึกษาแนะน าทางจิตท่ีใช้โดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์เน้น
ความสามารถของผูแ้กไ้ขในการท่ีจะแกไ้ขปัญหาของผูรั้บการแกไ้ข ซ่ึงก็มีอยู่มากมายหลายวิธีการ 
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบับทบาทของผูแ้กไ้ข บทบาทของผูรั้บการแกไ้ข และลกัษณะของความสัมพนัธ์
ท่ีประสงคจ์ะใหมี้ข้ึนระหว่างผูแ้กไ้ขกบัผูรั้บการแกไ้ข ส าหรับบทบาทของผูแ้กไ้ขจากรายงานของ
ผูเ้ช่ียวชาญหลายคน มีทั้งท่ีชดัเจนและไม่ชดัเจน มีทั้งใหค้วามอบอุ่นใจและการไม่ใหค้วามอบอุ่นใจ
แก่ผูรั้บการแกไ้ข มีทั้งใหผู้รั้บการแกไ้ขระลึกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเขาในอดีตและให้ผูรั้บการแกไ้ข
                                                             

32 Seymour L. Halleck, Psychiatry and the Dilemma of Crime, (1967), p. 233. 
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คน้หาทางแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั และการเน้นให้ผูรั้บการแกไ้ขเกิดสติปัญญามองเห็นปัญหาของ
เขาได้ นอกจากน้ีก็ยงัมีวิธีการสนับสนุนท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บการแก้ไขด้วยวิธีการชักจูงใจให้
ค  าแนะน าให้ผ่อนคลายความตึงเครียดและให้ความมัน่ใจ วิธีการแกไ้ขเหล่าน้ีมุ่งท่ีจะให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในบุคลิกภาพของผูรั้บการแกไ้ขอยา่งถาวร33 

(2)  การแก้ไขแบบกลุ่ม นักทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวิธีการแก้ไขแบบกลุ่มมองปัญหา
อาชญากรรมว่าเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม การท่ีบุคคลจะประกอบอาชญากรรมไม่ใช่สืบ
เน่ืองมาจากโครงสร้างทางบุคลิกภาพแต่อยา่งเดียว แต่เป็นผลของการท่ีบุคคลผกูพนัอยู่กบักลุ่มต่าง 
ๆ ท่ีมีทศันคติความเช่ือและคุณค่าเก่ียวกบัอาชญากรรมดว้ย เป็นท่ียอมรับกนัว่าบุคลิกภาพของคน
โดยทัว่ไปไดม้าจากความสัมพนัธ์ทางสังคมในแต่ละสังคม ในท านองเดียวกนักลุ่มก็มีส่วนสร้าง
ลกัษณะอุปนิสยัใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มไม่นอ้ย เช่น ในเร่ืองการแสดงออกในทางกา้วร้าวหรือในการ
ใหค้วามร่วมมือ อาชญากรรมก็อาจเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลไดรั้บความพอใจจากการเขา้ร่วมในกิจกรรม
ของกลุ่มท่ีมุ่งไปในทางนั้น และในท านองเดียวกนัอิทธิพลของกลุ่มก็อาจชกัจูงบุคคลให้ออกห่าง
จากการประกอบอาชญากรรมไดด้ว้ยเช่นกนั  ดงันั้น ทฤษฎีการแกไ้ขแบบกลุ่มจึงมีอยู่ 2 ทฤษฎี
ดว้ยกนั34 คือ 

2.1 ทฤษฎีท่ีใชก้ลุ่มเป็นเคร่ืองมือ วตัถุประสงค์ของวิธีการน้ีก็คือการแสวงหาความ
ช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมท่ีตอ้งการ โดยบรรทดัฐานของกลุ่มและความต้องการความ
ช่วยเหลือจากกลุ่มของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนเป้าหมายของวิธีการน้ีก็คือตอ้งการจะเปล่ียนแปลงผูมี้
พฤติกรรมเบ่ียงเบนให้กลายเป็นผูม้ีพฤติกรรมไม่เบ่ียงเบน โดยรับเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมท่ีไม่ต่อต้านสังคม กลวิธีของวิธีการแบบกลุ่มน้ีตอ้งการความรู้สึกผกูพนัต่อกลุ่มอย่าง
มัน่คงของสมาชิก การท่ีกลุ่มสามารถรักษาความจงรักภกัดีของสมาชิก ความส าคญัของบรรทดัฐาน
และคุณค่าของกลุ่มท่ีมีต่อสมาชิกและผูท่ี้รับเขา้เป็นสมาชิกใหม่ การท่ีสมาชิกไดรั้บความพอใจและ
มีความนับถือตนเองจากการเป็นสมาชิกและการท่ีกลุ่มสามารถลงโทษสมาชิกของกลุ่มท่ีฝ่าฝืน
ระเบียบของกลุ่มไดเ้ป็นผลใหแ้กไ้ขพฤติกรรมเบ่ียงเบนของสมาชิกไดดี้ 

2.2  ทฤษฎีท่ีใชก้ลุ่มเป้าหมายของการเปล่ียนแปลง วตัถุประสงค์ของวิธีการน้ี คือ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมย่อมของกลุ่ม ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมเบ่ียงเบนและน ากลุ่ม
ออกไปสู่กลุ่มท่ีไม่ต่อตา้นสงัคม เพราะเป็นท่ีเช่ือกนัว่าพฤติกรรมเบ่ียงเบนมีท่ีมาจากวฒันธรรมย่อย
                                                             

33 Seymour L. Halleck, Psychiatry and the Dilemma of Crime, (1967), p. 233. 
34 Darwin Cartwright, “Achieving Change in People: Some Application of Group Dynamics  

Theory” in Lawrence E. Hartrigg, Prison Within Society: A Reader in Sociology, (Garden City, N.Y.  
Doubleday Anchor), (1965), pp. 282-287. 
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ของกลุ่มและแบบของการเป็นผูน้  าเป็นตน้ วิธีการท่ีน ามาใชบ้างทีก็เป็นการจูงใจให้ผูรั้บการแกไ้ข
หนัมารับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเขา ในทางท่ีตรงขา้มกบัวฒันธรรมยอ่ยของกลุ่มท่ี
มีมาแต่เดิม เช่น กลุ่มของนักโทษอาจสร้างความเขา้ใจดีกบักลุ่มเจา้หน้าท่ีของเรือนจ าโดยการ
ยอมรับฟังความเห็นของกนัและกนั 
        2.8.1  แนวคิดของหลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล35 

การลงโทษตามหลกัการน้ี จะตอ้งมีการก าหนดโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัตวัผูก้ระท า
ผดิ (Punishment to Fit the Criminal) โดยพิจารณาถึงความจริงท่ีว่ามนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถ
ไม่เท่าเทียมกนัในการรับผดิชอบ ทั้งยงัมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรจะไดรั้บการลดโทษหรือไม่ตอ้ง
รับโทษเลย การลงโทษตามแนวคิดน้ีจะมุ่งเน้นท่ีตวัผูก้ระท าผิดโดยตรงหาไดต้อ้งการให้มีผลถึง
บุคคลอ่ืนไม่ โดยมุ่งท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขอบรมบ่มนิสยัของผูก้ระท าผิด ให้ผูก้ระท าผิดสามารถกลบั
ตนเป็นพลเมืองดีและกลบัคืนสู่สังคมไดเ้พราะการลงโทษโดยการท าให้ผูก้ระท าผิดได้รับความ
ยากล าบากหรือไดรั้บผลร้ายนั้น ในบางกรณีก็ไม่เหมาะสมกบัตวัผูก้ระท าผิดและไม่สามารถท าให้
ผูก้ระท าผดิประพฤติตวัดีข้ึนได ้

การลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและตัวผู ้กระท าความผิด มีแนวคิดท่ีตั้ งอยู่บน
พ้ืนฐานท่ีว่าการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนกระท าผิดนั้น ย่อมเน่ืองมาจากบุคลิกภาพ ลกัษณะอุปนิสัยของ
ผูก้ระท าผิดและพฤติการณ์ภายนอก เช่น ส่ิงแวดล้อมรอบตัวผูก้ระท าผิด  ซ่ึงอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลในการท่ีจะกระท าความผิด ฉะนั้น
บุคคลจึงต้องปรับบุคลิกลกัษณะของตนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ เพราะบุคลิกลกัษณะกับ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวเน่ืองกนัอยูต่ลอดเวลา แต่บุคคลแต่ละคนย่อมไม่สามารถ
ปรับตนใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มหรือสภาวการณ์ (Situation) ต่าง ๆไดเ้หมือนกนั เพราะบุคคลแต่ละ
คนต่างมีบุคลิกลกัษณะหรือส่วนท่ีประกอบเขา้เป็นบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนัไป ดงันั้นแบบแห่ง
ความประพฤติของบุคคล (Pattern of Behavior) ยอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงอาจเป็นไปใน
ทางเขา้กบัสงัคมและเป็นปฏิปักษต่์อสงัคม นกัจิตวิทยาจึงเช่ือว่าลกัษณะของความประพฤติอนัเป็น
ปฏิปักษต่์อสงัคมมีปรากฏอยูใ่นตวับุคคลทุกคน ซ่ึงหมายความว่าบุคคลทุกคนมีความเอนเอียงไป
ในทางประกอบอาชญากรรม (Tendency Towards Crime)36  ดว้ยกนัทั้งส้ิน 

ส่ิงแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลให้กระท าโดย
ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นตวักระตุน้การตดัสินใจของบุคคลใหก้ระท าผดิ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความผดิท่ีจะ
                                                             

35 Raymond Saleilles, The Individualization of Punishment. Publication No. 15: Patterson Smith 
Reprint Series in Criminalngy, Law Enforcement and Social Problems, (1986), pp. 177-179. 

36 ชาย  เสวิกุล, อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2517), น. 204. 
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กระท าผดิอยูก่่อนแลว้หรือไม่ก็ตาม  ซ่ึงท่ีถูกตอ้งแลว้มนุษยจ์ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและปฏิบติั
ตนใหถ้กูกฎหมาย อน่ึงการตดัสินใจของบุคคลจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ อย่างเช่น สังคม จิตวิทยา 
วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ และการตดัสินใจของบุคคลเพ่ือกระท าการใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานทางจิตใจ
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล โดยส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีกระตุน้ให้คน
กระท าผดิ ดงันั้น การกระท าความผดิของบุคคลจึงมีส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น บุคคลท่ีมีท่ีพกั
อาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั พบเห็นการกระท าความผดิฐานวิ่งราวทรัพยอ์ยูเ่ป็นประจ าจนเกิดความเคย
ชิน ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเลียนแบบอาชญากรข้ึน โดยไดล้งมือกระท าความผดิเช่นนั้นบา้งเป็นตน้  
ประกอบกบัอิสระและเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีอยูใ่นการกระท าของบุคคลทุกคน ฉะนั้นบุคคล
จะเลือกกระท าความผดิหรือไม่ จึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของตนเองเป็นส าคญั 

หลกัการปรับใชโ้ทษให้เหมาะสมกบัตวันักโทษแต่ละคนอยู่ในหลกัการลงโทษตาม
วตัถุประสงคข์องการลงโทษทางทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิ 

การลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟมีูหลกัคิดว่า “ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถแกไ้ขปรับปรุงผูก้ระท า
ผดิใหก้ลบัตวัเป็นคนดีไดส่ิ้งนั้นคือวิธีการท่ีดีท่ีสุด และควรน ามาใชเ้น่ืองจากผูก้ระท าผดิแต่ละคนมี
ปัญหาแตกต่างกนัมีนิสยัใจคอแตกต่างกนั เราจึงตอ้งใชว้ิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัว่าวิธีการ
แบบใดจึงจะเหมาะสมกบัผูก้ระท าผิดมากท่ีสุด”  ทั้ งน้ี ตามแนวคิดของ แพ็กเกอร์ (Herbert L. 
Packer) ท่ีสรุปว่าวิธีการใดท่ีสามารถแกไ้ขดดัแปลงผูก้ระท าผดิไดก้็ควรเลือกใชว้ิธีนั้น 

การลงโทษต้องเหมาะสมกับการกระท าผิดเป็นรายบุคคลตามแนวคิดน้ีท่ีว่ า    
“ในการก าหนดโทษและการพิจารณาความหนกัเบาของการลงโทษข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการแกไ้ขดดัแปลงผูก้ระท าผดิไม่ใช่ความหนกัเบาของการกระท าผดิ ดงันั้นจึงตอ้งลงโทษให้
เหมาะสมกบัตวับุคคลผูก้ระท าผดิว่าเขาควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งไร” 

การปรับใชโ้ทษให้เหมาะสมกบันักโทษแต่ละคน หมายถึงการท่ีศาลหรือองค์กรอ่ืน 
(ราชทณัฑ)์ ท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลนกัโทษปรับใชโ้ทษใหเ้หาะสมกบันักโทษแต่ละคนเพื่อส่งเสริม
การฟ้ืนฟปูรับปรุงแกไ้ขและเพ่ือใหผู้ก้ระท าความผดิพร้อมท่ีจะกลบัคืนสู่สงัคมอยา่งไม่มีปัญหา ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้ การค านึงถึงลกัษณะส่วนตวัของผูก้ระท าความผิดอาญานั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก คือ ก่อนการพิพากษา โดยศาลจะเป็นผูม้ีบทบาทในการก าหนดโทษและระยะเวลาใน
การลงโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัจ าเลย โดยการพิจารณาถึงความหนกัเบาของความผิดท่ีจ  าเลยได้
กระท า เหตุบรรเทาโทษต่าง ๆ และลกัษณะส่วนตวัของจ าเลย37 ช่วงท่ีสอง คือระหว่างการลงโทษ

                                                             
37 ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส มาตรา 132-24 บญัญติัว่า “ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย ศาลมี

อ  านาจพิจารณาก าหนดโทษและรูปแบบการลงโทษโดยค านึงถึงพฤติกรรมแห่งความผิดและลกัษณะของผูก้ระท า
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ใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล ระหว่างท่ีนกัโทษตอ้งรับโทษอยูใ่นเรือนจ า การปรับใชโ้ทษให้เหมาะสม
กบันกัโทษแต่ละคนไดถ้กูน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการฟ้ืนฟแูละปรับปรุงแกไ้ข
ใหจ้  าเลยพร้อมท่ีจะกลบัเขา้ใชชี้วิตในสงัคมต่อไป ในอดีตเรามกัจะตั้งสมมติฐานว่าบุคคลท่ีกระท า
ความผดิรูปแบบเดียวกนั ควรจะไดรั้บการลงโทษจ าคุกเท่ากนั เพราะวตัถุประสงค์ของการลงโทษ
มุ่งเน้นแต่การลงโทษผูก้ระท าผิดให้สมกับการกระท าท่ีผูก้ระท าผิดได้ก่อข้ึน ยบัย ั้งข่มขู่ไม่ให้
ประชาชนกระท าความผดิ รวมทั้งการกนัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ดว้ยสมมติฐานเพียงเท่าน้ี จึงมีการลงโทษนักโทษท่ีกระท าความผิดแบบเดียวกนัดว้ยหลกัเกณฑ์
เดียวกนั เช่น การก าหนดระยะเวลาจ าคุกท่ีเท่ากนั แต่ดว้ยในปัจจุบนั วตัถุประสงคใ์นการลงโทษได้
เปล่ียนไปในทิศทางของการมุ่งเนน้การฟ้ืนฟแูกไ้ขตวันักโทษ พร้อมทั้งการพยายามท าให้นักโทษ
กลบัคืนสู่สังคมการลงโทษจ าคุกจึงไม่ไดม้ีเพียงเพื่อการแกแ้คน้ทดแทนการกระท าความผิดหรือ
เพียงเพื่อการกนัผูร้้ายออกจากสงัคมเท่านั้น แต่การจ าคุกนั้น ยงัหมายถึงการเปิดโอกาสให้นักโทษ
ไดรั้บการฟ้ืนฟจิูตใจและเตรียมพร้อมกลบัเขา้สงัคมโดยท่ีไม่ท าใหส้งัคมเดือดร้อน 

วตัถุประสงคก์ารลงโทษแบบดงักล่าว ไดรั้บการยอมรับในประเทศฝร่ังเศส ดงัท่ีปรากฏ
ในค าวินิจฉยัของตุลาการรัฐธรรมฝร่ังเศสท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “การลงโทษทางอาญาท่ีเก่ียวกบัการจ ากดั
เสรีภาพนั้นยอมรับไดไ้ม่ใช่เพียงเพ่ือการป้องกนัสงัคมและเพ่ือการลงโทษผูถู้กศาลพิพากษา แต่ยงั
เป็นไปเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขบุคคลเหล่าน้ีและเตรียมการใหพ้วกเขาส าหรับการกลบัเขา้สู่สังคม”38 
หลกัการของตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสท่ีวางไวน้ี้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวตัถุประสงค์ในการลงโทษท่ี
ยอมรับนับถือในประเทศฝร่ังเศสเป็นอย่างดี กล่าวคือการป้องกนัสังคม การลงโทษคนกระท า
ความผดิและการปรับปรุงแกไ้ขและเตรียมการให้ผูก้ระท าผิดกลบัคืนสู่สังคม 39 นอกจากน้ี กติกา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดย้ืนยนัหลกัการดงักล่าวอีกว่า “งาน
ราชทณัฑคื์อการบ าบดันกัโทษซ่ึงมีเป้าหมาย คือ การปรับปรุงแกไ้ขนกัโทษและการส่งคืนนักโทษ
สู่สงัคม”40ดงันั้น เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการฟ้ืนฟูแกไ้ขนักโทษดงักล่าว การปรับใชโ้ทษให้
เหมาะสมกบัผูก้ระท าผิดแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นช่วงการก าหนดโทษ โดยศาลท่ีมีอ  านาจตดัสินคดี 

                                                                                                                                                                              

ความผิด เม่ือศาลก าหนดโทษปรับ ศาลจะพิจารณาถึงรายไดข้องผูก้ระท าความผิดดว้ย” เช่นเดียวกบัในประเทศ
ไทย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 เร่ืองเหตุบรรเทาโทษไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดดงักล่าว  

38 ค าวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส หมายเลข 93-334 DC ลงวนัที่ 20 มกราคม 1994  
(ราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม น. 1380). 

39 ปกป้อง  ศรีสนิท, “การปรับใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบันกัโทษแต่ละคน,” บทบณัฑิตย,์ เล่ม 63,  
ปีที่ 2, น. 34 (มิถุนายน 2550). 

40
 ขอ้ 10 -3 ของ Pacte international sur les droitscivils et politiques. 

DPU



38 

หรือช่วงการลงโทษในเรือนจ า จึงเป็นวิธีการท่ีถูกน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวาง กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ 
สภาวะทางอตัตวิสยัของตวันกัโทษแต่ละคนมีผลกบัระยะเวลาจ าคุก และการก าหนดมาตรการพิเศษ
ต่าง ๆ ระหว่างจ  าคุก เพ่ือการฟ้ืนฟนูกัโทษ นกัโทษท่ีร่วมมือและมีการพฒันาการท่ีดีย่อมไดรั้บการ
ส่งตวัคืนสู่สงัคมไดเ้ร็วกว่านักโทษทัว่ไป41 เมื่อวตัถุประสงค์ของการลงโทษผูก้ระท าความผิดได้
โนม้เอียงไปในทางการฟ้ืนฟแูกไ้ข และส่งเสริมการกลบัเขา้สู่สงัคม มาตรการและระยะเวลาในการ
ลงโทษจึงตอ้งเปล่ียนไปจากเดิมท่ีตอ้งลงโทษนักโทษเพื่อให้สมกบัการกระท าท่ีไดก้ระท าไวเ้ป็น
ความผดิ ก็เปล่ียนมาเป็นการพิจารณาถึงลกัษณะส่วนตวัของนกัโทษและความพร้อมท่ีจะกลบัเขา้สู่
สังคมในอนาคต 42ในส่วนน้ี “งานราชทัณฑ์” และ “ผูพ้ิพากษาบังคับโทษ 43 “Le juge de 
l’application des peines  เรียกยอ่ว่า JAP)44 เขา้มามีบทบาทอย่างมากในการฟ้ืนฟูแกไ้ขนักโทษใน
เรือนจ า โดยหลกัแลว้ “ผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษ”45 จะเป็นผูพิ้จารณาออกค าสั่งให้ใชว้ิธีการต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกบัตวันกัโทษแต่ละคนโดยต าแหน่งผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษตั้งข้ึน เม่ือมาจากอิทธิพลของ
หลกัปัจเจกบุคคลของการลงโทษ (L’individualisation de la peine)46 ผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษมีหน้าท่ี
ในการรักษาหลกัการและสาระส าคญัของการลงโทษ ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงตวัและแกไ้ขฟ้ืนฟู
นักโทษเพื่อกลบัคืนสู่สังคม ดงันั้น ผูพิ้พากษาบังคบัโทษจึงจ าเป็นต้องท างานอย่างใกลชิ้ดกับ
เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์47 ซ่ึงมาตรการดงักล่าวประกอบดว้ย การลดระยะเวลาจ าคุก การอนุญาตให้ออก
นอกเรือนจ า การหยดุหรือการแบ่งการลงโทษ  การจ าคุกนอกเรือนจ า การให้เสรีภาพบางส่วน (La 
semi – liberte) การควบคุมโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (Le placement sous surveillance 
electronique) และการปล่อยตวัแบบมีเง่ือนไข (La liberation conditionnelle) 

                                                             
41 ปกป้อง  ศรีสนิท, เพ่ิงอ้าง, น. 35. 
42 F. Desporteset F. Le Gunehec, Droit penal general, 10e  edition, Economica, 2003, n0 1045,  

p. 907. 
43 ปกป้อง  ศรีสนิท, เพ่ิงอ้าง. 
44 ผูพ้ิพากษาปรับใชโ้ทษ (le juge de l’application des peines) เป็นผูพ้ิพากษาอาชีพในศาลจังหวดั 

(Tribunal de grande instance) ที่ถูกเสนอช่ือโดย Conseilsuperieur de la Magistrature (คลา้ยคณะกรรมการตุลา
การในประเทศไทย) มีอ  านาจหนา้ที่ในการปรับใชโ้ทษและก าหนดมาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบันักโทษใน
เรือนจ า รวมถึงการดูแลจ าเลยที่ถูกลงโทษแต่ไดรั้บการรอการลงโทษ (le sursis avec mise a l’epreuve).  

45 เป็นหลกัในกระบวนการชั้นบงัคบัโทษ ผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษเป็นผูพ้ิพากษาพิเศษประจ าศาล
ชั้นตน้ท่ีมีหนา้ท่ีติดตามการบงัคบัโทษแก่ผูต้อ้งโทษทั้งในและนอกเรือนจ า ต  าแหน่งผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษตั้งข้ึน
เม่ือปี ค.ศ. 1958 

46 อุทยั  อาทิเวช, “รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส,” (2554) น. 152. 
47 เพ่ิงอ้าง, น. 152-153. 
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        2.8.2  ความมุ่งหมายของการลงโทษ48 

ความมุ่งหมายของการลงโทษ คือการลงโทษนั้นจะตอ้งเป็นการลงโทษ โดยค านึงถึง
ธรรมชาติของผูก้ระท าผดิหรืออาชญากรเป็นส าคญั มิใช่ลงโทษโดยค านึงถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
เป็นส าคญั 

การลงโทษท่ีชอบดว้ยกฎหมาย จะตอ้งเป็นการลงโทษท่ีเหมาะสมกบัผูก้ระท าผิดและ
ท าใหผู้ก้ระท าผดิรวมทั้งผูบ้ริสุทธ์ิสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างปกติสุขและเป็นการลงโทษ
ในการกระท าท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิด เพราะเป้าหมายสุดทา้ยของการลงโทษก็คือความ
เสมอภาคกนัในกฎหมาย 

ฉะนั้น การก าหนดโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัผูก้ระท าผิดจะกระท าไดก้็ต่อเมื่อมีการ
ปรับปรุงวตัถุประสงคใ์นการลงโทษ โดยก าหนดใหก้ฎหมายเป็นความยดืหยุน่ 

การลงโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัความผดิและตวัผูก้ระท าผิด มีความมุ่งหมายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงพฤติการณ์แวดลอ้มของคดีและไม่ใชก้ฎหมายอยา่งย่อ โดยละเลยขอ้เท็จจริงท่ีแตกต่างกนั
ในแต่ละคดี ดงันั้น การลงโทษโดยมีความมุ่งหมายไปถึงอุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะจึงตรงขา้มกบั
การลงโทษท่ีมุ่งจะทดแทน โดยไม่ค านึงถึงการกระท าในอดีตและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตท่ี
จะใหค้วามมุ่งหมายในเร่ืองการลงโทษ สามารถน ามาใชก้บัผูก้ระท าผิดไดอ้ย่างเหมาะสม จ าเป็น
จะตอ้งยอมรับอาธรรมชาติของบุคลิกลกัษณะและอุปนิสยัใจคอของผูก้ระท าผดิมาใชบ้งัคบั เพื่อให้
การลงโทษเกิดความเป็นธรรม และสามารถแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดให้กลบัตน
เป็นคนดีไดโ้ดยไม่ตอ้งกลบัไปกระท าผดิซ ้าข้ึนอีก แต่ถา้อาชญากรนั้นไม่อาจปรับปรุงแกไ้ขใหก้ลบั
ตนเป็นคนดีได้ ย่อมจะต้องใช้วิ ธีการก าหนดโทษอย่างรุนแรง ทั้ งน้ี  เ พ่ือเป็นการป้องกัน
ผลประโยชน์ของคนในสงัคมจากอาชญากรรม 

ดงันั้น การดดัแปลงการลงโทษบุคคลให้มีความเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท า
ผดิจึงมีความส าคญัต่อการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าผิดและเป็นการป้องกนัสังคมจากอาชญากรรมท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดว้ย ปัจจุบนัไดเ้รียกหลกัการลงโทษดงักล่าวน้ีว่า “หลกัการลงโทษให้มี
ความเหมาะสมกบัตวับุคคล” 

2.8.2.1  ประเภทของการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล49 กระบวนการยุติธรรมใน
ปัจจุบันยงัประสบปัญหาในเร่ืองการโทษ ให้มีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูก้ระท าผิด 

                                                             
48 Raymond  Saleilles, The lndividualization of Punishment. Publication No. 15: Patterson Smith Reprint 

Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems, (1968), pp. 8-10. 
49 lbid, pp. 11-12. 
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ฉะนั้นเพ่ือใหก้ารลงโทษเป็นไปอยา่งเหมาะสมจึงมีการจ าแนกประเภทของการลงโทษใหเ้หมาะสม
กบัตวับุคคล ดงันั้น50 

ก.  การลงโทษให้เหมาะสมกับตัวบุคคลโดยใช้ระบบของกฎหมายการลงโทษให้
เหมาะสมกบัตวับุคคลตามระบบน้ี เป็นการน าบทบญัญติัของกฎหมายมาเป็นกรอบใหม้ีการลงโทษ
ให้เกิดความเหมาะสมกับผูก้ระท าผิด โดยบทบัญญัติของกฎหมายจะมีการบญัญัติอย่างชัดเจน
แน่นอนในเร่ืองพ้ืนฐานทั่วไป และผูพิ้พากษาเป็นผูมี้หน้าท่ีน าหลกัการลงโทษท่ีเหมาะสมกับ
ความผดิและตวัผูก้ระท าผดิมาใชใ้นการพิพากษาคดีโดยค านึงถึงองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละคดี และกฎหมายเองก็เป็นแบบของการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคลโดยการใชร้ะบบของ
อ านาจตุลาการ 

การลงโทษใหมี้ความเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใชร้ะบบของกฎหมายจ าแนกไดด้งัน้ี51 
1)  ความจ าเป็นทัว่ไปของหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใช้

ระบบของกฎหมาย 
ในกรณีทัว่ไปหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตวับุคคลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

ดงัท่ีปรากฏ คือ52 
2)  หลกัการลงโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใชอ้  านาจตุลาการเป็นหลกัการ

ท่ีดีท่ีใหผู้พ้ิพากษาเป็นผูใ้ชดุ้ลยพินิจในการตดัสิน 
3)  หลกัการลงโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยระบบการบริหารเรือนจ าเป็น

หลกัการท่ีก  าหนดโทษโดยมีระยะเวลา 
ในหลักความจริงแล้วไม่มีหลักการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตัวบุคคลโดย

กฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายสามารถใชบ้งัคบัแตกต่างกนัไปตามประเภทของคดี ซ่ึงกฎหมายไม่
สามารถท่ีจะรับรองลกัษณะเฉพาะของแต่ละคดีได้ ซ่ึงหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวั
บุคคลโดยกฎหมายนั้ น พิจารณาเมื่อมี เหตุผลส าหรับบรรเทาโทษหรือเพ่ิมโทษโดยอาศัย
ความสัมพนัธ์ระหว่างความผิดว่าเป็นความผิดท่ีร้ายแรงหรือไม่และระดับของความรับผิดชอบ 
ดงันั้น หลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคลท่ีอาศยัความรับผิดชอบ จึงเป็นการกลบั
ไปสู่สภาพของส านักนีโอคลาสิก ซ่ึงเป็นการใชห้ลกัการลงโทษให้เหมาะสมกับตวับุคคลท่ีไม่
ถูกตอ้ง เพราะการน ากฎหมายมาใชจ้ะตอ้งยอมรับถึงเหตุบรรเทาโทษ กล่าวคือเมื่อมีการกระท า

                                                             
50 lbid, pp. 200-226. 
51 พรธิดา  เอี่ยมศิลา, ขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัผูก้ระท าความผิดเพื่อประกอบการด าเนินคดีอาญา,  

(ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2549) 
52 เพ่ิงอ้าง. 
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ความผดิเกิดข้ึนจะตอ้งน าบุคลิกลกัษณะของผูก้ระท าผิดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดว้ย เพ่ือให้
การก าหนดโทษเกิดความเป็นธรรมต่อตวัผูก้ระท าผิด ในชั้นสอบสวนตามมาตรา 131 เม่ือมีการ
กระท าท่ีเป็นความผิดอาญาเกิดข้ึน กฎหมายก าหนดให้พนักงานสอบสวนเป็นผูมี้อ  านาจในการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง53 ซ่ึงการรวบรวมพยานหลกัฐานของพนักงานสอบสวนเพื่อท่ีจะ
ทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพื่อท่ีจะรู้ตวัผูก้ระท าผิด
และพิสูจน์ใหเ้ห็นความผดินั้น พนกังานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ เพียงเพ่ือใชย้นั
ผูต้อ้งหาอยา่งเดียวไม่ได ้เป็นหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน ตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานอนัเป็นผลดี
แก่ผูต้อ้งหาดว้ย เน่ืองจากคดีอาญาตดัสินดว้ยความจริงและการท่ีจะวินิจฉยัว่าส่ิงใดจริงหรือไม่ ตอ้ง
ฟังความทุกฝ่ายซ่ึงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 ไดก้  าหนด “ให้พนักงาน
สอบสวนรวบรวมหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้เพื่อประสงค์จะทราบขอ้เท็จจริงและ
พฤติการณ์ต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัความผดิท่ีถกูกล่าวหาและเพื่อท่ีจะรู้ตวัผูก้ระท าผิดและพิสูจน์ให้เห็น
ความผิด”  การสอบสวนจึงเป็นการคน้หาความจริงท่ีเก่ียวข้องกับผูต้อ้งหาและการกระท าของ
ผูต้อ้งหาดว้ย54 ดงันั้น การคน้หาพยานหลกัฐานต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัผูต้อ้งหามีอยู ่3 ประการคือ 

ก.  พยานหลกัฐานท่ีใชย้นัผูต้อ้งหา55 

ข.  พยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูต้อ้งหา56 

ค.  พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัเหตุบรรเทาโทษ57 
                                                             

53 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (6) บญัญติัว่า “พนกังานสอบสวน” หมายความ
ถึงเจา้พนกังานซ่ึงกฎหมายใหมี้อ  านาจและหนา้ที่ท  าการสอบสวน 

มาตรา 17 บญัญติัว่า “พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ  านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได”้ 
มาตรา 18 บญัญติัว่า “ ในจงัหวดัอื่นนอกจังหวดัพระนครและจังหวดัธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ ปลดัอ  าเภอ และขา้ราชการต ารวจซ่ึงมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อย
ต ารวจตรีข้ีนไป มีอ  านาจสอบสวนความผิดอาญา.....” ซ่ึงในวรรคสองของมาตราน้ีบญัญติัไวท้  านองเดียวกนักบั
ในวรรคแรก  แต่เป็นไปในเขตจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี  

54 คณิต ณ นคร ก, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2528), น. 130. 
55 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 98 (1) บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีคน้หาส่ิงของโดยไม่

จ ากดัส่ิง เจา้พนกังานผูค้น้มีอ  านาจยดึส่ิงของใด ๆ ซ่ึงน่าจะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานเพื่อประโยชน์หรือยนัผูต้อ้งหา
หรือจ าเลย.”  

56 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 98 (1). 
57 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2534 มาตรา 34 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และ 138 บญัญติัว่า “พนกังานสอบสวนมีอ านาจ
สอบสวนเอง หรือส่งประเดน็ไปสอบสวนเพื่อทราบความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอนัเป็นอาจิณของ
ผูต้อ้งหาแต่ตอ้งแจ้งใหผู้ต้อ้งหาทราบขอ้ความทุกขอ้ที่ไดม้า.” 
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การรวบรวมพยานหลกัฐานของพนักงานสอบสวนดังกล่าว จะท าให้ทราบถึงความ
เป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอนัเป็นอาจิณของผูต้อ้งหา แต่ทั้งน้ีพนกังานสอบสวนจะตอ้งแจง้
ขอ้หาความทุกขอ้ท่ีไดม้าอนัเก่ียวกบัความเป็นมาแห่งชีวิต  และความประพฤติอนัเป็นอาจิณให้
ผูต้อ้งหาทราบดว้ย  จะเห็นไดว้่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาสอบสวนของพนกังานสอบสวน โดย
พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนและหาพยานหลกัฐานในกรณีท่ีผูต้อ้งหาไม่มีความผิดหรือ
ไดรั้บยกเวน้โทษดว้ย มิใช่มุ่งคน้หาพยานหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความผิดของผูต้อ้งหาแต่เพียง
อยา่งเดียว อีกทั้งบทบญัญติัดงักล่าวยงัไดใ้หอ้  านาจพนกังานสอบสวนอยา่งกวา้งขวาง ในการคน้หา
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัจ  าเลยหรือผูก้ระท าผดิและรายละเอียดในการกระท าผดิเสนอต่อศาล เพื่อศาล
จะไดใ้ชดุ้ลพินิจลงโทษจ าเลยไดอ้ยา่งถกูตอ้งอีกดว้ย 

ดังนั้ น จึงจ  าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีพนักงานสอบสวนจะต้องวางตัวเป็นกลางรวบรวม
พยานหลกัฐานทุกชนิดทั้งท่ีเป็นคุณและเป็นโทษรวมถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของผูก้ระท าผิดโดย
พนกังานสอบสวนจะตอ้งท าทุกอยา่งเพื่อท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงความจริงว่า จ  าเลยกระท าผิดจริงตามท่ีถูก
กล่าวหาหรือไม่ และการกระท าผดิเกิดข้ึนจากสาเหตุใด และมีเหตุบรรเทาโทษหรือไม่ 

ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 138 นั้น เม่ือพิจารณาจากรายงาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา  
 คร้ังท่ี 46-14/2506 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2506 และคร้ังท่ี 775-25/2523 เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2523 
จะเห็นได้ว่าหลกัการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ต้องการจะป้องกันมิให้
พนกังานสอบสวนเอาเปรียบจ าเลย ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัในมาตรา 138 ท่ีบญัญติัให้พนักงาน
สอบสวนตอ้งแจ้งให้ผูต้อ้งหาทราบในประเด็นความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอนัเป็น
อาจิณของผูต้อ้งหาท่ีพนักงานสอบสวนไดส้อบสวนเองหรือส่งประเด็นไปสอบสวนซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยนั้น ไม่ต้องการให้พนักงาน
สอบสวนกระท าการอนัเป็นการเอาเปรียบจ าเลยหรือผูต้อ้งหา เพราะการสอบสวนดงักล่าว เป็นการ
สอบสวนผูต้อ้งหาเก่ียวกบัความประพฤติจากผูอ่ื้นอนัเป็นการสอบสวนขา้งเดียว จึงตอ้งมีการแจง้
ให้ผูต้อ้งหาทราบและเปิดโอกาสให้ผูต้ ้องหาไดช้ี้แจงว่าข้อมูลดงักล่าวนั้นถูกตอ้งและครบถว้น
หรือไม่  เพราะการสอบสวนดงักล่าวมิใช่การสอบสวนประเด็นแห่งคดีโดยตรงว่าจ  าเลยกระท าผิด
หรือไม่ แต่เป็นเร่ืองท่ีจะน ามาประกอบการพิจารณาใชดุ้ลพินิจในการก าหนดโทษของศาลในการ
ลดโทษหรือเพ่ิมโทษ เพราะว่าในการท่ีศาลพิจารณาลงโทษจ าเลยนั้น ศาลควรจะไดโ้อกาสไดรู้้จกั
ตวัจ  าเลยให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยพนักงานสอบสวนจะตอ้งท าการสอบสวนให้ทราบถึง 
ภูมิหลงัต่าง ๆ ของจ าเลย ว่าจ  าเลยอยู่ในสภาวะแวดลอ้มอย่างไร  นิสัย ความประพฤติ พ้ืนฐาน
ครอบครัวเป็นอยา่งไร ซ่ึงการสอบสวนน้ีพนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีจะตอ้งคน้หาความจริงในเร่ือง
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ภูมิหลงัของจ าเลย  ทั้งในแง่ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นโทษแก่จ าเลย โดยเสนอมาพร้อมกบัค าฟ้อง 
เพื่อใหข้อ้เท็จจริงต่างๆ เก่ียวกบัประวติัภูมิหลงัของจ าเลยเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพราะ
ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เหล่าน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อศาลในการก าหนดโทษเพราะว่าศาลย่อมไม่อาจ
ลงโทษไดถ้กูตอ้ง ถา้ยงัไม่รู้จกัผูก้ระท าผดิดีพอ58  

อน่ึงความเป็นมาแห่งชีวิตหมายถึงประวติัวิถีชีวิตของผูต้อ้งหาก่อนการกระท าผิด เช่น 
มีการศึกษาอยา่งไร ประกอบอาชีพอยา่งไรมาบา้ง เคยกระท าผดิมาแลว้หรือไม่ ส่วนความประพฤติ
อนัเป็นอาจิณ ก็เช่น ผูต้อ้งหาเป็นคนเสพสุรายาเมาเป็นปกติวิสยั เป็นคนมีเมตตา หรือเป็นคนเกะกะ
เกเร เป็นตน้ การท่ีกฎหมายบญัญติัใหอ้  านาจพนกังานสอบสวนท่ี จะสอบสวนในเร่ืองเหล่าน้ีได ้ก็
เพราะอ านาจการสอบสวนโดยปกติยอ่มตอ้งมุ่งหมายเพื่อทราบขอ้เท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และ
เพื่อจะเอาตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษในความผดิท่ีกล่าวหา ตามนัยค านิยามของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 138 หาใชเ้พื่อการดงักล่าวไม่ จึงจ  าเป็นตอ้งบญัญติัให้อ  านาจสอบสวน
ข้ึนเป็นอีกกรณีหน่ึง นอกจากนั้นการสอบสวนตามมาตรา 138 มีขอ้แตกต่างจากการสอบสวนโดย
ปกติอย่างหน่ึง คือ การสอบสวนตามมาตรา 138 พนักงานสอบสวนจะต้องให้ผูต้ ้องหาทราบ
ขอ้ความทุกข้อท่ีสอบสวนไดม้าแต่การสอบสวนโดยปกติไม่มีบทบญัญัติใดบังคับให้พนักงาน
สอบสวนตอ้งท าเช่นนั้น เวน้แต่จะเป็นการสอบสวนผูต้ ้องหาซ่ึงจะตอ้งแจ้งข้อหาให้ทราบตาม
มาตรา 134 เท่านั้น59 

อย่างไรก็ตามการสอบสวนตามมาตรา 138 ไม่ปรากฏว่าได้กระท ากันในทางปฏิบัติ 
ทั้งน้ี เน่ืองจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่มีบทบญัญติัใหอ้  านาจพนกังานอยัการใน
การเสนอความเป็นมาแห่งชีวิตของจ าเลยต่อศาล เพื่อใหศ้าลลงโทษผูก้ระท าผิดให้เหมาะเป็นราย ๆ 
ไป60 

ต่อมาภายหลงัความผิดทางอาญา จึงได้มีการค านึกถึงหลกัการบรรเทาโทษเมื่อมี
พฤติการณ์อนัเป็นเหตุอนัควรลดหยอ่นโทษ โดยขอ้สนันิษฐานท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการบรรเทาโทษจะ
เข้าไปเก่ียวข้องในคดีอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ซ่ึงร่างประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์61 ถือเป็นร่างท่ีมีระบบการลงโทษท่ีดีท่ีสุด กล่าวคือมีการอนุญาตให้ผูพ้ิพากษาลด
โทษไดเ้มื่อมีความแตกต่างของการกระท าผดิ  

                                                             
58 พรธิดา  เอี่ยมศิลา, เพ่ิงอ้าง. 
59 คน่ึง  ฦาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2537), น. 221. 
60 เพ่ิงอ้าง, น. 221 – 222. 
61 Preliminary draft of the Swiss penal code ( Wording of 1903 , art. 22 ). 

DPU



44 

แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเข้าใจว่าบทบัญญติัของกฎหมาย จะมีกรอบของการบัญญัติ
เก่ียวกบัหลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลอยูแ่ลว้กล่าวคือหมวดหมู่ของกฎหมายจะบอกถึง
แบบแผนและระบบการลงโทษท่ีจะมีการบัญญัติไว ้โดยการลงโทษนั้นจะต้องเป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญติัและภายในขอบเขตท่ีกฎหมายให้อ  านาจโดยกฎหมายจะมีการบญัญัติไวอ้ย่าง
ชัดเจนในเร่ืองพ้ืนฐานทั่วไปและมีความยืดหยุ่นโดยในการพิพากษาคดีผูพ้ิพากษาจะต้องให้
ความส าคญักบับุคลิกลกัษณะของผูก้ระท าผดิเพื่อน ามาใชป้ระกอบดุลพินิจในการก าหนดโทษ 

ฉะนั้น  แบบของการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท าผิดจึงอยู่
บนพ้ืนฐานของข้อสันนิษฐานท่ีได้มาจากมูลเหตุจูงใจโดยมูลเหตุจูงใจท่ีถูกต้องจะเป็นจะเป็น
ประโยชน์ต่อการใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท า
ผิดซ่ึงมูลเหตุจูงใจดังกล่าวก็ได้ถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดโทษของ ผูพ้ิพากษาด้วย
เช่นเดียวกัน ดังนั้น การน าหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตัวบุคคลโดยใชร้ะบบของ
กฎหมายมาใชอ้ยา่งไม่ถกูตอ้ง จึงหมายถึงการลงโทษผูก้ระท าผดิบนพ้ืนฐานของความรับผดิชอบใน
ผลของการกระท าโดยละเลยต่อธรรมชาติและบุคลิกลกัษณะท่ีแทจ้ริงของอาชญากรนั้นเอง 

มนัเป็นความจริงท่ีว่าการลงโทษบุคคลนั้น มิใช่เป็นการลงโทษโดยประสงคท่ี์จะชดเชย
ความเสียหายด้านวตัถุ ตรงกนัขา้มแลว้เราลงโทษเขาก็เพราะส่ิงท่ีเขากระท าเป็นผิดและสมควร
ได้รับโทษต่างหาก ตวัอย่างการน าหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคลผิด โดยใช้
ระบบของกฎหมายมาใชบ้งัคบัอยา่งไม่ถกูตอ้งอีกตวัอยา่งหน่ึง ก็คือในคดีการกระท าผดิของบุคคลท่ี
มีอาการทางประสาท บุคคลท่ีมีอาการทางประสารทจะไม่ตอ้งรับผดิชอบในความผดิท่ีไดก้ระท าลง
ซ่ึงความจริงแลว้เขาควรจะตอ้งรับโทษ แต่การสนบัสนุนใหมี้การรับโทษยงัมีอยูน่อ้ย ดงันั้น จึงควร
สนบัสนุนใหม้ีการลงโทษ โดยก าหนดใหก้ารรับโทษใชร้ะยะเวลาท่ีสั้นและมุ่งแกไ้ขผูก้ระท าผิดให้
สามารถกลบัคืนสู่สังคมไดอ้ย่างรวดเร็วก่อนท่ีเขาจะไดรั้บเสรีภาพแต่ความเป็นจริงก็คือบุคคลท่ี
กระท าผดิเหล่านั้น มนัจะถูกก  าหนดให้เขา้รับการรักษาเป็นพิเศษในโรงพยาบาลของคนบา้งหรือ
อยา่งนอ้ยท่ีสุด ก็จะถูกกกัขงัอย่างตายตวั และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือผูพ้ิพากษาจะอนุญาตให้กกัขงัใน
ระยะยาวก็ได ้ถา้ตอ้งการใหส้งัคมมีความปลอดภยั ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจบ าบดั
แกไ้ขผูก้ระท าผดิใหก้ลบัคืนสู่สงัคมได้62 

ข.  การลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล โดยใชร้ะบบของอ านาจตุลาการ63  
การลงโทษให้เหมาะสมตามระบบน้ี  ผูพิ้พากษาจะเผชิญหน้ากับตัวอาชญากรหรือ

ผูก้ระท าผดิและการกระท าความผดิของเขาเป็นส าคญั  ซ่ึงผูพ้ิพากษาควรยอมรับการลงโทษท่ีเป็น
                                                             

62 พรธิดา  เอี่ยมศิลา, เพ่ิงอ้าง. 
63 เพ่ิงอ้าง. 
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การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดให้กลบัตนเป็นคนดี เพื่อให้ผูก้ระท าผิดสามารถ
กลบัคืนสู่สังคมได้ซ่ึงการลงโทษอนัเป็นการปรังปรุงแก้ไขผูก้ระท าผิดจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู ้
พิพากษามีขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เก่ียวกบัผูก้ระท าผดิอยา่งเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นประวติัครอบครัวและภูมิ
หลงัทางสงัคม บุคลิกลกัษณะ ประวติัการกระท าความผิด สภาพร่างกายและภาวะแห่งจิตใจ ฯลฯ 
จากรายงานการสืบเสาะของเจา้พนกังานคุมประพฤติ ซ่ึงมีอ  านาจตามพระราชบญัญติัวิธีด  าเนินการ
คุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 11 บัญญัติให้ศาลมีอ  านาจสั่งให้พนักงานคุม
ประพฤติด าเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงเก่ียวกับผูก้ระท าผิด คือ อายุ ประวติั ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม สภาพความผิดและเหตุ
อ่ืนอนัควรปรานี พร้อมทั้งความเห็นเก่ียวกบัความสามารถของผูก้ระท าผิดว่าจะสามารถปรับปรุง 
แกไ้ข หรือฟ้ืนฟูตนเองให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดีได้เพียงใดหรือไม่  ตลอดจนความตอ้งการของ
ผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัวิธีการควบคุมความประพฤติแลว้รายงานให้ศาลทราบ เพื่อประกอบการใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาต่อไป 

เม่ือพนักงานคุมประพฤติได้ทราบค าสั่งศาลแลว้จะด าเนินการสืบเสาะและพินิจ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผูก้ระท าผดิ โดยรวบรวมขอ้มลูจากค าใหก้ารของผูก้ระท าผดิ จากพยานบุคคลซ่ึง
อาจเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อนบา้น หรือเพื่อนร่วมงานของผูก้ระท าผดิ ตรวจสอบพยานเอกสาร
ต่าง ๆ เช่น ส่งแผ่นลายพิมพน้ิ์วมือของผูก้ระท าผิดไปตรวจสอบประวติัอาชญากรรม ตรวจสอบ
ประวติัการท างาน การศึกษา ความประพฤติจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือเก็บตวัอยา่งจากปัสสาวะของ
ผูก้ระท าผิดไปตรวจหาสารเสพติด นอกจากน้ียงัอาจส่งตวัผูก้ระท าผิดไปให้แพทยต์รวจเก่ียวกบั
สุขภาพทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย เมื่อด าเนินการสืบเสาะและพินิจเสร็จแลว้ พนักงานคุม
ประพฤติจะท ารายงานเสนอต่อศาลโดยเสนอหัวข้อรายงานท่ีส าคัญได้แก่ อายุ ประวติั ความ
ประพฤติ สติปัญญา การอบรมศึกษา สุขภาพ สภาวะแห่งจิต อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม นิสัย สภาพ 
ความผดิและเหตุอ่ืนอนัควรปราณี64 

โดยขอ้มลูท่ีไดม้านั้นจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีครบถว้นถกูตอ้งและปราศจากการบิดเบือน จึง
จะท าใหก้ารก าหนดโทษไดม้านั้น  จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีครบถว้นถูกตอ้งและปราศจากการบิดเบือน 
จึงจะท าใหก้ารก าหนดโทษของศาลเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรม
ของผูก้ระท าความผดิได ้และสามารถอ านวยความยติุธรรมใหแ้ก่สงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การลงโทษใหค้วามเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใชร้ะบบของอ านาจตุลาการจ าแนกได้
ดงัน้ี65  
                                                             

64 เพ่ิงอ้าง. 
65 Raymond Saleilles, Op.cit, p.237. 
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1.  รูปแบบเดิมของหลกัการลงโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัตวับุคคล 
2.  ความยากล าบากในการใชบ้งัคบัเหตุจูงใจในการลงโทษ 
3.  ระบบท่ีคู่ขนานไปกบัการลงโทษ: การลงโทษโดยถกูสงัคมปฏิเสธ  
1.  รูปแบบเดิมของหลกัการลงโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัตวับุคคล 
การลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคล  เป็นการน าหลกัเร่ืองความแตกต่างของ

บุคลิกลกัษณะอาชญากรมาใชป้ระกอบในการก าหนดโทษ ซ่ึงการน าบุคลิกลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ของอาชญากรมาใชก่้อใหเ้กิดปัญหา 2 ประการ คือ 

1)  ปัญหาในเร่ืองการจดัหมวดหมู่ประเภทชองอาชญากร 
2)  ปัญหาในเร่ืองการก าหนดโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัผูก้ระท าผดิ 
ซ่ึงปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อผูพ้ิพากษาในการน าหลกัการลงโทษให้มี

ความเหมาะสมกบัความผดิและตวัผูก้ระท าผดิ มาใชบ้งัคบักบัการก าหนดโทษให้มากข้ึนโดยแนว
ปฏิบติัในการบรรเทาโทษหรือเพ่ิมโทษให้หนักข้ึน จะข้ึนอยู่กบัมูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดซ่ึง
ทฤษฎีในเร่ืองมูลเหตุจูงใจ66ไดม้ีการกล่าวไวอ้ย่างคลุมเครือในกฎหมายอาญาสมยัใหม่อีกทั้งร่าง
กฎหมายเบ้ืองต้นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็มิได้รับเอาระบบของประเทศฝร่ังเศสทั้งหมด67 
กล่าวคือจะไม่มีการก าหนดพฤติการณ์บรรเทาโทษเอาไวใ้นกฎหมาย แต่จะให้ผูพ้ิพากษาเพียงผู ้
เดียวเป็นผูต้ดัสินใจว่าการกระท าดงักล่าวของจ าเลย มีเหตุอนัสมควรท่ีจะไดรั้บการบรรเทาโทษ
หรือไม่ท าใหดู้เหมือนว่ามีการน ากฎหมายมาใชล้งโทษจ าเลยเกินควรแก่กรณีฉะนั้น จ่ึงควรมีการ
หยบิยกพฤติการณ์ในการบรรเทาโทษใหเ้ขา้มามีบทบาทในการก าหนดโทษของศาล  และอนุญาต
ใหม้ีการลดการลงโทษโดยกฎหมาย 

3. ระบบท่ีคู่ขนานไปกบัการลงโทษ: การลงโทษโดยถกูสงัคมปฏิเสธ 68  
การลงโทษไม่ควรมีลกัษณะท่ีเป็นการท าใหผู้ก้ระท าผดิกลายเป็นท่ีเกลียดชงัของคนใน

สงัคมเพราะจุดประสงคข์องการลงโทษ  ไม่มุ่งหมายท่ีจะท าลายช่ือเสียงแต่มุ่งท่ีจะรักษามนัไวแ้ละ
ความอบัอายจากการกระท าความผดิท่ีท าใหอ้าชญากรกลายเป็นบุคคลท่ีสังคมไม่ยอมรับก็คือ การ
ลงโทษท่ีท าใหเ้กิดความอบัอาย ซ่ึงความอบัอายจากการลงโทษจะปรากฏออกมาอยา่งเป็นทางการ 

อน่ึงเมื่อพิจารณาในทางจิตวิทยาจะพบว่าการประกอบอาชญากรรมมักจะมีความ
เก่ียวข้องกับกลุ่มของสังคมเสมอความรู้สึกมีเกียรติเป็นหน่ึงในบรรดาแรงกระตุ้นท่ีน้อยท่ีสุด 

                                                             
66 See the work, previously cited, of Holtzendorff, “Das verbrechen des Mordes und die  

Todesstrafe”  
67 พรธิดา  เอี่ยมศิลา, เพ่ิงอ้าง. 
68 Raymond Saleilles, Op.cit, pp. 266 – 269. 

DPU



47 

เหตุผลก็เพราะมนัเป็นตน้ก าเนิดสงัคมอยา่งบริสุทธ์ิ  ซ่ึงความรู้สึกมีเกียรติน้ีเป็นส่วนหน่ึงในจิตใต้
ส านึกของบุคคลท่ีสมัพนัธก์บักลุ่มสงัคมเขา้ และมนัไม่ใช่ความรู้สึกของการมีสติและการวิเคราะห์
เหตุผล แต่มนัคือความรู้สึกของการเป็นสมาชิกท่ีมีความเสมอภาคกนัและน่ีกคื็อมาตรฐานของสงัคม
ปกติ ดงันั้น การท่ีสงัคมไม่ยอมรับบุคคลท่ีกระท าผดิจึงส่งผลท าใหผู้ก้ระท าผดิกลายเป็นบุคคลท่ีไม่
มีผูใ้ดคบหาสมาคมดว้ย แต่ผูก้ระท าผดิสามารถท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์กบัคนในสังคมไดถ้า้เขามี
ความกลา้ท่ีจะขจดัความอายและการเสียช่ือเสียง เป็นการแสดงประสิทธิภาพของสตัวส์ังคมท่ีแสดง
ออกมาในรูปของการใชอ้  านาจตุลาการ โดยมีค  าพิพากษาตดัสินใจโทษผูก้ระท าผิด ซ่ึงค  าพิพากษา
ดงักล่าวจะมีผลต่อตวัผูก้ระท าผดิกบัสงัคมโดยตรง กล่าวคือค าพิพากษาดงักล่าวมีผลท าให้ผูก้ระท า
ผิดตอ้งสูญส้ินเพ่ือนฝูงในสังคมนั่นเอง และการลงโทษโดยวิธีของค าพิพากษาตามกฎหมาย จะ
น ามาซ่ึงการคว  ่าบาตรในสงัคมและการอยู่อย่างไม่มีเกียรติ ซ่ึงความเสียหายจากการไม่มีเกียรติใน
สงัคมน้ี ปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยสังคมจะตอ้งให้โอกาสและยอมรับผูก้ระท าผิด 
รวมถึงความรู้สึกมีเกียรติในสงัคมใหแ้ก่เขา เพราะจุดประสงค์ของการลงโทษคือการคืนสิทธิและ
ฐานะใหแ้ก่ผูก้ระท าผดิและท าใหเ้กิดความรู้สึกเท่าเทียมกนัในสงัคม 

อน่ึง  การลงโทษไม่ควรถกูออกแบบให้รุนแรงข้ึน และสาเหตุของการลงโทษท่ีท าให้
เส่ือมเสียเกียรติน้ีเกิดจากเหตุผล 2 ประการ69 คือ 

1.  มีความเลวทรามอยา่งเด่นชดัในระหว่างอาชญากรดว้ยกนั 
2.  มีการขดัขวางจากสงัคมท่ีจะคืนสิทธิและฐานะใหแ้ก่ผูก้ระท าผดิ 
ซ่ึงอุปสรรคส าคัญในการคืนสิทธิและฐานะ ก็คือการไม่ยอมรับของสังคมท่ีจะเปิด

โอกาสใหผู้ก้ระท าผดิกลบัตวัเป็นคนดี 
การลงโทษท่ีประสบความส าเร็จนั้น  จะไม่รวมเกียรติยศท่ีผูก้ระท าผิดตอ้งสูญเสียไป 

แต่เป็นการลงโทษโดยมุ่งหมายท่ีจะฟ้ืนฟเูกียรติยศท่ีสูญเสียไปใหก้ลบัคืนมา และสนบัสนุนการนับ
ถือตวัเองซ่ึงจุดประสงคท่ี์ใหม้ีการนบัถือตวัเองก็เพราะการนับถือตวัเองจะท าให้เกิดความคิดใหม่
ในชีวิต มีพลงัและความคิดริเร่ิมรวมถึงมีนิสัยเก่ียวกับการงานท่ีดีข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการนับถือ
ตวัเอง จะท าใหเ้ขารู้สึกว่าชีวิตในสงัคมมีค่า  และดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหส้งัคมตอ้งคืนความรู้สึกมีเกียรติ
ใหแ้ก่เขา  อน่ึงการลงโทษจะตอ้งน ามาซ่ึงการมีชีวิตจิตใจใหม่  และท าใหเ้สรีภาพรวมถึงความศกัด์ิ
สิทธิของเกียรติกลบัคืนมาไดอี้กคร้ัง 

ฉะนั้น การเร่ิมตน้ในสังคมของผูก้ระท าผิดท่ีกลบัตนเป็นคนดี จึงเป็นการยืนยนัการ
ทดสอบของชีวิต และจุดมุ่งหมายสุดทา้ยของการลงโทษจะตอ้งให้หลกัประกนัแก่สังคมท่ียอมรับ
ผูก้ระท าผดิท่ีกลบัตนเป็นคนดี ไดว้่าผูก้ระท าผดิจะไม่กระท าผดิซ ้าอีก 
                                                             

69 พรธิดา  เอี่ยมศิลา, เพ่ิงอ้าง. 
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ค.  การลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล โดยระบบการบริหารเรือนจ า  
การลงโทษให้เหมาะสมตามระบบน้ี  เป็นการลงโทษท่ีมีลกัษณะเป็นการปรับปรุง

แกไ้ขพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าโดยมีการฝึกดดัอาชีพใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัซ่ึงการฝึกหดัอาชีพน้ีจะ
กระท าโดยเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑท่ี์คอยสงัเกตพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัในระหว่างท่ีถูกคุมขงัว่าควรจะ
ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระท าผดิ จึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะป้องกนัมิให้ผูก้ระท า
ผิดกลบัไปกระท าผิดซ ้ าข้ึนอีก โดยการก าหนดโทษของศาลนั้นผูพิ้พากษาไม่อยู่ในฐานะท่ีจะรู้
ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัจ  าเลยอยา่งเพียงพอ จะรู้ก็แต่เพียงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าผิดของ
จ าเลยและพฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของความผดิท่ีส่งมาพร้อมกบัส านวนสอบสวน ดงันั้นศาลจึง
ไม่สามารถท่ีจะมีหลักเกณฑ์ล่วงหน้าว่าต้อลงโทษจ าเลยอย่างไร จึงจะเป็นการลงโทษท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของจ าเลย 

หลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตัวบุคคลโดยใช้ระบบการบริหารเรือนจ า
จ  าแนกไดด้งัน้ี70  

1.  การแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิโดยการบริหารเรือนจ า 
ปัจจุบนัมีการน าหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคลมาใชใ้นระบบการ

พิจารณาของศาลเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากระยะเวลาของการก าหนดโทษมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ปรับเปล่ียนนิสยัของผูก้ระท าผดิหรืออาชญากร ฉะนั้นการลงโทษท่ีเหมาะสมจึงมีผลต่อการเยียวยา 
แกไ้ขผูก้ระท าผิดให้กลบัตนเป็นพลเมืองดี ซ่ึงการน าหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตัว
บุคคลโดยใชร้ะบบการบริหารเรือนจ ามาใชแ้กไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด จะกระท าไดต่้อเม่ือกฎหมายมี
ความยดืหยุน่ต่อการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าผดิ และมีการปรับปรุงระบบการลงโทษโดยให้ความรู้
แก่เจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

หลกัการลงโทษใหม้ีความเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยระบบบริหารเรือนจ าจะน ามาใช้
กบัผูก้ระท าผดิในระหว่างท่ีตอ้งโทษอยูใ่นเรือนจ า โดยในระหว่างท่ีผูก้ระท าผดิรับโทษอยู่นั้น จะมี
การน ามาตรการในการแกไ้ขดดันิสัยและปรับปรุงความประพฤติของผูก้ระท าผิดมาใชบ้งัคบักบั
ผูก้ระท าผิดภายในระยะเวลาท่ีได้รับโทษ  โดยระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นค าพิพากษานั้นจะไม่
สามารถคาดหมายล่วงหน้าได้ว่า จะต้องใชเ้วลาในการปรับปรุงและบ าบดัแกไ้ขพฤติกรรมของ
ผูก้ระท าผดิเป็นเวลานานเท่าใด 

อน่ึง ในการรักษาและปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดในทางอาญานั้นจะ
น ามาใชบ้งัคบัโดยมีเง่ือนไขในเร่ืองการเจ็บป่วยเป็นโรคเร้ือรัง และเง่ือนไขเก่ียวกบัศีลธรรมและ
พฤติกรรมธรรมชาติของผูก้ระท าผดิ ซ่ึงเง่ือนไขในเร่ืองของการเป็นโรคเร้ือรังจะไม่เป็นปัญหาใน
                                                             

70 Raymond  Saleilles, Op.cit, pp. 295-301. 
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การบ าบดัแกไ้ข เพราะแพทยส์ามารถท่ีจะคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ถึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการบ าบดัรักษา 
แต่เง่ือนไขในเร่ืองศีลธรรมและความประพฤติของผูก้ระท าผิดนั้นผูพิ้พากษาจะไม่สามารถท่ีจะ
ทราบไดเ้ลยว่าจะตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานเท่าใดจึงจะสามารถแกไ้ขผูก้ระท าผิดให้กลบัตนเป็นคน
ดีได ้

คดีอาญาท่ีมีการลงโทษโดยการแก้ไขดดันิสัยผูก้ระท าผิด ผูพ้ิพากษาจะพิจารณาว่า
จ  าเลยไดก้ระท าผดิจริงหรือไม่ และสามารถท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าผิดให้เป็นคนดีไดห้รือไม่ 
หากสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขพฤติกรรมได ้ ก็จะพิพากษาใหม้ีการฝึกและอบรมแทน ทั้งน้ี เพ่ือให้
กลบัตนเป็นคนดีได ้คดีอาญาท่ีมีการลงโทษโดยการแกไ้ขดดันิสยัผูก้ระท าผดิผูพ้ิพากษาจะพิจารณา
ว่าจ  าเลยไดก้ระท าผดิจริงหรือไม่ และสามารถท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าผดิใหเ้ป็นคนดีไดห้รือไม่ 
หากสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขพฤติกรรมได ้ก็จะพิพากษาให้มีการฝึกและอบรมแทน ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัจ าเลย แต่ระยะเวลาในการรับโทษจะตอ้งไม่ยาวนานเกินไป
เพราะระยะเวลาท่ียาวนานยอ่มมีผลต่อการท่ีผูก้ระท าผดิหรือจ าเลยจะกลบัตนเป็นคนดี แต่อย่างไรก็
ตามการท่ีจะใหผู้ก้ระท าผดิไดรั้บเสรีภาพและกลบัคืนสู่สงัคมจะตอ้งปรากฏว่า ผูก้ระท าผดินั้นจะไม่
น าอนัตรายมาสู่สงัคมและสามารถปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรม รวมถึงสภาพแห่งจิตไดจ้ริงแลว้เช่นกนั  
        2.8.3  แนวคิดหลกัการปรับใชโ้ทษใหเ้หมาะสมแต่ละบุคคล71 

2.8.3.1 ส านกัคลาสสิก สมยัก่อนหากพดูถึงวิชาอาชญาวิทยา (Criminology) จะหมายถึง
แต่กฎหมายอาญาเท่านั้น ซ่ึงรวมทั้งทัณฑวิทยาหรือนโยบายในการลงทัณฑ์ด้วย และไม่มีการ
แบ่งแยกเป็นสาขาอยา่งทุกวนัน้ี  พวกอิตาเลียนเป็นพวกแรกท่ีไหวตวัและคิดคน้วิชาอาชญาวิทยา
เมื่อประมาณ 200 ปีเศษมาน้ี โดยสมยันั้นมีนกัปรัชญาหลายท่านต่างมีความคิดเห็นตามอุดมคติของ
ตน ความคิดเหล่าน้ีเม่ือรวบรวมกนัเขา้จึงเป็น School of Thought แต่ก็ยงัไม่ไดมี้ใครเป็นตวัตั้งตวัตี 
ต่อมาจนปลายศตวรรษท่ี 18 ติดต่อมาจนถึงปลายศตวรรษท่ี 19  จึงมีการรวบรวมคิดเห็นของบรรดา
ปราชญ ์เหล่าน้ีเป็นปึกแผ่นซ่ึงเป็นพ้ืนรากฐานของวิชาอาชญาวิทยา72 โดยเรียกว่า ส านักคลาสสิก 
(Classical School) บุคคลส าคญัของส านักความคิดน้ี คือ นักกฎหมายชาวอิตาลี ช่ือ ซีซาร์เบ็คคา
เรีย73 เมื่อปี ค.ศ. 1764 เบ็คคาเรีย ไดเ้ขียนหนังสือช่ือ “Essay on Crimes and Punishments” หรือ 
“เรียงความเก่ียวกบัอาชญากรรม และการลงโทษ” หนงัสือดงักล่าวไดรั้บความนิยมมากและถือเป็น
การก่อหวอดคร้ังแรกของส านกัลทัธิแบบใหม่ หนงัสือเล่มน้ีมีหลกัส าคญักล่าวคือ การลงโทษตอ้ง
กระท าเพื่อความมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีสุดกล่าวคือ เพื่อป้องกนัอาชญากรรมมิใช่กระท าตามอ าเภอใจ

                                                             
71 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการยติุธรรม, เพ่ิงอ้าง, น.18-29. 
72 ไชยเจริญ  สันติศิริ, อาชญาวิทยา และทณัฑวิทยา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2005), น. 45. 
73 อจัฉริยา  ชูตินนัท์, อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2555), น.139 -140. 
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เพียงเพื่อความพอใจของคน ๆ หน่ึงหรือบางกลุ่มเท่านั้น วตัถุประสงค์มิใช่เพื่อแกแ้คน้ทดแทน
เพราะการแก้แค้นทดแทนมกัจะกระท าเกินเลยไปและไม่เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมดงันั้น การลงโทษผูก้ระท าผดิควรเปิดเผยรวดเร็ว และมีความหนักเบาเหมาะสมและ
ไดส้ดัส่วนแห่งความร้ายแรงของอาชญากรรม และการลงโทษตอ้งเป็นโทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  
มีความเห็นว่าควรยกเลิกโทษประหารชีวิตเพราะเห็นว่าไม่มีผลท าให้อาชญากรรมลดน้อยลงได้74 
โดยเห็นว่าควรเปล่ียนเป็นใชโ้ทษจ าคุกตลอดชีวิตแทน ซ่ึงจะมีผลท าให้คนเกรงกลวัและเป็นการ
ป้องกนัอาชญากรรมไดดี้กว่า ซ่ึงเกิดข้ึนดว้ยความนึกคิดตามความรู้สึกของมนุษยธรรมสมยัใหม่ 
นอกจาก เบ็คคาเรีย จะวางรากฐานทฤษฎีใหม่แลว้75อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า เบ็คคาเรีย ไม่เห็นดว้ย
กบัการลงโทษท่ีทารุณโหดร้ายและป่าเถ่ือน โดยเฉพาะการทรมานผูถ้กูกล่าวหาในการสอบสวนหา
ความผิด ซ่ึงเห็นว่าการกระท าเช่นนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อผูไ้ม่ได้กระท าผิด เพราะหากบุคคล
ดงักล่าวไม่สามารถทนต่อการถูกทรมานไดก้็จะถูกตดัสินว่ากระท าผิด ในขณะท่ีผูก้ระท าผิดมีแต่
ผลไดเ้พียงอยา่งเดียว เพราะหากทนต่อการทรมานไดก้็จะพน้ผดิ แต่เบ็คคาเรียเนน้ย  ้าว่า การป้องกนั
อาชญากรรมนั้นดีกว่าการลงโทษอาชญากรหลงัจากท่ีไดป้ระกอบอาชีพอาชญากรรมแลว้76 

หลกัปรัชญาส าคญัของเบ็คคาเรีย คือ แนวคิดในเร่ือง เจตจ านงเสรี (Free will) ซ่ึง
เจตจ านงเสรีดงักล่าวเป็นตวัก  าหนดพฤติกรรมของมนุษยก์ล่าวคือมนุษยเ์ป็นผูม้ีเหตุผลในการมุ่ง
แสวงหาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดทางวตัถุ และในการตดัสินใจเลือกกระท าการหรืองด
เวน้กระท าการใดๆ มนุษยจ์ะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุมีผล เพื่อพิจารณาและ
ค านวณถึงผลประโยชน์ หรือผลเสียท่ีจะได้รับจากการกระท านั้นๆ แลว้ หลบัจากนั้นจึงเลือก
พฤติกรรมนั้นเม่ือได้ประโยชน์สูงสุดหรืองดเวน้พฤติกรรมนั้น เม่ือจะต้องเสียประโยชน์ไป  
เบ็คคาเรีย เช่ือว่าหากจะป้องกนัไม่ใหม้นุษยก์ระท าผดิกฎหมาย บทลงโทษของกฎหมายตอ้งมีความ
รุนแรงไดส้ดัส่วนกบัความผดิและแน่นอน รวดเร็ว รวมทั้งลงโทษใหเ้หมาะสมดว้ย เพ่ือท าใหม้นุษย์
เช่ือหรือมองเห็นว่า ผลเสียท่ีจะไดรั้บจากการกระท าผดิมีมากกว่าผลประโยชน์ในท่ีสุดจะส่งผลให้
มนุษยเ์ลือกท่ีจะงดเวน้ไม่กระท าความผดิ77 

นอกจากน้ี เบ็คคาเรีย ยงัมีหลกัปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของวิชาอาชญาวิทยา และ
กระบวนการยติุธรรม 10 ประการ79 

                                                             
74 เพ่ิงอ้าง, น. 140. 
75 ไชยเจริญ  สันติศิริ, เพ่ิงอ้าง, น.46. 
76.อจัฉริยา  ชูตินนัท์, เพ่ิงอ้าง, น.140. 
77 อุทิศ  สุภาพ, การน าปรัชญาอาชญาวิทยามาใชใ้นการก าหนดโทษของศาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผูก้ระท า 

ความผิดท่ีเป็นผูร้้าย และผูก้ระท าผิดโดยพลั้งพลาด, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2544), น.41. 
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1.  สญัญาประชาคมและความจ าเป็นในการลงโทษ 
สัญญาประชาคมเป็นสัญญาท่ีมนุษยใ์นสังคมได้ร่วมกันก่อตั้งข้ึนมา โดยวิธีการท า

สญัญาผกูมดัร่วมกนัของมนุษยท่ี์มีเหตุผลและเสรีภาพ ซ่ึงไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัสละเสรีภาพบางส่วน
เท่าท่ีจ  าเป็น เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกนัและเพื่อให้รัฐสามารถรักษาสังคมให้อยู่รอดปลอดภยัต่อไป
ได ้ดงันั้น สญัญาประชาคมจึงเป็นสญัญาผกูมดั ซ่ึงท าให้บุคคลตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมและตวัเอง 
กฎหมายจึงเป็นสภาวะเง่ือนไขท่ีส าคญัของสัญญาประชาคม โดยมีหลกัการพ้ืนฐานท่ีควรจะตอ้ง
น ามาใชใ้นการบญัญติักฎหมายก็คือ หลกัประโยชน์สูงสุดส าหรับปวงชนจ านวนมากท่ีสุด หากมี
ผูก้ระท าผดิหรือเอาเปรียบผูอ่ื้น โดยละเมิดกฎหมายท่ีตนเองและผูอ่ื้นสนับสนุน  ซ่ึงเป็นการท าให้
เสียดุลยภาพทางสงัคมแลว้ จ  าเป็นตอ้งมีการลงโทษผูก้ระท าผิดเพื่อปกป้องเสรีภาพท่ีประชาชนใน
สังคมไดเ้สียสละและให้รอดพน้จากการถูกแย่งชิงไปโดยบุคคลอ่ืน รวมทั้งให้ดุลยภาพท่ีเสียไป
กลบัคืนมาดว้ย 

2.  หนา้ท่ีของรัฐสภา  
รัฐสภาเท่านั้นควรจะเป็นผูมี้หน้าท่ีออกกฎหมาย เน่ืองจากเป็นตวัแทนของประชาชน

ในสงัคม  และบทก าหนดโทษควรก าหนดโทษไวใ้นกฎหมาย  เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหผู้พ้ิพากษา
ใชอ้  านาจโดยไม่มีของเขตจ ากัด ดงันั้น กฎหมายควรตอ้งมีลกัษณะดังน้ี คือ อตัราโทษของการ
กระท าความผดิตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมาย การกระท าใดจะเป็นความผดิตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวด้งั
หลกัท่ีว่า “ไม่มีความผดิ หากไม่มีกฎหมาย” และกฎหมายตอ้งเปิดเผยแก่สาธารณะชนทัว่ไป มีความ
ชดัเจน ไม่คลุมเครือ และเขา้ใจง่ายดว้ยเพื่อไม่ใหเ้ป็นประโยชน์ในการตีความของบุคคลบางกลุ่มท่ีมี
อ  านาจได ้และกฎหมายจะตอ้งไม่ เอ้ือประโยชน์ใหเ้ฉพาะแก่ชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในสงัคมเท่านั้น 

3.หนา้ท่ีของผูพ้ิพากษา  
ศาลไม่มีหน้าท่ีตีความตัวบทกฎหมาย เน่ืองจากผูพ้ิพากษาไม่ได้เป็นสมาชิกสภานิติ

บญัญติั ผูพ้ิพากษาไม่สามารถท่ีจะขยายการลงโทษเกินไปกว่าท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้ควรจะท า
หนา้ท่ีเฉพาะการอา้งเหตุผลท่ีสมบูรณ์ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย การพิจารณาพิพากษาคดีจะตอ้งมี
ขอ้บงัคบัก  าหนดไว ้หากไม่มีขอ้บงัคบัส าหรับผูพ้ิพากษาแลว้ อาจจะเกิดความไม่แน่นอนในการ
พิจารณาคดี  ในท่ีสุดอ  านาจของผูพิ้พากษาก็จะตกเป็นเคร่ืองมือของชนชั้นปกครองเพ่ือใชใ้นการ
รักษาอ านาจปกครองไว ้

4.  ความร้ายแรงของอาชญากรรม  
เบ็คคาเรีย เห็นว่าความรุนแรงของอาชญากรรมนั้น จะตอ้งพิจารณาจากองค์ประกอบ

เก่ียวกบัภยนัตรายท่ีก่อใหเ้กิดข้ึนแก่สงัคมเป็นส าคญั โดยถือว่าภยนัตรายท่ีเกิดข้ึนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
วดัอาชญากรรมในสงัคมได ้ดงันั้น เม่ือมีอาชญากรรมท่ีท าให้สังคมเกิดภยนัตรายเบ็คคาเรียไดว้าง
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หลกัเกณฑอ์นัเป็นปรัชญาในการลงโทษผูก้ระท าผิดไวว้่า มนุษยทุ์กคนควรเท่าเทียมกนัในทศันะ
ของกฎหมาย จึงต้องมีการด าเนินคดีกบับุคคลนั้น ๆ ทุกคนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครหรือจะมี
ต าแหน่งหนา้ท่ีใด หรือเป็นชนชั้นใดในสังคมก็ตาม เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีเจตจ านงอิสระ (Free 
will) กล่าวคือเป็นทฤษฎีท่ีถือว่าทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะเลือกตามใจปรารถนาว่าจะกระท าความผิด
หรือไม่ เพราะกฎหมายไดก้  าหนดโทษส าหรับความผิดนั้นลงแลว้ และเม่ือเห็นว่าความสุขความ
พอใจจากการกระท าความผิดนั้นจะไม่คุ้มกันกับความทุกข์ทรมานท่ีตนจะได้รับก็จะไม่กล้า
ตดัสินใจเส่ียงกระท าผดิ ซ่ึงตรงน้ียอ่มเป็นผลในการป้องกนัอาชญากรรม การท่ีจะกระท าอะไรลง
ไปแลว้ โดยทัว่ไปจะตอ้งมีเจตนาอนัแน่วแน่ เพ่ือมุ่งให้เกิดผลอย่างหน่ึงอย่างใดข้ึน ดงันั้น จึงควร
ตอ้งรับผดิชอบในการกระท าของตน และส าหรับในการท่ีจะลงโทษผูก้ระท าผดินั้น ควรจะพิจารณา
โทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิท่ีบุคคลนั้นไดก้ระท าลงไปเท่านั้น หรือตอ้งก าหนดโทษให้เหมาะสม
กบัความผดิ การป้องเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายสนันิษฐานไวว้่า ทุกคนมีความสามารถในการคิดไตร่ตรอง
ไดเ้ท่ากนัหมด ดงันั้น เม่ือละเมิดกฎหมายทุกคนยอ่มตอ้งรับโทษเท่ากนั โดยลืมความจริงไปขอ้หน่ึง
ว่ามนุษยแ์ต่ละคนความจริงมีความสามารถรู้ผดิชอบ สติปัญญาไม่เท่ากนั เช่น เป็นเด็กเยาวชน คน
ปัญญาอ่อน คนท่ีเป็นโรคจิต คนท่ีตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลบางอยา่งหรือเป็นผูก้ระท าผิดเพราะความจ า
เป็นซ่ึงตามทฤษฎีน้ีถือว่าการก าหนดโทษไวใ้ห้เหมาะสมกบัความผิดและโทษตายตวั ซ่ึงเม่ือผูใ้ด
กระท าความผิดนั้นย่อมตอ้งไดรั้บโทษเช่นนั้นเหมือนกนัหมด น้ีเป็นจุด่อนของแนวคิดน้ีในเวลา
ต่อมานักคิดรุ่นใหม่ไม่เห็นด้วยกบัทฤษฎี  ต้องก าหนดโทษให้เหมาะสมกับความผิด มานิยาม
แนวคิดใหม่ต้องก าหนดโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระท าผิด ซ่ึงเห็นว่าความเหมาะสมและค านึงถึง
ความเป็นจริง การป้องกันอาชญากรรมเป็นวัตถุประสงค์หลกัของการออกกฎหมาย เพราะการ
ป้องกนัอาชญากรรมไม่ใหเ้กิดข้ึน ยอ่มดีกว่าการลงโทษเม่ือมีอาชญากรรมเกิดข้ึนแลว้ 

5.  วตัถุประสงคข์องการลงโทษ  
วตัถุประสงคข์องการลงโทษท่ีส าคญั มีไวเ้พื่อการป้องปรามผูก้ระท าผิดไม่ให้กระท า

ผดิซ ้าอีก และป้องกนับุคคลอ่ืนไม่ใหเ้อาเยีย่งอยา่งในการประกอบอาชญากรรมดว้ย ซ่ึงการลงโทษ
นั้น ควรก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม อนัเป็นส่ิงพึงปรารถนา นอกจากน้ี ยงัเห็นว่า
วตัถุประสงค์การลงโทษยงัมีเพื่อทดแทนความผิดอีกดว้ย เน่ืองจากมนุษยม์ีเจตจ านงอิสระ ท่ีจะ
เลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ ได ้ดงันั้น เม่ือผูใ้ดเลือกระท าผิด จึงควรลงโทษบุคคลท่ีเลือกกระท าผิดนั้น 
เพื่อชดเชยความยติุธรรมท่ีเสียไปใหก้ลบัคืนมา 

6.  สดัส่วนของการลงโทษ  
สดัส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างการลงโทษและอาชญากรรมนั้น ควรตอ้งมีการก าหนดโทษ

ใหไ้ดส้ดัส่วนกบัการกระท าความผดิหรืออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน  เน่ืองจากความตอ้งการของสังคม 
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คือ การป้องกนัไม่ให้มีการประกอบอาชญากรรม และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นการป้องกัน
ไม่ใหบุ้คคลกระท าความผดิ ตอ้งมีบทก าหนดโทษท่ีมีความรุนแรงเป็นสดัส่วนมากกว่าส่ิงย ัว่ยุหรือ
จูงใจใหบุ้คคลกระท าผดิ 

7.  ความรุนแรงในการลงโทษ  
เบ็คคาเรียไดก้ล่าวต่อตา้นและคดัคา้นการลงโทษท่ีรุนแรง โหดร้ายป่าเถ่ือน แมว้่าความ

รุนแรงของการลงโทษจะช่วยป้องกนัใหบุ้คคลกระท าผดิกฎหมายไดก้็ตาม แต่ความรุนแรงของการ
ลงโทษตอ้งมีความเหมาะสม ไม่ใช่เป็นการทรมาน หรือเป็นโทษท่ีโหดร้าย โดยเบ็คคาเรียไดแ้สดง
ความคิดเห็นในการต่อตา้นการลงโทษประหารชีวิต เน่ืองจากรัฐไม่มีสิทธิท่ีจะกระท าการดงักล่าว
ได ้ เพราะเป็นการลงโทษเกินกว่าท่ีสัญญาประชาคมก าหนดไว ้ซ่ึงไม่มีผูใ้ดท าสัญญาโดยให้สิทธิ
ผูอ่ื้นในการฆ่าตนเองได ้ และเห็นว่าการลงโทษท่ีจะท าใหบุ้คคลอ่ืนเกรงกลวัท่ีดีท่ีสุด คือ ระยะเวลา
ในการรับโทษจ าคุกเป็นเวลายาวนาน เช่น การจ าคุกตลอดชีวิตจะมีความรุนแรง และป้องกัน
อาชญากรรมไดผ้ลดีมากกว่าโทษประหารชีวิต เพราะการลงโทษจ าคุกผูก้ระท าผดิตลอดชีวิต จะท า
ใหบุ้คคลทัว่ไปเห็นเป็นบทเรียนในการถกูตดัสิทธิเสรีภาพตลอดชีวิตไดต้ลอดไป 

8.  ความรวดเร็วในการลงโทษ  
เบ็คคาเรียเห็นว่า การลงโทษควรจะต้องกระท าไปด้วยความรวดเร็วและเป็นเวลา

ใกลเ้คียงกับการกระท าผิดและการควบคุมผูต้ ้องหาระหว่างรอการพิจารณาคดี ควรจะต้องมี
ระยะเวลาสั้นท่ีสุด ส าหรับการลงโทษรวดเร็วจะเป็นผลท าให้จ  าเลยไม่สูญเสียเสรีภาพก่อนศาล
ตดัสินมากไป  และยงัท าใหผู้ก้ระท าผดิและบุคคลอ่ืน ๆ เห็นผลท่ีไดรั้บในการกระท าผิดตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว อนัจะท าให้ไม่ลืมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะท าให้กฎหมายมีความศกัด์ิสิทธ์ิมากข้ึน 
ส่งผลใหเ้กิดความเกรงกลวัไม่กลา้กระท าความผดิข้ึนอีกต่อไป 

9.ความแน่นอนในการลงโทษ  
ความแน่นอนในการลงโทษ หมายถึงเมื่อมีการกระท าผิดเกิดข้ึนจะตอ้งมีการจับกุม

ผูก้ระท าผดิมาด าเนินคดีลงโทษให้ได ้โดยท าให้ผูก้ระท าผิดและบุคคลทัว่ไปมีความรู้สึกว่าเม่ือมี
การกระท าผดิเกิดข้ึนแลว้ ก็ไม่อาจจะหลีกเล่ียงการถกูลงโทษได ้อนัจะเป็นผลท าใหผู้ก้ระท าผดิและ
ผูอ่ื้นเกิดความเกรงกลวัในจิตใจ ไม่กลา้กระท าผดิ ซ่ึงเป็นวิธีการป้องกนัอาชญากรรมท่ีไดผ้ลอย่าง
มากอีกวิธีหน่ึง 

นอกจากน้ี ยงัมีบุคคลส าคัญในส านักคลาสสิกอีกคนหน่ึง ไดแ้ก่ เจอรามี เบ็นแธม 
(Jeremy Bentham) ชาวองักฤษ หลกัปรัชญาของเบ็นแธม ประกอบดว้ยส่ิงสองประการ คือ ลทัธิ
ประโยชน์นิยม และกฎหมายกบัการลงโทษ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี83 
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2.8.3.2 ลทัธิประโยชน์นิยม  
เบ็นแธม เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยถ์กูควบคุมโดยหลกัธรรมชาติ 2 ประการคือ ความ

พอใจ และความทุกขท์รมาน และจากการท่ีมนุษยมี์เหตุผล ดงันั้น ก่อนท่ีจะมีพฤติกรรมใด มนุษย์
จะค านวณเปรียบเทียบระหว่างความพอใจท่ีจะไดรั้บกบัความทุกข์ทรมานอนัเป็นผลมาจากการ
กระท านั้น ส าหรับพฤติกรรมอาชญากรรมก็เช่นเดียวกนั หากมนุษยไ์ดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ผลการ
กระท าจะท าให้ไดค้วามพอใจมากกว่าความทุกข์ทรมาน มนุษยก์็จะเลือกประกอบอาชญากรรม 
ส าหรับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพอใจมีหลาบประการด้วยกัน เช่น ความร ่ ารวย  ความช านาญ  
ความเมตตากรุณา หรือความเคร่งครัดต่อศาสนา เป็นต้น ส่วนปัจจัยท่ีก่อให้ เกิดความทุกข์
ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ เช่น ความตอ้งการ ความผดิหวงั และความรู้สึกหิว หรือกระหาย เป็นตน้ ดว้ย
เหตุดงักล่าว การลงโทษผูก้ระท าผดิแต่ละประเภท จะตอ้งก่อให้เกิดความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมาน
ให้มากกว่าความสุข ความพอใจหรือผลประโยชน์อันพึงจะไดรั้บจากการกระท าผิดนั้น แต่การ
ลงโทษผูก้ระท าผิดให้ได้รับความทุกข์ทรมานนั้น จะต้องกระท าเท่าท่ีจ  าเป็นให้เพียงพอต่อการ
ป้องกนัในการกระท าความผิดซ ้ าและมิให้ผูอ่ื้นเอาเป็นเยี่ยงอย่างเท่านั้น กล่าวคือการก าหนดโทษ
จะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัอาชญากรรม โดยโทษจะตอ้งไม่เบาจนเกินไปและไม่หนักจนเกินไป เพราะ
ถา้ก  าหนดโทษหนกัเกินความเหมาะสมแลว้ก็จะก่อใหเ้กิดผลเสียตามมาได ้เช่น ท าใหผู้เ้สียหายหรือ
เหยือ่ไดรั้บผลร้ายจากการกระท าผิดมากข้ึน โดยผูก้ระท าผิดอาจฆ่าเหยื่อ เพื่อปกปิดมิให้มีพยานรู้
เห็นซ่ึงอาจจะท าใหห้ลุดรอดจากการลงโทษไดเ้พราะการลงโทษหนกันั้น ศาลตอ้งมีพยานหลกัฐาน
มัน่คงและชดัเจน หากมีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอ ศาลก็จะไม่ลงโทษซ่ึงเป็นผลให้ผูก้ระท าผิดพน้
จากการถกูลงโทษดว้ยเหตุดงักล่าวเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ และถา้หากลงโทษเบาเกินไปก็จะท าให้
เกิดผลเสียต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายดอ้ยประสิทธิภาพลง เช่น ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายไม่มีผลต่อ
การข่มขู่ ยบัย ั้ง เป็นตน้ 

1)  กฎหมายและการลงโทษ  
หลกัปรัชญาของเบ็นแธม เก่ียวกบักฎหมายมีว่า กฎหมายมีไวเ้พื่อสร้างและสนับสนุน

ความสุขของบุคคลในสงัคม ดงันั้น กฎหมายท่ีดีตอ้งสามารถป้องกนัไม่ให้ความชัว่ร้ายเกิดข้ึนใน
สงัคม ส าหรับหลกัปรัชญาเก่ียวกบัการลงโทษ  เบ็นแธมไดน้ าเสนอว่า วตัถุประสงคข์องการลงโทษ
มี 4 ประการคือ (1) เพ่ือป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย (2) หากไม่สามารถป้องกนัการกระท าผิดได้
ก็เพื่อใหผู้ก้ระท าผดิไม่กระท าผดิในลกัษณะร้ายแรง หรืออุกฉกรรจ ์(3) เพ่ือป้องกนัไม่ใหอ้าชญากร
ใชก้  าลงัประทุษร้ายเกินความจ าเป็น และ (4) เพื่อป้องกันอาชญากรรมในลกัษณะท่ีท าให้รัฐเสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด เบ็นแธมจึงไดเ้สนอให้ออกกฎหมายในลกัษณะท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปคิดว่าหาก
กระท าผิดแลว้จะได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่าความพอใจ และเบ็นแธม ก็มีความเช่ือว่าการ
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ลงโทษผูก้ระท าผดินั้น มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ เพ่ือป้องกนัไม่ใหบุ้คคลนั้นไปกระท าผดิกฎหมาย
เท่านั้น จึงไม่เห็นดว้ยกบัการลงโทษประหารชีวิต เช่นเดียวกบัเบ็คคาเรีย  นอกจากน้ีเบ็นแธม  ยงั
เสนอให้มีการปรับปรุงเรือนจ าในแนวทางท่ีจะท าให้นักโทษไดรั้บสิทธิในศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยม์ากยิง่ข้ึนดว้ย เช่น ใหมี้การจ าแนกผูต้อ้งขงัประเภทชาย หญิง เด็ก ออกจากกนัเป็นพวก ๆ  ไป 
ตามลกัษณะของการกระท าผิด และแยกคุมขงัมิให้ปะปนกนัดว้ย  รวมทั้งให้ตระหนักถึงสุขภาพ
อนามยัของนักโทษ และความปลอดภัยของเรือนจ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกอบรมฟ้ืนฟู
จิตใจของผูต้อ้งขงัอีกดว้ย 

2.8.3.3 ส านกันีโอคลาสสิก 
ส านกัน้ีเกิดข้ึนในราวตน้ศตวรรษท่ี 19 สืบเน่ืองมาจากแนวความคิดของส านกัคลาสสิก

ท่ีมีการลงโทษกนัอยา่งเคร่งครัดเกินไป ส านักนีโอคลาสสิกจึงเกิดข้ึนมาเพ่ือคดัคา้นความคิดของ
ส านกัคลาสสิกในประเด็นท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และแนวทางปฏิบติัอนัก่อให้เกิดความ
ไม่ยติุธรรมข้ึน โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัหลกัการและเหตุผลของส านกัคลาสสิกเก่ียวกบันิยามของ
อาชญากรรม และการลงโทษใหเ้หาะสมกบัความผดิ รวมทั้งการลงโทษเพ่ือป้องกนัหรือข่มขู่ยบัย ั้ง 
แต่เน่ืองจากหลกัปรัชญาตามแนวคิดของส านักคลาสสิก เมื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นทางปฏิบติัแลว้ 
พบว่าย ังมีจุดอ่อนและข้อบกพร่องท่ีสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ เช่น 
แนวความคิดของส านักคลาสสิกมุ่งสนใจไปท่ีการประกอบอาชญากรรม หรือพฤติกรรมของ
อาชญากร ซึงถือว่าบุคคลทุกคนมีเจตจ านงอิสระและการท่ีจะกระท าอะไรลงไปแลว้ จะตอ้งมีเจตนา
อนัแน่วแน่เหมือนกนัหรือเท่าเทียมกนัทุกคน โดยมองขา้มความแตกต่างระหว่างบุคคล และความ
แตกต่างเก่ียวกบัสภาพการณ์แห่งคดีหรือมลูเหตุจูงใจ เน่ืองจากบุคคลทุกคนในสังคมย่อมมีพ้ืนฐาน
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถ
แยกพิจารณาออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ (1) บุคคลผูม้ีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ (2) เด็ก เยาวชน และ
คนชรา และ (3) บุคคลวิกลจริต บุคคลปัญญาอ่อน และบุคคลไร้ความสามารถ อ่ืน ๆ ดงันั้น การ
ปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดด้วยวิธีการท่ีเหมือนกัน โดยเสมือนว่าเป็นบุคคลผูม้ีสติปัญญาหรือมี
ความสามารถเหมือนกนัทุกประการแลว้ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในทางปฏิบติั จึงควรมี
การลดหยอ่นผอ่นโทษใหแ้ก่บุคคลบางประเภท คือ ผูเ้ยาว ์คนวิกลจริต คนปัญญาอ่อน หรือบุคคลผู ้
ไร้ความสามารถอ่ืน ๆ ดว้ย นอกจากน้ี ตามแนวคิดของส านักคลาสสิกยงัไดก้  าหนดโทษไวต้ายตวั
ท าใหจ้  าตอ้งมีการก าหนดโทษส าหรับผูก้ระท าผดิคร้ังแรก กบัผูก้ระท าผดิซ ้าใหไ้ดรั้บโทษเท่าเทียม
กนั ซ่ึงถือว่าเป็นการขดัต่อหลกัการลงโทษ ทั้งน้ี เพราะบุคคลผูก้ระท าผิดคร้ังแรก ย่อมมีเหตุท่ีควร
ปราณีอยู่หลายประการ ในขณะท่ีบุคคลผูก้ระท าผิดซ ้ านั้น ควรจะตอ้งไดรั้บการเพ่ิมโทษเพ่ือให้
หลาบจ าอีกด้วย และวิธีการลงโทษส าหรับผูก้ระท าความผิดคร้ังแรก กับผูก้ระท าผิดซ ้ าก็อาจ
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แตกต่างกนัได ้ แมจ้ะเป็นความผดิในฐานเดียวกนัก็ตาม นกัปรัชญาท่ีอยูใ่นส านกันีโอคลาสสิก เช่น 
รอซซ่ี (Rossi)  การ์ราด  (Garraud)  และจอล่ี (Joly)  เป็นตน้  ส านักคลาสสิกน้ีพยายามหาแนวทาง
เพื่อปรับปรุงหลกัการท่ีเป็นขอ้บกพร่องดงักล่าว ให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาวะในโลกของความ
เป็นจริง และเพ่ือให้เกิดผลต่อการปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน โดยมีแนวคิดว่า การลงโทษผูก้ระท า
ความผดิ ควรใหม้ีการน าสาเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชญากรรมและเหตุอนัควรปราณี
ลดหยอ่นผอ่นโทษของผูก้ระท าผดิมาประกอบการพิจารณาในการก าหนดโทษดว้ย 

หลกัการส าคญัของส านกันีโอคลาสสิกมี 4 ประการ คือ  
1.  เสนอใหม้ีการน าพฤติการณ์แห่งคดีมาใชเ้พื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีดว้ย 

อันมีผลท าให้กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลได้เร่ิมหันมาให้ความสนใจต่อ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และทางสงัคมท่ีผูก้ระท าความผิด  ประสบ
อยูใ่นการด ารงชีวิตประจ าวนั 

2.  เสนอช้ีน าให้กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการน าประวติัภูมิหลงัของผูก้ระท าความผิด มาใชใ้นการประกอบการพิจารณาพิพากษา
ดว้ย โดยไม่จ  ากดัการพิจารณาเฉพาะพฤติการณ์ขณะประกอบอาชญากรรมเท่านั้น 

3.  เสนอให้กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลให้ยอมรับฟังค าให้การของ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้  านาญการในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะคดีในบางสาขา เช่น สาขาแพทย์
ศาสตร์ สาขานิติเวชวิทยา และสาขาจิตเวช เป็นตน้ โดยถือว่าผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้  านาญเหล่าน้ี เป็น
พยานบุคคลประเภทหน่ึงในการน ามาประกอบการพิจารณาคดี อนัจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
พิพากษาคดีไดอ้ยา่งถ่องแทย้ิง่ข้ึน 

4.  เสนอแนวทางปฏิบติัใหแ้ก่กระบวนการยติุธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศาลไดห้ันมาให้
ความสนใจกับกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความรับผิดทางอาญาแตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป เช่น บุคคล
วิกลจริต บุคคลปัญญาอ่อน และคนชรา หรือบุคคลท่ีบกพร่องในเร่ืองความรู้สึกผิดชอบและเจตนา
ในขณะประกอบอาชญากรรม เป็นต้น เพราะบุคคลดังกล่าวไม่สามารถมีเจตจ านงอิสระ ในการ
กระท าให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปได ้ดงันั้น กฎหมายจึงควรให้การปราณีโดยยกเวน้โทษหรือ
ลดหยอ่นผอ่นปรนโทษใหเ้ป็นกรณี ๆ ไปดว้ย รวมทั้งศาลควรน าเหตุ การลดหย่อนผ่อนโทษหรือ
เหตุยกเวน้โทษในกรณีต่าง ๆ ดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาในการลงโทษแก่บุคคลบางประเภท
ดงักล่าว แลว้แต่กรณีไปดว้ยอาญาก็ต่อเมื่อไดก้ระท าโดยเจตนา นบัไดว้่าเป็นการยอมรับเอาแนวคิด
ของส านักคลาสสิกในเร่ืองเจตจ านงอิสระ มาใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดความรับผิดของบุคคล
ในทางอาญา ขณะเดียวกันก็น าเอาแนวคิดของส านักนีโอคลาสสิกมาใชป้ระกอบเป็นหลกัเสริม  
เพ่ือใหก้ารก าหนดโทษมีความยดืหยุน่ข้ึน โดยน าหลกัการท่ีส านกันีโอคลาสสิกเสนอไวม้าก  าหนด
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เป็นขอ้ยกเวน้ความรับผดิหรือยกเวน้โทษ หรือลดหยอ่นผอ่นโทษแลว้แต่กรณี เช่น การยกเวน้โทษ
ให้แก่การกระท าของเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี หรือผูก้ระท าผิดท่ีกระท าไปด้วยความจ าเป็น หรือการ
ลดหยอ่นผอ่นโทษในกรณีผูก้ระท าผดิโดยบนัดาลโทสะ เป็นตน้ 

2.8.3.4  ส านกัโปซิติพ  
ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ถึงตน้คริสต์วรรษท่ี 20 เป็นยุคท่ีวิทยาศาสตร์เฟ่ืองฟู

และเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว นักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ หันมาสนใจในการน าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือวิธีการเรียนรู้แบบวิธีประจักษ์ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เพื่อหาสาเหตุของ
พฤติกรรมอาชญากร ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือมากกว่าการคิดหาเหตุผลตามวิธีการทางตรรกวิทยาของ
ส านกัคลาสสิก จุดเนน้ในการศึกษาจึงไดเ้ปล่ียนมาอยูท่ี่ “ตวัอาชญากร” ไม่ใช่ “อาชญากรรม” ตาม
แนวคิดของส านกัคลาสสิก ก่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่ข้ึน เรียกว่า ปรัชญาวิทยาศาสตร์ทางอาชญาวิทยา 
หรือปรัชญาอาชญาวิทยาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะศึกษาปัญหาอาชญากรรม โดยอาศยัเหตุน ามาซ่ึงผล 
พยายามหักลา้งปรัชญาอาชญาวิทยาดั้งเดิม โดยเช่ือว่าทุกปรากฏการณ์จะเกิดจากสาเหตุ ดังนั้น 
อาชญากรรมซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ของสงัคมอยา่งหน่ึงนั้น จะตอ้งมีสาเหตุเกิดจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดว้ย
เหตุน้ีจึงเช่ือว่าการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมนั้น สามารถแกไ้ขไดโ้ดยหาทางป้องกนัท่ีตน้เหตุ มิใช่
ออกกฎหมายเพื่อบงัคบัใช ้และการลงโทษแต่เพียงอยา่งเดียว 

ค าว่า Positive School มาจากค าเดิมในภาษาอิตาเลียนว่า Scuola Positiva โดยมีแนวคิด
ว่าอาชญากรผูก้ระท าผิดนั้นตกอยู่กบัชะตากรรมของลกัษณะการณ์ ท่ีไดรั้บตกทอดมาจากบรรพ
บุรุษ จึงไดด้  าเนินชีวิตในทางอาชญากรรม เม่ือเป็นเช่นน้ี เขาจึงไม่ควรจะตอ้งรับผิดในบรรดาการ
กระท าของเขา สงัคมต่างหากซ่ึงตอ้งเป็นผูร้ะแวดระวงัภยัจากการกระท าของพวกเหล่าน้ีเอง หากจะ
ลงโทษเขาเช่นบุคคลธรรมดาประเภทอ่ืน ๆ ก็ดูไร้เหตุผลทั้งจะไม่ชอบดว้ยจริยปรัชญาอีกด้วย 
นอกจากน้ี การประกอบอาชญากรรมนั้นเป็นเร่ืองธรรมดาธรรมชาติเช่นเดียวกนักบัพายุ น ้ าท่วม 
หรือฟ้าผา่ เป็นหนา้ท่ีของสงัคมจะตอ้งหาวิธีป้องกนัแกไ้ขเสียใหดี้เอาเอง อาชญากรคนใดแกไ้ขได ้
สงัคมก็ควรจะตอ้งหาทางแกไ้ข ถา้แกไ้ขไม่ไดก้็ควรจะไดจ้  ากดัแยกเขตไวต่้างหากหรือหาทางจ ากดั
ใหพ้น้ไปจากสงัคมเสียเลยโดยเด็ดขาด 

จากการศึกษาโดยวิธีวิทยาศาสตร์พบว่า พฤติกรรมอาชญากรเกิดจากความผิดปกติ
เก่ียวกบัร่างกายของมนุษยท่ี์มีมาแต่ก  าเนิด ดงันั้น อาชญากรจะมีลกัษณะแตกต่างจากบุคคลธรรมดา
ทัว่ไป กล่าวคือเป็นบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางชีวภาพ กายภาพ หรือมีส่ิงผิดปกติท่ีติดตวัมาตั้งแต่
ก  าเนิด แสดงใหเ้ห็นว่าส่ิงผดิปกติเหล่าน้ีเป็นสาเหตุ หรือกระตุน้ใหบุ้คคลประกอบอาชญากรรมข้ึน 
ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีจึงเกิดความสงสยัว่า มนุษยน์ั้นมีเจตจ านงอิสระตามแนวคิดของส านักคลาสสิก
จริงหรือไม่ เพราะจะเห็นไดว้่าแมจ้ะลงโทษผูก้ระท าผิดอย่างรุนแรงแลว้ ผูก้ระท าผิดบางคนก็ยงั

DPU



58 

กระท าความผดิซ ้า และรุนแรงอยูอี่ก แต่ถา้หากลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระท าผิดแลว้ ผูก้ระท า
ผดินั้นจะไม่กระท าความผดิซ ้าอีก ดงันั้น วตัถุประสงคใ์นการลงโทษควรจะเปล่ียนไปโดยใชว้ิธีการ
ลงโทษเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขไม่ใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัไปกระท าผดิซ ้ามากกว่า เพ่ือวตัถุประสงค์ใน
การลงโทษอ่ืน ๆ เช่นเพื่อทดแทน หรือเพื่อป้องกนั 

ส านักโพซิติพเช่ือในหลกัการท่ีว่า “เจตจ านงก าหนด” ซ่ึงหมายถึงว่าพฤติกรรมของ
มนุษยถ์กูก  าหนดโดยปัจจยับางอยา่ง ดงันั้น มนุษยผ์ูป้ระกอบอาชญากรรมก็เพราะไดต้กอยูใ่นสภาพ
ท่ีถกูผลกัดนัใหก้ระท า โดยปฏิเสธแนวคิดเจตจ านงอิสระของส านกัคลาสสิกดว้ยเหตุดงักล่าว จึงท า
ใหว้ตัถุประสงคข์องการลงโทษเปล่ียนไป กล่าวคือไม่เห็นดว้ยกบัการลงโทษเพื่อทดแทนและเพื่อ
ข่มขู่ยบัย ั้ง เน่ืองจากเหตุผลในการลงโทษดังกล่าวเป็นเหตุผลทางตรรกวิทยา ไม่ใช่เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเสนอหลกัการเก่ียวกับการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดไว ้ซ่ึงเน้นการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผิดให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป เพื่อให้กลบัตวัเป็นคนดี ซ่ึงก่อนจะท าการแกไ้ขตอ้งมี
การศึกษาหาสาเหตุของปัญหาเสียก่อน เม่ือพบสาเหตุแลว้จึงแกไ้ขท่ีสาเหตุนั้น เพ่ือจะไดแ้กไ้ข
ปัญหาใหถ้กูจุด ซ่ึงหลกัการดงักล่าวน้ีนบัไดว้่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ข
ฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิ โดยเนน้ว่าการก าหนดโทษจะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระท าผิดเป็นการเฉพาะราย 
(Individualization) มิใช่เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความผดิเพียงอยา่งเดียว 

นกัอาชญาวิทยาส านักโพซิติพ เสนอแนวคิดว่า อาชญากรรมควรนิยามความเป็นจริง
ไม่ใช่ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์การลงโทษจึงมีเพื่อปรับปรุงแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดให้เป็นคนดี 
ควรยกเลิกนิยามอาชญากรรมตามกฎหมายและให้ใช้นิยามตามความเป็นจริง หรือนิยามทาง
ชีววิทยาแทน ส าหรับโทษไม่ควรก าหนดไวแ้น่นอนตายตัว และควรลงโทษให้เหมาะสมกับ
ผูก้ระท าผดิเป็นรายบุคคลไป แนวคิดดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการปรับปรุงกฎหมายอาญาทั้งในยุโรป
และอเมริกา กล่าวคือ ไดม้ีการปรับปรุงกฎหมายให้มีการบญัญติัโทษไวไ้ม่ตายตวั เพื่อให้ศาลใช้
ดุลพินิจไดอ้ย่างยืดหยุ่น และให้มีความเหมาะสมกบัการแกไ้ขปรับปรุงตวัผูก้ระท าผิดไดดี้ยิ่งข้ึน 
โดยให้ฝ่ายบริหารของเรือนจ าปล่อยตัวผูต้ ้องโทษไดเ้มื่อเห็นว่าผูก้ระท าผิดหรือผูต้อ้งโทษนั้น
สามารถแกไ้ขปรับปรุงตวัไดแ้ลว้ ซ่ึงถือว่าเป็นการริเร่ิมในการศึกษาไปท่ีตวัอาชญากร 
        2.8.4  แนวความคิดการบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ตามแนวคิดสากลถือว่าผูติ้ดยาเสพติดไม่ใช่อาชญากร แต่เป็น“ผูป่้วย” ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจประเภทหน่ึงท่ีได้กระท าการให้ตนเองต้องได้รับความเสียหายควรท่ีจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากสังคม สาเหตุท่ีผูติ้ดหรือผูใ้ชย้าเสพติดมิใช่อาชญากร เพราะความผิดประเภทน้ีเป็น
ความผดิ ซ่ึงเกิดจากขอ้หา้มท่ีก  าหนดโดยสังคมซ่ึงในทางอาชญาวิทยาไม่จดัอยู่ในความหมายของ
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อาชญากรรม78 ดงันั้นผูก้ระท าความผิดน้ีจึงไม่ถือว่าเป็นผูป้ระกอบอาชญากรรมอีกทั้งผูก้ระท า
ความผดิเองก็เป็นเหยือ่ของการกระท าผดิน้ีอีกดว้ย เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลร้ายจากการประกอบ
อาชญากรรม ซ่ึงไม่ค  านึงว่าจะเป็นผูก่้อความผดินั้นข้ึนมาเองหรือไม่ 

แนวคิดส านกัอาชญาวิทยา79 มุ่งพิจารณาปัญหาอาชญากรรมให้สอดคลอ้งกบัหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และทฤษฏีเหตุน ามาซ่ึงผลโดยมีความเห็นว่าการท่ีมนุษยจ์ะกระท าความผิด ย่อมมี
สาเหตุมาจากอิทธิพลผลกัดนัต่างๆ ท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้มนุษยข์าดเจตจ านงอิสระในทางความคิด 
ขาดอิสรภาพในการก าหนดทางเลือก ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อกาการกระท าของตนเอง 
จากหลกัการทางวิทยาศาสตร์และทฤษฏีดงักล่าวอยูบ่นพ้ืนฐานทางปรัชญาท่ีเรียกว่า “สสารนิยม”  ซ่ึงถือ
ว่าสสารเป็นความแทจ้ริงเพียงส่ิงเดียว โดยอาศยัทฤษฏีจกัรกลนิยม อธิบายการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนของสสารในโลกว่ามิได้เป็นไปเพ่ือสู่จุดหมายอะไรแต่เป็นอย่างกลไกโลกหรือจักรวาลก็
เหมือนกบัเคร่ืองจกัรโรงใหญ่ โดยเคร่ืองจกัรนั้นเคล่ือนไหวและด าเนินไปอยา่งมีระเบียบ ทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีเกิดข้ึนและด าเนินไปในโลกหรือจกัรวาลก็มีลกัษณะท่ีเป็นกลไกเช่นกนั ไม่มีอะไรเกิดข้ึน
ลอยๆ โดยไม่มีสาเหตุมาผลกัดัน ไม่มีอะไรเกิดข้ึนโดยบังเอิญ หรือปราศจากสาเหตุท่ีแน่นอน
อนัหน่ึงและเมื่อมีสาเหตุท่ีแน่นอนอนัหน่ึง ผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะตอ้งเกิดอยา่งไม่มีขอ้แม ้ทุกอยา่ง
ด าเนินการไปตามกฎเกณฑท่ี์ตายตวั 

ปรัชญาสสารนิยมและทฤษฏีจกัรกลนิยมน้ี เห็นว่า มนุษยเ์ป็นเพียงกลุ่มกอ้นของโปรตอน 
อิเลค็ตรอนเหมือนกบัวตัถุอ่ืนๆ เพียงแต่ว่าสลบัซบัซอ้นกว่า จึงเขา้ใจและอธิบายไดย้ากกว่า อารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด และกิจกรรมทั้งหลายของมนุษยท่ี์เรียกว่าปรากฏการณ์ทางจิต ก็เป็นเพียงการ
กระทบกระทัง่ของอิเลค็ตรอน โปรตรอน ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางสสารนั่นเอง ดงันั้น มนุษยก์็คือ
เคร่ืองจกัรซ่ึงสลบัซบัซอ้นมากกว่าวตัถุอ่ืนเท่านั้น และเม่ือมนุษยเ์ป็นเคร่ืองจกัร การกระท าของ
มนุษยจึ์งมิไดเ้ป็นไปตามเจตจ านงอิสระของมนุษยแ์ต่ตอ้งตกอยูภ่ายใตภ้าวะแห่งทฤษฎีเหตุวิสัย ซ่ึง
เช่ือว่าความเป็นเหตุเป็นผลของสรรพส่ิงคือลกัษณะสากลของจกัรวาลในโลกน้ีไม่มีอะไรเกิดข้ึน 
โดยปราศจากสาเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ในอดีตยอ่มก าหนดสภาพในล าดบัเวลาต่อมาอยา่งแน่วแน่ว่า
ตอ้งเป็นอยา่งนั้น โดยไม่มีทางหลีกเล่ียง จึงไม่มีอะไรในจกัรวาลท่ีมีอิสรภาพ การกระท าของมนุษย์
ก็เช่นกนั จะตอ้งมีสาเหตุต่างๆ มาผลกัดนัหรือก าหนดใหเ้ป็นไป ทฤษฏีเหตุวิสยัน้ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
สาเหตุของการกระท าของมนุษยไ์วว้่ามาจากอุปนิสยั อุปนิสยัท่ีแตกต่างกนัจะผลกัดนัใหเ้กิดการติด
                                                             

78กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม, “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด,” ในเอกสาร 
ประกอบการสัมมนาวิชาการระหว่างศาลยติุธรรมและกรมคุมประพฤติ, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ , 2545) , น. 2. 

 79 บุญญวิจกัษณ์  เหล่ากอที, “ปัญหาสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญกบัการบงัคบั 

บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545), น. 12. 
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สินใจท่ีต่างกนั ไม่มีการกระท าใดท่ีหลุดพน้ไปจากแรงขบัดนัของอุปนิสัยทุกส่ิงท่ีมนุษยคิ์ด ทุก
อยา่งท่ีมนุษยพ์ดู เป็นผลจากอุปนิสยัซ่ึงเกิดจากปัจจยัทั้งหลายท่ีมนุษยเ์ลือกไม่ไดน้ั่นเอง ดว้ยเหตุท่ี
มนุษยม์ิได้มีบทบาทในความเป็นบุคคลของจนเองหากเป็นเพียงผลิตผลของกรรมพันธุ์และ
สภาพแวดลอ้ม มนุษยเ์ป็นเพียงทางผ่านท่ีให้ข้อมูลทั้งหลายท่ีถูกสะสมไวใ้นตัวปรากฏออกมา 
ดงันั้นจึงไม่มีพฤติกรรมใดของมนุษยค์วรจะตอ้งรับผดิชอบ80 

ตามทัศนะเช่นน้ีจึงน าไปสู่หลกัเกณฑ์ท่ีเห็นว่าการลงโทษมนุษย์ท่ีมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ไม่สมควรมีจุดหมายท่ีจะแกแ้คน้เพราะมนุษยน์ั้น แท้จริงแลว้ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้
อาชญากรก็คือ ผูป่้วยท่ีตอ้งการความช่วยเหลือและความเอาใจใส่จากสังคม ความรู้และเทคโนโลยี
ท่ีกา้วหนา้จะสามารถรักษาพยาบาลและปรับปรุงบุคลิกภาพของอาชญากรให้กลบัเป็นปกติได ้การ
ลงโทษจึงตอ้งใชห้ลกัการของการแกไ้ขฟ้ืนฟเูป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม ตอ้งมีการก าหนดกฎเกณฑ์
มาใชค้วบคุมพฤติกรรมมนุษยใ์นสงัคมเพื่อให้สังคมสงบสุข และแมว้่าจะถือว่าผูติ้ดยาเสพติดมิใช่
อาชญากรเป็นเพียงผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและฟ้ืนฟู รัฐเองก็ตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายใน
การบงัคบับ าบดัรักษาหรือฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ย โดยการบงัคบัน้ีกระท าโดยผ่านอ านาจของฝ่ายบริหารทางหน่ึง
และผา่นอ านาจตุลาการอีกทางหน่ึง 

2.8.4.1 แนวคิดตามหลกัแทนการด าเนินคดีอาญา  
แนวคิดน้ีเป็นการเปล่ียนรูปแบบการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนข้ึนศาลโดยหลีกเล่ียง

หรือเบ่ียงเบนไม่น า “กระบวนการยุติธรรมตามแบบพิธี” ปกติมาใชก้บัผูก้ระท าความผิดให้ครบทุก
ขั้นตอน แต่ใชว้ิธีอ่ืนแทน ซ่ึงอาจมีกฎหมายอนุญาต โดยชดัแจง้หรือไม่ก็ตาม ดงันั้น แนวคิดแทน
การด าเนินคดีอาญาน้ีอาจหมายความถึง วิธีการทุกชนิดท่ีน ามาใชแ้ทนการร้องทุกข์ การจบักุม การ
สอบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาคดีหรือการลงโทษผูก้ระท าผดิซ่ึงจะใชว้ิธีการบ าบดัรักษาผูติ้ด
ยาเสพติดในระบบต้องโทษผูก้ระท าผิดจะต้องเข้ารับการบ าบัดรักษาภายใต้กฎข้อบังคับของ
กฎหมาย81 เน่ืองจากการน าตวัผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผิดในคดียาเสพติดบางประเภทมาบงัคบั
บ าบดัรักษาน้ี มิใช่มาตรการในการน าบุคคลมาลงโทษทางอาญาเพราะถือว่าผูติ้ดยาเสพติดเป็นผูป่้วย

                                                             
80 ปรีดี  เกษมทรัพย,์ นิติปรัญชา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ,์ 2531),  

น.311-312. 
81 ส านกัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, “การประสานงานกระบวนการยติุธรรมคดี

ยาเสพติด” , ในเอกสารประกอบการสัมมนา, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ, 2543), น. 164.  
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ท่ีตอ้งแกไ้ขฟ้ืนฟ ูดงันั้นจึงถือว่าเป็นการน าบุคคลเขา้สู่ “โครงการหลบเล่ียงการถูกตดัสินลงโทษ” 82 
โดยใชห้ลกัแทนการด าเนินคดีอาญา ซ่ึงแยกออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรกผูท่ี้ถูกบงัคบับ าบดัรักษา 
ยงัมิได้มีฐานะเป็นจ าเลยหรือนักโทษเพียงแต่เป็นผูถู้กขังในขั้นตอนของการสอบสวนเท่านั้น  
โดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะส่งตวัผูน้ั้นเขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพท่ีก  าหนดไวโ้ดยองค์กรฝ่ายบริหาร 
ซ่ึงหากผูต้ ้องหาไม่จ  าเป็นต้องได้รับการใช้การบังคับบ าบัดรักษาน้ีหรือไม่ประสบผลส าเร็จ 
พนกังานสอบสวนก็จะด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรมตามแบบพิธี เพ่ือใชอ้  านาจ
ศาลในการพิจารณาพิพากษาลงโทษทางอาญาต่อบุคคลนั้ นต่อไป ส าหรับกรณีท่ีสองคือ  
ผูท่ี้ถูกบงัคับบ าบัดรักษายงัมิได้มีฐานะเป็นจ าเลยหรือนักโทษเช่นกนั หรือความเห็นนักโทษได้
ส้ินสุดลงแลว้ แต่ผูน้ั้นต้องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลท่ีได้รับการ
มอบหมายตามกฎหมายจะน าตวัไปบ าบดัรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรถภาพตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไวโ้ดย
องคก์รฝ่ายบริหารอยา่งไรก็ดี การใหอ้  านาจด าเนินการของฝ่ายบริหารในหารบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ด
ยาเสพติดน้ี   

บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีใหอ้  านาจจะตอ้งไม่เป็นการขดัต่อหลกัการของรัฐธรรมนูญ
ท่ีว่าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจศาล องคก์รอ่ืนใดท่ีมิใช่ศาลมิอาจจะพิจารณาลงโทษ
ทางอาญาแก่บุคคลใดได ้

ส่วนเหตุผลและแนวคิดของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินคดีดงักล่าวเน่ืองจาก 
1.  วตัถุประสงค์ของการด าเนินคดีอาญาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญแก่ผลคดีท่ี

ผูก้ระท าผดิจะไดรั้บ เน่ืองจากการลงโทษ คือมุ่งเนน้ใหผู้ก้ระท าผดิไดป้รับปรุงแกไ้ขและกลบัตวัเป็น
คนดีของสงัคมดว้ย มิใช่มุ่งเนน้เพียงเพ่ือลงโทษใหส้าสมกบัความผดิเท่านั้น 

2.  ผูก้ระท าผิดบางคนเป็นผูไ้ม่สมควรไดรั้บโทษ เน่ืองจากมิไดมี้จิตใจชัว่ร้ายหรือมี
เจตนาร้าย แต่ไดก้ระท าผิดดว้ยเหตุบางประการ เช่น การติดยาเสพติดหรือไดก้ระท าผิดกฎหมาย
บางอยา่งท่ีมิไดเ้ป็นความผดิในตวัเอง  

3.  การใชว้ิธีการแทนการด าเนินคดีทางอาญาจะสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในคดีมากท่ีสุด เพราะวตัถุประสงค์ หลกัของวิธีการน้ีก็เพ่ือ การประหยดัค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขนิสัย
ของผูก้ระท าความผดิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการยติุขอ้พิพาท และด าเนินการต่อ
ผูก้ระท าความผดิอยา่งมีมนุษยธรรมข้ึนแทน ส่วนรูปแบบและขั้นตอนท่ีการเปล่ียนรูปการด าเนิน
คดีอาญาในชั้นก่อนข้ึนศาลอาจเกิดข้ึนไดน้ั้น มีดงัน้ี 

                                                             
82 สุรางค ์ เจียรณ์มงคล, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

พ.ศ. 2534: ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญติัคุม้ครองสิทธิของผู ้ติดยาเสพติด ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538), น.87. 
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1)  การเปล่ียนรูปแบบในขั้นตอนก่อนถึงเจา้พนักงาน มกัจะเกิดข้ึนและเป็นไปใน
ลกัษณะประนีประนอมยอมความ การไกล่เกล่ีย การขอขมา 

2)  การเปล่ียนรูปแบบในชั้นจบักุม โดยมากมกัจะเกิดข้ึนในรูปแบบของการว่ากล่าว
ตกัเตือน ในคดีความผดิเลก็นอ้ย การตกลงชดใชค่้าเสียหายจนเป็นท่ีพอใจแก่ผูเ้สียหาย 

3)  การเปล่ียนรูปแบบในชั้นสอบสวน มกัจะเป็นการด าเนินการของพนกังานสอบสวน
ในรูปแบบของการสั่งงดสอบสวน และส่งตัวผูก้ระท าผิดท่ีวิกลจริตไปบ าบัดรักษาทางจิตยงั
โรงพยาบาลโรคจิต83 หรือการเปรียบเทียบปรับในคดีบางประเภท84 

4)  การเปล่ียนรูปแบบในชั้นของพนกังานอยัการโดยทัว่ไปจะกระท าในรูปของการสั่ง
เปรียบเทียบคดี การชะลอฟ้อง 

2.8.4.2 แนวคิดตามหลกัทฤษฏีตราหนา้ 
แนวคิดน้ีไดก้  าเนิดข้ึนในปี ค.ศ. 1983 โดยผลงานการเขียนของนักอาชญาวิทยาช่ือ 

Frank Tannenbaum ไดอ้ธิบายว่า85 “แมพ้ฤติกรรมอาชญากรจะเป็นส่ิงชัว่ร้าย แต่ส่ิงท่ีร้ายยิ่งกว่าน้ีก็
คือการท่ีสงัคมพยายามผลกัดนัใหอ้าชญากรถล าลึกไปในทางท่ีผดิเป็นภยัแก่สงัคมมากยิง่ข้ึน โดยไม่
ยอมเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีประพฤติผดิกลบัตวัเป็นคนดี” ทฤษฏีตราหน้าช้ีให้เห็นถึงปฏิกิริยาตอบ
โตข้องสังคมท่ีมีต่อบุคคลท่ีกระท าความผิดท่ีแสดงออกในแง่ลบ ไดแ้ก่ การรังเกียจ ดูถูกเหยียด
หยาม ไม่ยอมรับ ไม่ใหอ้ภยัไม่ใหโ้อกาสแกต้วั พฤติกรรมต่างๆ ในแง่ลบท่ีสังคมแสดงต่อผูก้ระท า
ความผิด เหล่าน้ีเรียกว่า สังคม ตีตรา แก่ผูก้ระท าความผิด แนวคิดตามหลกัทฤษฏีตราหน้าใน
ภายหลงัไม่เป็นท่ียอมรับในสงัคมเท่าใดนัก โดยเฉพาะในความผิดบางประเภทท่ีลงโทษ หรือการ
ตราหนา้ไม่ก่อใหเ้กิดผลดีทั้งผูก้ระท าผดิเองและสงัคม ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นแรงกระตุน้ให้มี
การกระท าความผดิซ ้าอีก จึงไดมี้การน าหลกัการอ่ืนมาใชแ้ทนการตราหน้าน้ี โดยยึดหลกัแนวคิด
ตามหลกัแทนการด าเนินคดีอาญาเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิใหก้ลบัตนเป็นคนดีต่อไป 

2.8.4.3  แนวคิดตามหลกัทฤษฏีการแกไ้ขฟ้ืนฟ ู
แนวคิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวความคิดและทฤษฏีการลงโทษท่ีมีจุดหมายรวม โดยได้

ก  าเนิดจากนักอาชญาวิทยาท่ีมีช่ือเสียง F.J.O. Coddington ซ่ึงมีความเห็นว่า ตามปกติการลงโทษ
ควรจะมีการระลึกถึงการผสมผสานกนัในเร่ืองการป้องกนั การแกไ้ขฟ้ืนฟูและการแกแ้คน้ให้แก่
สงัคม การระลึกถึงหรือความคิดเช่นน้ีมิควรจะหยุดอยู่แค่เร่ืองศาลและเร่ืองผูก้ระท าผิด แต่ควรจะ
ครอบคลุมไปถึงสาธารณชนและสังคมด้วย ในการลงโทษนั้นไม่ควรจะมีกฎตายตวั แมว้่าจะมี

                                                             
83 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 
84 เพ่ิงอ้าง, มาตรา 37, 38 
85 ประเทือง  ธนิยผล, อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2538), น.118-119. 

DPU



63 

ทฤษฏีปรากฏอยูก่็ตาม แต่ควรจะกระท าอยา่งมีศิลปะ เป็นศิลปะท่ียากแก่การปฏิบติัในสงัคมท่ีก  าลงั
เป็นไปอย่างในปัจจุบนั ทฤษฏีการลงโทษเพ่ือให้แกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด เป็นแนวคิดท่ีมีมา
ตั้งแต่สมยั นีโอคลาสซิเคิล สคูล (Neoclassical School) เป็นแนวคิดส่วนใหญ่ของนกัคิดชาวองักฤษ 
ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคล แต่ความคิดในสมยันั้นไม่ไดเ้ป็น
ความคิดท่ีเขา้หลกัวิทยาศาสตร์ เป็นความคิดท่ีเจริญรุ่งเรืองอยูร่าวๆ กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ต่อมา
ในราวปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ก็เกิดแนวคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ในทางอาชญาวิทยาข้ึน ซ่ึงน าโดย 
ซีซาร์ ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) นกัอาชญาวิทยาชาวอิตาลี มีแนวคิดว่าการลงโทษผูก้ระท า
ผดิกฎหมายอาญาควรจะใหเ้หมาะสมกบัอาชญากรแต่ละราย ซ่ึงแตกต่างจากความคิดในสมยัคลาส
ซิคลั สคูล ซ่ึงเจริญรุ่งเรืองในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ท่ีเน้นว่าการลงโทษตอ้งให้เหมาะสมกับ
อาชญากรรม ไม่ค านึงถึงบุคลิกภาพของผูก้ระท าผิด ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ ผูห้ญิง ก็อาจลงโทษ
อย่างรุนแรงได ้แต่ส านักปฎิฐานนิยม ไม่เห็นด้วยกับความคิดน้ี ความคิดในทางการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผดิไดพ้ฒันาเร่ือยมาจนกระทัง่ไดมี้การน ามาใชป้ฏิบติัแก่ผูก้ระท าผดิทั้งในแง่การใชเ้รือนจ า
และใชชุ้มชน ในการแกไ้ขฟ้ืนฟูในเรือนจ าก็อาศยัการใชเ้ทคนิคต่างๆ ให้ผูก้ระท าผิดกลบัตนเป็น
พลเมืองดีได ้เช่น การใหก้ารศึกษา การฝึกวิชาชีพ การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การบ าบดัทาง
จิตวิทยา การบ าบดัทางแพทย ์การใหก้ารสงเคราะห์ในดา้นต่างๆ ในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดินั้นท าทั้ง
แบบรายบุคคลและเป็นกลุ่มบุคคล ส่วนการใชชุ้มชนก็พฒันามาเป็นการคุมประพฤติ การพกัการ
ลงโทษ เป็นตน้ 

แนวคิดในเร่ืองการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดนั้น เป็นความคิดท่ีสลบัซบัซอ้นประเด็น
ส าคญัของความคิด คือ ประการแรก ถือว่าพฤติกรรมของคนเป็นผลจากสาเหตุต่างๆ ท่ีมีมาก่อน 
หมายความว่าคนจะประพฤติอยา่งไรก็เน่ืองจากเหตุท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้นั้น สาเหตุน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ใน
จกัรวาล ประการท่ีสอง การท่ีจะรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลก็เป็นหน้าท่ีของ
นักวิทยาศาสตร์ท่ีจะค้นหาและอธิบายให้ชดัเจนลงไป ความรู้ในเร่ืองสาเหตุน้ีจะท าให้สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของคนได ้เป็นการควบคุมโดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์ ในประการสุดทา้ยซ่ึงถือ
เป็นเร่ืองส าคญัมากก็คือว่ามาตรการท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิควรจะเป็นมาตรการท่ี
กระท าลงไปเพื่อการบ าบดัรักษา เพื่อใหพ้ฤติกรรมของผูก้ระท าผดิเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีเขา
ไดรั้บความสุข มีสุขภาพดี และมีความพอใจต่อการบ าบดันั้น ทั้งจะตอ้งมีผลต่อการป้องกนัสังคม
ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมด้วย ทฤษฏีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดดังกล่าวน้ี คือ
จุดมุ่งหมายส าคญัของการลงโทษในปัจจุบนั โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพียงหน่ึงเดียว คือ ความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน สงัคม และสวสัดิภาพทางสงัคม ส าหรับสาระส าคญัของ
ทฤษฏีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิ อาจสรุปได ้ดงัน้ี 
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1.  การแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิคือจุดมุ่งหมายของการลงโทษ86 
2.  การแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิไม่ใช่จุดมุ่งหมายสุดทา้ย แต่เป็นหนทางส าหรับจุดหมาย

ท่ีสูงกว่านัน่คือ การป้องกนัสงัคมใหป้ลอดภยัจากอาชญากรรม 
3.  การแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิตอ้งแกไ้ขไปตามสาเหตุ 
4.  เหตุผลส าคญัท่ีตอ้งลงโทษเพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟูก็เพราะว่าผูก้ระท าผิดมิไดมี้สันดาน

เป็นผูร้้าย แต่ท่ีตอ้งกระท าผดิก็เพราะสภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวั 
5.  การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าลงไปโดยอาศยัหลกัมนุษยธรรมและหลกั

พฤติกรรมศาสตร์เป็นท่ีตั้ง 
ดงันั้น จึงเห็นไดช้ดัว่า ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือการแกไ้ข

ฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิดว้ยการปรับปรุงแกไ้ข ก็เพ่ือไม่ให้ผูก้ระท าความผิดกระท าความผิดซ ้ าอีก 
โดยทฤษฏีน้ีมุ่งจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดให้ประพฤติตวัเป็นคนดี
ของสงัคมต่อไป87  
        2.8.5 แนวคิดในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจ า 

การลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด เป็นแนวคิดกระแสใหม่ของการลงโทษ
ดว้ยเหตุผลว่า ผูก้ระท าผดิเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม เราไม่สามารถแยกผูก้ระท าผิดออกจากสังคมได้
โดยเด็ดขาด เวน้แต่ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อสังคมและไม่สามารถแกไ้ขไดจ้ริง การ
จ าคุกจึงเป็นเพียงการป้องกนัสงัคมโดยแยกผูก้ระท าผดิออกจากสงัคมเพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น 
เม่ือพน้โทษเขาเหล่านั้นก็ตอ้งกลบัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม การแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผิดโดยไม่
ตอ้งใชเ้รือนจ าจึงเป็นวิธีการดีท่ีสุดส าหรับผูก้ระท าผิดบางประเภทท่ีจะท าให้เขาเหล่านั้นกลบัตน
เป็นพลเมืองดี และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างบูรณาการไม่สร้างความเดือดร้อนและเป็น
อนัตรายต่อสังคมอีก ประกอบกบัมีแนวความคิดท่ีว่า ถา้สังคมไม่พยายามปรับเปล่ียน “ผูก้ระท า
ความผิด” ให้กลายเป็น “ผูไ้ม่กระท าความผิด” หรือ “พลเมืองดี” สังคมเองก็จะกลายเป็นผูผ้ลิต
ประชาชน “ผูก้ระท าความผิด” ให้ทวีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึนโดยอตัโนมติั ดว้ยเหตุน้ี จึงมีการคิดคน้
มาตรการในการป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระท าความผดิท่ีไม่สมควรเขา้คุก ให้มีช่องทางท่ีเหมาะสมในการ
แกไ้ขฟ้ืนฟใูนชุมชน โดยไม่ตอ้งเขา้ไปอยู่ในคุกเพียงช่องทางเดียวเช่นท่ีเป็นมา ซ่ึงก่อนหน้าน้ี คือ 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1841 ก็มีการใชว้ิธีการคุมประพฤติ ท่ีถือเสมือนว่าเป็นมาตรการหน่ึงในการไม่ใชเ้รือนจ า
มาก่อนแลว้เช่นกัน จากเหตุดังกล่าวข้างต้นน้ีจึงก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติต่อ

                                                             
86 อณัณพ  ชูบ  ารุง, อาชญาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2523), 

ทฤษฏีอาชญาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2527), น.137-143. 
87 นวลจนัทร์  ทศันชยักุล, การคุมประพฤติและการพกัการลงโทษ, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2532), น.14. 

DPU



65 

ผูก้ระท าผิดโดยใช้มาตรการไม่ควบคุม หรือการปฏิบัติ ต่อผูก้ระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า ข้ึน  
ทั้งน้ี มีการให้ความหมายของการปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า ว่าหมายถึงการใช้
มาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิแบบอ่ืน ๆ แทนมาตรการจ าคุกผูก้ระท าผิดไวใ้นเรือนจ า ซ่ึง
อาจจะมีข้ึนได้ก่อนท่ีผูก้ระท าผิดจะถูกจ าคุกในเรือนจ า เช่น การปล่อยอย่างมีเง่ือนในชั้นต ารวจ 
พนักงานอยัการ และของศาล  หรืออาจจะมีข้ึนภายหลงัจากท่ีผูก้ระท าความผิดไดถู้กจองจ าใน
เรือนจ าแลว้ เช่น ไดรั้บการปล่อยอยา่งมีเง่ือนไขออกไปก่อนท่ีโทษจะครบก าหนด  ทั้งน้ี โดยถือว่า
การจ าคุกผูก้ระท าผดิในเรือนจ าเป็นมาตรการในการลงโทษหรือปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดแบบหน่ึงซ่ึง
อาจจะเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับผูก้ระท าผดิบางประเภท เช่น ผูก้ระท าผิดคดีอุกฉกรรจ์หรือ
ผูก้ระท าผดิประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมไวอ้ย่างเขม้แข็งในเรือนจ าเพื่อความ
ปลอดภยัของสงัคม แต่ในขณะเดียวกนัการใชม้าตรการจ าคุกอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับผูก้ระท าผดิ
บางประเภท เช่น ผูก้ระท าผดิคร้ังแรกในคดีเลก็นอ้ย46หรืออาจไม่เหมาะสมกบัผูก้ระท าความผิดท่ีมี
ลกัษณะทางร่างกายหรือสภาวะทางอารมณ์บางคน หรือผูก้ระท าความผิดหญิงท่ีตั้ งครรภ์หรือ
ผูก้ระท าผิดหญิงท่ีมีบุตรท่ีอยู่ในวยัท่ีต้องพึ่งพิงหรือเยาวชนหญิง ซ่ึงอาจใช้วิธีปฏิบัติต่อบุคคล
เหล่าน้ีโดยใชม้าตรการอ่ืน ๆ แทนการจ าคุกไวใ้นเรือนจ าอนัจะเป็นผลดีต่อการป้องกนัสังคมให้
ปลอดภยัในระยะยาวไดม้ากกว่า 

มาตรการท่ีเป็นไปตามแนวความคิดของการปฏิบัติต่อผูก้ระท าความผิดโดยไม่ใช้
เรือนจ า ไดแ้ก่ มาตรการในขั้นตอนก่อนการจบักุม ไดแ้ก่ การใชศู้นยไ์กล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท 
ศนูยบ์  าบดัรักษาการติดยาเสพติดและการติดสุรา และการให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายเบ้ืองตน้และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคล มาตรการในขั้นตอนก่อนด าเนินกระบวนการพิจารณา ไดแ้ก่ การไกล่เกล่ีย
คดีท่ียอมความกนัไดโ้ดยเจา้พนกังานศาล การเจรจาต่อรองค ารับสารภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูท่ี้
ติดยาเสพติดโดยวิธีการบงัคบัรักษา การชะลอการฟ้อง และมาตรการทางกฎหมายคดีอาญาเลิกกนั
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรการในขั้นตอนการด าเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี
ไดแ้ก่ การเปิดท าการศาลนอกเวลาราชการ การเร่งรัดพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท มาตรการใน
ขั้นตอนภายหลงัการพิจารณาพิพากษาคดี (กรณีมีโทษจ าคุกสถานเบา) โดยการชดใชค่้าเสียหายและ
การปรับการคุมประพฤติ การท างานบริการสังคม การให้ท่ีพกัอาศยัระหว่างการคุมประพฤติ และ
การใชอ้าสาสมคัรคุมประพฤติ มาตรการในขั้นตอนภายหลงัการพิจารณาพิพากษาคดี การพกัการ
ลงโทษ การใชบ้า้นก่ึงวิถี และการอภยัโทษ และมาตรการในขั้นตอนภายหลงัโทษจ าคุก เช่น การให้
การสงเคราะห์ภายหลงัปล่อย 
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2.8.5.1  วตัถุประสงคข์องการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจ า 
การปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจ า เป็นมาตรการท่ีน ามาใชเ้ป็นทางเลือก

ท่ีจะปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิแทนการจ าคุกไวใ้นเรือนจ า ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนักวิชาการจ านวนมาก
เห็นว่าเป็นการลงโทษท่ียงัไม่อาจใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าความผดิบางประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงมี
วตัถุประสงคข์องการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิโดยไม่ใช่เรือนจ า ดงัน้ี 

1.  เพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิ 
แนวคิดในการลงโทษตามทฤษฎีแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผิด มุ่งเน้นการปฏิบติัต่อตวั

ผูก้ระท าความผิดโดยตรง โดยก าหนดให้การลงโทษมีวิธีการท่ีจะท าให้ผูก้ระท าความผิดเปล่ียน
นิสยัหรือปรับปรุงพฤติกรรมใหส้ามารถเขา้กบัสงัคมได ้ซ่ึงหากปรับปรุงผูก้ระท าความผิดได ้ผูน้ั้น
ก็จะไม่เป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดการกระท าความผิดอีกต่อไป ดงันั้น การลงโทษตามทฤษฎีน้ี จึงเป็นการ
แกไ้ขโดยพิจารณาลกัษณะเฉพาะของผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคล โดยเนน้การบ าบดัรักษาแทน
การลงโทษเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานดงัเช่นการลงโทษโดยการข่มขู่หรือการทดแทน 
ดงันั้น วิธีการบ าบดัผูก้ระท าความผิดจึงไม่เน้นการลงโทษในเรือนจ าแต่อาจให้ผูน้ั้นอยู่ในสังคม
และใช้มาตรการคุมประพฤติหรือการบ าบัดทางกายภาพหรือจิตใจแทนได้ มาตรการเหล่าน้ี
ก่อให้เกิดวิธีการลงโทษโดยชุมชนข้ึน ซ่ึงเป็นมาตรการในการแก้ไขบ าบัดและฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผดิท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสงัคมแทนการน าเขา้ไปกกัขงัในเรือนจ า88 ประกอบกบัการลงโทษท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟเูป็นวิธีการท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีมนุษยธรรมต่อผูก้ระท าความผดิและ
เป็นวิธีการท่ีค  านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์โดยมีพ้ืนฐานความผิดหรือความเช่ือว่ามนุษย์
สามารถแกไ้ขปรับปรุงตนเองได ้แต่ทั้งน้ีก็มิไดห้มายความว่า ผูก้ระท าความผดิทุกคนสามารถแกไ้ข
และปรับปรุงตนเองไดเ้สมอ หากแต่มีผูก้ระท าความผิดบางจ าพวก อาทิเช่น ผูก้ระท าผิดท่ีกระท า
ความผดิไปดว้ยความพลั้งพลาดและไม่มีสันดานเป็นผูร้้ายหรือกระท าความผิดท่ีมีโทษไม่รุนแรง 
ไดม้ีโอกาสแกไ้ขปรับปรุงตนเองโดยอาศยัมาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดโดยไม่ใช้
เรือนจ าในรูปแบบต่าง ๆ แทน ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดมาตรการน้ีจะช่วยให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็น
พลเมืองดีคืนสู่สงัคมได ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตวัผูก้ระท าความผดิเองและต่อสงัคมส่วนรวมได้
มากกว่าการน าผูก้ระท าความผดิเหล่าน้ีไปคุมขงัไวใ้นเรือนจ า 

2.  เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายของภาครัฐ 
การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิโดยไม่ใชเ้รือนจ า จะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายไดห้ลายประการ

ในแง่งบประมาณของรัฐ การปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิในชุมชนสามารถประหยดังบประมาณของ
                                                             

88 วสันต ์ บุญประจกัษ,์ มาตรการลงโทษผูก้ระท าผิดหญิงในคดีอาญา ศึกษากรณี การจ ากดัเสรีภาพ
ในที่อยูอ่าศยั, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2558), น.13. 
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รัฐไดอ้ยา่งดี เน่ืองจากมาตรการดงักล่าวจะช่วยลดภาระงบประมาณดา้นงบลงทุนงบด าเนินการและ
งบบุคลากร รวมถึงค่าอาหารของผูต้อ้งขงั ทั้งน้ี การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดโดยให้กลบัเขา้ไปอยู่ใน
ชุมชนอยา่งเดิม โดยมีเง่ือนไขท่ีบุคคลเหล่านั้นตอ้งปฏิบติันั้น แมจ้ะตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีในการคุมความ
ประพฤติหรือในการติดตามสอดส่องดูแล แต่ก็ใชเ้พียงเล็กน้อย เพราะผูดู้แลผูก้ระท าผิดอาจใช้
อาสาสมคัรท างานแทนได ้หรือหากจะมีการใชเ้คร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์มาควบคุมก็เป็นการลงทุนเพียง
คร้ังเดียวและสามารถใชไ้ดเ้ป็นระยะเวลานาน ส่วนในแง่ของตวัผูก้ระท าความผิด การท่ีผูก้ระท า
ความผิดต้องถูกจ  าคุกจะท าให้หมดโอกาสท ามาหากิน ขาดรายได้ในการหาเล้ียงตัวเองและ
ครอบครัว ขณะเดียวกันครอบครัวของผูก้ระท าความผิดก็ต้องมาเยี่ยมส่งอาหารและข้าวของ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ ใหก้บัผูก้ระท าความผิดระหว่างอยู่ในเรือนจ า ซ่ึงเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจไป
จ านวนไม่นอ้ย เน่ืองจากหากใชก้ารปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิโดยไม่ใชเ้รือนจ าผูก้ระท าผดิยงัคงสามารถ
หาเล้ียงตนเองและคนในอุปการะของเขาได ้ยิง่ไปกว่านั้นผูก้ระท าความผิดยงัคงเสียภาษี ตลอดจน
ครอบครัวของเขาไม่ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากรัฐอีกดว้ย 

3. ลดปัญหาการฟ้องร้องคดีต่อศาล 
กรณีมกีารกระท าท่ีอาจกระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัมีสิทธิ

ฟ้องคดีต่อศาล โดยเฉพาะท่ีศาลปกครอง มีผูต้ ้องขังยื่นค  าฟ้องทางไปรษณีย ์จ  านวนมาก ทั้งใน
ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการลงโทษทางวินยั อภยัโทษ ลดวนัตอ้งโทษ เป็นตน้ ดงันั้น หากมีการน า
มาตรการลงโทษโดยการจ ากัดเสรีภาพไว้ในท่ีอยู่อาศยัก็จะลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน อนัเป็นผล
เน่ืองมาจากการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ าไดอ้ยา่งดี ส่งผลใหล้ดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล 

จากวตัถุประสงค์ดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นถึงผลกระทบหรือขอ้เสียของระบบเรือนจ า
และสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้ดีของมาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดโดยไม่ใชเ้รือนจ าไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การก าหนดโทษทางเลือกใหก้บัศาล ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีใชอ้  านาจตุลากรใน
การตัดสินคดี ให้มีอ  านาจในการใช้ดุลยพินิจในการเลือกโทษ โดยเฉพาะประเภทของโทษท่ี
สนบัสนุนแนวคิดของการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจ า อนัจะส่งผลใหแ้กปั้ญหาต่าง 
ๆ อนัเกิดจากการจ าคุกไวใ้นเรือนจ าไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะกรณีการจ าคุ ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็น
หญิงท่ีกระท าความผิดไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสันดาน ผูก้ระท าความผิดหญิงท่ีมีครรภ์
หรือมีบุตรท่ีอยูใ่นวนัพึ่งพิง และผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเยาวชนหญิงยอ่มไม่เกิดผลดีต่อหญิงนั้นเอง
และสงัคม การหามาตรการทางเลือกท่ีมิใช่การคุมขงัใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิหญิงเหล่าน้ี จึงเป็นเร่ือง
น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอยา่งมาก 

2.8.5.2  แนวคิดตามกฎมาตรฐานขั้นต ่าขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่
ควบคุม หรือ (The Tokyo Rules)  
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องคก์ารสหประชาชาติ และ UNAFEI หรือ United Nations Asia and Far East Institute 
for the Prevention of Crime and the Treatment of Offender ไดจ้ดัท ากฎมาตรฐานขั้นต ่าของ
องค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตวั หรือ United Nations Standard Minimum 
Rules for Non-Custodial Measures หรือท่ีเรียกว่า “The Tokyo Rules” ข้ึน89  และท่ีประชุมสมชัชา
สหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดคร้ังท่ี 68 (ค.ศ. 1990) 
ไดม้ีมติรับกฎมาตรฐานดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2533 

กฎมาตรฐานขั้ นต ่ าขององค์การสหประชาชาติว่ าด้วยมาตรการไม่ควบคุม  
(กฎโตเกียว) ไดก้  าหนดสาระส าคญัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการน าโทษทางเลือกมาใชก้บัผูก้ระท า
ความผดิแทนการควบคุมผูก้ระท าความผดิไวใ้นเรือนจ า และท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ ากดัเสรีภาพไวใ้น
ท่ีอยูอ่าศยัตามแนวทางการศึกษาของวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี ดงัน้ี90 

กฎมาตรฐานขั้นต ่าน้ีมีจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะส่งเสริมการใชม้าตรการไม่ควบคุม
ตวัควบคู่ไปกบัการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการคุม้ครองบุคคลท่ีตอ้งถกูใชม้าตรการทางเลือกอ่ืน
ท่ีใชแ้ทนโทษจ าคุก91 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากข้ึนในการบริหารจดัการในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการดูแลผูก้ระท าความผิดพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้ผูก้ระท า
ความผิดได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 92และเพื่อให้ประเทศสมาชิกพฒันาให้มี
มาตรการไม่ควบคุมตวันั้นไวใ้นระบบกฎหมายของตน เพ่ือเป็นทางเลือกอ่ืน ๆ และลดการใชโ้ทษ
จ าคุกด้วย ซ่ึงมีขอบเขตให้ใช้กับบุคคลทุกคนเป็นผูก้ระท าความผิดท่ีอยู่ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดี ระหว่างพิจารณาคดี หรือถูก
ลงโทษ93โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุแห่งเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอ่ืน แหล่งก าเนิดทางชาติหรือสังคม สถานะทาง
ทรัพยสิ์น ก  าเนิดหรืออ่ืนใด94และระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจดัให้มีมาตรการไม่
ควบคุมตวัให้มีความหลากหลายและมีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีไปจนถึง
ขั้นตอนหลงัศาลมีค  าพิพากษาใหล้งโทษ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัลกัษณะและความร้ายแรง
                                                             

89 การจ าคุกในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจ า, เพ่ิงอ้าง, น.20. 
90 กิตติพงษ ์ กิตยารักษ,์ มาตรฐานองคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยกระบวนการยติุธรรมทางอาญา,  

น.170-173. ชาติ  ชยัเดชสุริยะ, และณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย,์ มูลนิธิพฒันากระบวนการยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพเ์ดือนตุลา.ลิขสิทธ์ิ, ม.ป.ป)  

91 กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 1.1. 
92 กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 1.2. 
93 กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 2.1. 
94 กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 2.2  

DPU



69 

ของความผดิ บุคลิกภารและภูมิหลงัของผูก้ระท าความผดิ การคุม้ครองสงัคมและการหลีกเล่ียงการ
ใชโ้ทษจ าคุกโดยไม่จ  าเป็น ทั้งน้ี การก าหนดจ านวนและประเภทของมาตรการไม่ควบคุมตวันั้น 
ควรพิจารณาถึงการปรับใชก้บัโทษท่ียงัคงมีอยูเ่ท่าท่ีจะเป็นไดด้ว้ย95  

ส าหรับการเลือกว่าจะใชม้าตรการไม่ควบคุมตวัหรือไม่นั้น ใหป้ระเมินตามหลกัเกณฑ์
ท่ีค  านึงถึงลกัษณะและระดบัความร้ายแรงของความผดิ บุคลิกภาพและภูมิหลงัของผูก้ระท าความผดิ 
วตัถุประสงคข์องการลงโทษและสิทธิของผูเ้สียหาย96รวมถึงค านึงหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละ
สิทธิความเป็นส่วนตวัของผูก้ระท าผดิและครอบครัวดว้ย97ค าพิพากษาท่ีให้ใชม้าตรการไม่ควบคุม
ตวัพึงถกูตรวจสอบหรือใหผู้ก้ระท าความผิดมีสิทธิอุทธรณ์ และตอ้งไม่ท าให้ผูก้ระท าความผิดถูก
จ ากดัสิทธิหนกักว่าโทษปกติท่ีพึงไดรั้บแต่แรกหากไม่มีการใชม้าตรการไม่ควบคุมตวันั้น98 

ในส่วนของขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาลและการลงโทษได้ก  าหนดไวใ้นภาคท่ี 3 
ของกฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตวั (กฎโตเกียว) ซ่ึง
ให้ศาลพึงพิจารณารายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงและความประพฤติของผูก้ระท าความผิดท่ี
เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจไดจ้ดัท าข้ึน โดยมีขอ้มลูเก่ียวกบัผูก้ระท าความผดิในเร่ืองประวติั
การกระท าความผิด พฤติการณ์การกระท าความผิดตลอดจนขอ้มูลและความเห็นเก่ียวกบัวิธีการ
ลงโทษท่ีเหมาะสมกบัผูก้ระท าความผดินั้น99 และการท่ีศาลจะพิจารณาใหใ้ชม้าตรการไม่ควบคุมตวั
กบัผูก้ระท าผดิว่าจะใชม้าตรการใด ศาลพึงค านึงถึงการบ าบดัแกไ้ขผูก้ระท าความผิด การคุม้ครอง
สงัคมและประโยชน์ของผูเ้สียหายประกอบกนัดว้ย ทั้งน้ีตามขอ้ 8.2 ของกฎมาตรฐานดงักล่าวได้
ก  าหนดมาตรการท่ีมิใช่การควบคุมตวัไว ้13 ประการ ไดแ้ก่ มาตรการตกัเตือนดว้ยวาจา เช่น การว่า
กล่าว อบรมและตกัเตือน การปล่อยโดยมีเง่ือนไข โทษทางสถานภาพหรือการตดัสิทธิบางประการ 
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงิน เช่น โทษปรับและค่าปรับท่ีค  านวณตามรายไดต่้อวนั 
การยดึหรือริบทรัพยสิ์น การสัง่ใหช้ดใชเ้ยยีวยาหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย การรอการ
ก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ การคุมประพฤติและการติดตามดูแลโดยค าสั่งศาล การให้ท างาน
บริการสงัคม การใหไ้ปฝึกอบรมท่ีสถานท่ีฝึกอบรมพิเศษท่ีก  าหนดการควบคุมตวัผูก้ระท าความผิด
ไวใ้นท่ีอยูอ่าศยั การดูแลดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีไม่ตอ้งคุมขงัผูน้ั้นไว ้และการผสมผสานระหว่างมาตรการ

                                                             
95 กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 2.3. 
96กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 3.2.  
97 กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 3.9 

และ ขอ้ 3.11. 
98 กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 3.10. 
99 กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 7. 
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ต่าง ๆ100 แต่ตามกฎมาตรฐานฉบับน้ีไม่ได้ก  าหนดลกัษณะและรายละเอียดของการบังคับใช้
มาตรการต่าง ๆ ว่าจะตอ้งน ามาใชใ้นรูปแบบใด แต่ก็สามารถอธิบายมาตรการทั้ง 13 ประการ ได้
ดงัน้ี101 

1)  มาตรการตกัเตือนดว้ยวาจา (Verbal sanctions) 
มาตรการตกัเตือนดว้ยวาจา คือ การต าหนิ การหา้มหรือตกัเตือนผูก้ระท าความผดิโดยท่ี

ผูม้ีอ  านาจพิจารณาว่ากล่าวตกัเตือนมีความเห็นวา่ การว่ากล่าวตกัเตือนมีความเหมาะสม  สามารถท า
ใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัตวัไดแ้ละมีความส านึกในส่ิงท่ีกระท าผิดนั้น มาตรการตกัเตือนดว้ยวาจา
เป็นวิธีการในลกัษณะการใชว้ิธีการในทางปฏิบติัมากกว่าท่ีจะบญัญติัเป็นกฎหมาย แต่อยา่งไรก็ตาม
หากองค์กรนิติบญัญัติของแต่ละประเทศอาจน ามาบญัญติัเป็นกฎหมายก็ได้102 ดงันั้น มาตรการ
ตกัเตือนดว้ยวาจาจดัเป็นการลงโทษทางอาญาประเภทหน่ึงซ่ึงน ามาใชก้บัผูก้ระท าความผิดในคดีท่ี
มีอตัราโทษไม่รุนแรง ซ่ึงผูก้ระท าความผดิไม่สมควรตอ้งไดรั้บโทษจ าคุก เน่ืองจากการจ าคุกระยะ
สั้นไม่ไดผ้ลในการปราบปรามหรือแกไ้ขลกัษณะของผูก้ระท าความผิดและยงัส่งผลให้ผูก้ระท าผิด
เหล่าน้ีเขา้ไปเรียนรู้ความเป็นอาชญากรภายในเรือนจ าได ้ 

2)  การปล่อยโดยมีเง่ือนไข (Conditional discharge)  
การปล่อยโดยมีเง่ือนไข เป็นกรณีเมื่อบุคคลถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิและก่อนท่ีจะ

มีการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลอาจสั่งให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บการปล่อยตวั โดยมีเง่ือนไขโดย
พิจารณาจากอาย ุช่ือเสียง สุขภาพ ภาวะจิตใจ ความประพฤติ สภาพแวดลอ้มภายใตก้ารควบคุมและ
เง่ือนไขของการปล่อยชัว่คราวนั้น103 

                                                             
100 Sentencing authorities may dispose of cases in the following ways: 
(a) Verbal sanctions, such as admonition, reprimand and warning: (b)  Conditional discharge 
(c) Status penalties (d) Economic sanctions and monetary penalties, such as fines andday-fines 
(e) Confiscation or an expropriation order  (f ) Restitution to the victim or a compensation order 
(g) Suspended or deferred sentence  (h) Probation and judicial supervision  (i ) A community 

service order 
(j) Referral to an attendance centre  (k) House arrest  (l)  Any other mode of non-institutional 

treatment 
(m) Some combination of the measures listed above 
101 รวีวฒัน์  ชวนมณีนันท์, จากมาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมผูก้ระท าผิดตามขอ้ก าหนดโตเกียว : 

การน ามาใชใ้นประเทศไทย, (ม.ป.ท: ลิขสิทธ์ิ, 2544), น.15-27. 
102 UNAFEI (อ้างไว้ รวีวฒัน์  ชวนมณีนนัท,์ 2544, น.16) 
103 Ibid. 
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3)  โทษทางสถานภาพหรือการจดัสิทธิบางประการ (Status penalties)  
การลงโทษทางสถานภาพเป็นการจ ากัดสิทธิส่วนบุคคลของผูก้ระท าความผิดบาง

ประการ เช่น ไม่ใหสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียง หรือไม่อนุญาตให้มีใบขบัข่ี ซ่ึงอาจเป็นค าสั่งของ
ศาลก็ได้104 

4)  มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงิน (Economic sanctions and monetary 
penalties)  

มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงิน จะเป็นมาตรการปรับ ซ่ึงไดม้ีการน ามาใชใ้น
หลายประเทศ การปรับน้ีเป็นมาตรการท่ีสามารถน ามาบงัคบัใชไ้ดทุ้กขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนท่ีศาล
มีค  าพิพากษาให้ปรับผูก้ระท าผิดหญิงได้ด้วย การพิจารณาลงโทษปรับอาจมีความแตกต่างกัน
ออกไป โดยศาลจะพิจารณาตามสภาพแวดลอ้มของผูก้ระท าความผิด สถานภาพทางการเงินของ
ผูก้ระท าความผดิ สถานภาพทางครอบครัว อาชีพและสุขภาพของผูก้ระท าความผิดประกอบดว้ย 
ทั้งน้ี การพิจารณาของศาลจะค านึงถึงความสามารถในการช าระค่าปรับเป็นล าดบัแรก ดงัปรากฏใน
หลายประเทศมีการก าหนดมาตรการลงโทษปรับในลกัษณะการปรับตามรายได้ของผูก้ระท า
ความผดิ (Day fine) ซ่ึงการช าระค่าปรับอาจก าหนดใหช้ าระในทนัทีทนัใดหรือก าหนดระยะเวลาให้
ช าระค่าปรับ โดยมีเง่ือนไขในการผอ่นช าระ105ส าหรับมาตรการบงัคบัในกรณีการปรับนั้น มกัใชก้บั
กรณีความผดิเลก็นอ้ย เพื่อใหก้ระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผูก้ระท าความผิด ท าให้ผูก้ระท า
ความผดิเกิดความหลาบจ าไม่กลา้ท่ีจะลงมือกระท าความผดิดงักล่าวอีก หรือบางกรณีการปรับก็ใช้
แทนการจ าคุกไดด้ว้ย 

5)  การยดึหรือริบทรัพยสิ์น (Confiscation of an expropriation order)  
การยดึหรือการริบทรัพยสิ์นเป็นมาตรการบงัคบัท่ีกระท าต่อบุคคล ซ่ึงจะสามารถการะ

ท าไดโ้ดยยดึถือค าพิพากษาว่าจ  าเลยกระท าความผดิเป็นหลกั เมื่อศาลไดม้ีค  าพิพากษาว่าไดก้ระท า
ความผดิ ศาลก็จะมีค  าสัง่ยดึหรือริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดินั้น 

6)  การสั่งให้ชดใชเ้ยียวยาหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย (Restitution to the 
victim of a compensation order)  

การสั่งให้ชดใชค่้าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายในคดีอาญา มีความแตกต่างกับมาตรการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงินหรือการปรับท่ีว่า การสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหาย 
ผูก้ระท าความผดินั้นตอ้งเป็นผูช้ดใชค่้าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายเองโดยตรง ซ่ึงมาตรการน้ีเป็นมาร
การท่ีสามารถให้ความคุม้ครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมไดท้างหน่ึง  อีกทั้งเม่ือท าให้ผูก้ระท า
                                                             

104 Ibid. 
105 Ibid. 
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ความผดิตอ้งสูญเสียและมีภาระทางการเงินท่ีตอ้งชดใชค่้าเสียหายดงักล่าวก็จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ี
จะท าใหผู้ก้ระท าความผดิไม่กลา้ท่ีจะลงมือกระท าความผดิท่ีจะสร้างความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนอีก 

โดยในปัจจุบัน กฎหมายของไทยมีบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ  าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544106 ท่ีให้ผูเ้สียหาย
ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายดังกล่าวก าหนดไว ้สามารถยื่นค าขอรับเงินชดเชยได้ท่ีส านักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม107 นอกจากน้ี กรณีท่ีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ฟ้อง
จ าเลยในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไดก้  าหนดให้กรณีท่ี
ผูเ้สียหายไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเส่ือมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย 
ช่ือเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย
ผูเ้สียหายจะยืน่ค  าร้องต่อศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาขอใหบ้งัคบัจ าเลยชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ตนก็
ได ้ อนัแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของบทบัญญัติของประเทศไทยในเรือนการน ามาตรการ
ดงักล่าวมาใชเ้ป็นอยา่งดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 “ในคดีท่ีพนักงาน
อยัการเป็นโจทก ์ถา้ผูเ้สียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเส่ือมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายช่ือเสียงหรือไดรั้บความเสียหาย
ในทางทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย ผูเ้สียหายและยื่นค าร้องต่อศาลท่ี
พิจารณาขอใหบ้งัคบัจ าเลยชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่คนก็ได้108 อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหน้า
ของบทบญัญติัของประเทศไทยในการน ามาตรการดงักล่าวมาใชเ้ป็นอยา่งดี 

                                                             
106 พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ  าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 

2544 “มาตรา 15 ใหจ้ดัตั้งส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญาข้ึนในกระทรวง
ยติุธรรมและใหมี้อ  านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(2) รับค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งท  าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ....” 

107 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม, “อ านาจหนา้ทีส่ านกังานช่วยเหลือทางการ
เงินฯ,” สืบคน้เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2557, จาก http://www.rlpd.moj.go.th/rlphnew/indes,php/2012-06-20-07-48-
47. 

108 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 “ในคดีที่พนักงานอยัการเป็นโจทก์ ถา้
ผูเ้สียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือไดรั้บความ
เส่ือมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายช่ือเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการกระท า
ความผิดของจ าเลย ผูเ้สียหายและยืน่ค  าร้องต่อศาลที่พิจารณาขอให้บงัคบัจ าเลยชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่คนก็
ได ้
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7)  การรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ (Suspended of deferred sentence)  
มาตรการการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษเป็นมาตรการท่ีใชห้ลีกเล่ียงการ

จ าคุกผูก้ระท าความผิดไวใ้นเรือนจ า โดยให้ศาลใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่าบุคคลใดเมื่อได้
พิเคราะห์ถึงอายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย 
อาชีพและส่ิงแวดลอ้มของผูน้ั้น หรือสภาพความผดิหรือเหตุอ่ืนอนัควรปรานีแลว้ ศาลอาจจะมีค าสัง่
ใหร้อการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษผูก้ระท าความผดิ เพื่อใหผู้ก้ระท าความผดิไดม้ีโอกาสกลบั
ตวัแกไ้ขเป็นคนดีของสงัคมได ้

8)  การคุมประพฤติและการติดตามดูแลโดยค าสั่งศาล (Probation and judicial 
supervision)  

มาตรการคุมประพฤติและการติดตามดูแลโดยค าสั่งศาล เกิดข้ึนเน่ืองจากแนวคิดท่ีว่า
ผูก้ระท าความผิดบางคนสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูได้โดยไม่ตอ้งน าเข้าไปจ าคุกภายในเรือนจ า เช่น 
ผูก้ระท าความผิดท่ีกระท าโดยพลั้งพลาดหรือท่ีกระท าความผิดเพราะความจ าเป็น หรือกระท า
ความผิดเพราะความบกพร่องของบุคลิกภาพส่วนบุคคล เช่น ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูห้ญิงท่ีมี
ลกัษณะทางเพศสภาพทางกายและอารมณ์แตกต่างจากผูก้ระท าความผดิชาย การคุมประพฤติจึงเป็น
วิธีการหน่ึงในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิในคดีอาญา โดยให้ผูน้ั้นไดใ้ชชี้วิตในสังคม สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได ้ซ่ึงท าใหเ้กิดผลดีหลายประการ ทั้งในการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าความผดิ การประหยดังบประมาณของรัฐและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้ไปอยูใ่น
เรือนจ าอีกดว้ย 

9)  การใหท้ างานบริการสงัคม ( A community service order)  
การท างานบริการสงัคมหรือการบริการสาธารณประโยชน์ หมายถึง การท่ีผูถ้กูคุมความ

ประพฤติท างานท่ีเป็นการให้บริการแก่สังคม ชุมชน หรือองค์การสาธารณกุศล โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนหรือค่าจา้งภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร109 อนัเป็นมาตรการลงโทษ ผูก้ระท า

                                                                                                                                                                              

การยืน่ค  าร้องตามวรรคหน่ึง ผูเ้สียหารตอ้งยืน่ต  าร้องก่อนเร่ิมสืบพยาน ในกรณีท่ีไม่มีการสืบพยาน
ให้ยื่นค  าร้องก่อนศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดี และให้ถือว่าค  าร้องดังกล่าวเป็นค าฟ้องตามบทบญัญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผูเ้สียหาอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น ทั้งน้ี ค  าร้องดงักล่าวตอ้งแสดง
รายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกบัความเสียหายและจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีเรียกร้อง หากศาลเห็นว่าค  าร้องนั้น
ยงัขาดสาระส าคญับางเร่ือง ศาลอาจมีค าสั่งใหผู้ร้้องแกไ้ขค าร้องใหช้ดัเจนกไ็ด.้..” 

109 Administration Office of The United States Courts, Division of Probation, (อ้างไว้ รวีวฒัน์  ชว
มณีนนัท,์ 2544, น. 211). 
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ความผดิแนวใหม่รูปแบบหน่ึง ซ่ึงศาลสามารถน ามาใชก้บัผูก้ระท าความผดิ โดยก าหนดเง่ือนไขให้
ท างานบริการสงัคมแทนวิธีการจ าคุกภายในเรือนจ า110  

10)  การให้ไปฝึกอบรมท่ีสถานท่ีฝึกอบรมพิเศษท่ีก  าหนด (Referral to an attendance 
centre) 

มาตรการการใหไ้ปฝึกอบรมท่ีสถานท่ีฝึกอบรมพิเศษท่ีก  าหนด เป็นมาตรการหลีกเล่ียง
การจ าคุกไวใ้นเรือนจ าอีกมาตรการหน่ึง ท่ีมีการก าหนดไวใ้นกฎมาตรฐานขั้นต ่าขององค์การ
สหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (United Nations Minimum Rules for Non-Custodial 
Measures หรือ Tokyo Rules)  

11)  การควบคุมตวัผูก้ระท าความผดิไวใ้นท่ีอยูอ่าศยั (House Arrest)  
มาตรการการควบคุมตวัผูก้ระท าความผดิไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นมาตรการลงโทษผูก้ระท า

ความผดิในคดีอาญา ซ่ึงเป็นมาตรการการลงโทษท่ีไม่รุนแรงใชบ้งัคบักบัทั้งผูก้ระท าความผิดชาย
และหญิง มีการน ามาใช้กนัอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีรัฐฟลอริด้า 
(Florida) ในปี ค.ศ. 1983111  โดยเป็นมาตรการท่ีกระทบต่อผูก้ระท าผดินอ้ยกว่าการจ าคุกในเรือนจ า 
ซ่ึงท่ีอยู่อาศยัของผูก้ระท าความผิดจะมีความแตกต่างกนัอย่างมาก โดยในบางประเทศหลายคน
อาจจะอาศยัอยูข่า้งถนน หรือท่ีมีความหนาแน่นหรือชุมชนแออดั ถา้การก าหนดให้จ  าคุกตลอด 24 
ชัว่โมง ตลอดทั้งวนั จะท าให้สถานท่ีท่ีเป็นบา้นของผูก้ระท าความผิดกลายมาเป็นเรือนจ าแทน 
ดงันั้น เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงดงักล่าว ศาลสามารถก าหนดระยะเวลาในการสั่งจ  าคุกรหือจ ากัด
เสรีภาพไวใ้นท่ีอยู่อาศยัได ้เช่น การอนุญาตให้ท างานในเวลากลางวนั แต่ให้ควบคุมตัวในเวลา
กลางคืน ซ่ึงการสั่งให้จ  ากดัเสรีภาพไวใ้นท่ีอยู่อาศยัน้ี ศาลตอ้งไดรั้บการสนับสนุนขอ้มูลท่ีดีพอ
เพื่อท่ีศาลจะสามารถแยกแยะคดีท่ีสามารถใชก้ารจ ากดัเสรีภาพไวใ้นท่ีอยู่อาศยัได้112 ทั้งน้ี นิยมใช้
กนัอยู ่2 แบบ 113 คือ แบบส าหรับใชใ้นชั้นก่อนการส่งตวัไปจ าคุกในเรือนจ า ซ่ึงรัฐใชแ้ละเป็นท่ีรู้จกั 

                                                             
110 Wamen Youg (อ้างไว้ รวีวฒัน์  ชวมณีนนัท,์2544, น.211). 
111 From Between prison and probation Intermediate Punishments in a Rational Sentencing System 

(p.216) , by Norval Morris and Michacl Tonry, 1990, New York:Oxford University Press, Inc.  
112 From Handbook of basic principles and promising practices on Alternative to Imprisonment. 

(p.38), by United Nations Office on Drugs and Crime, 2007 New York:United Nations publication.   
113 มาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมผูก้ระท าผิดตามขอ้ก าหนดโตเกียว : การน ามาใชใ้นประเทศไทย,  

เพ่ิงอ้าง, น.23.  
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คือ รัฐฟลอริดา้ (Florida) และแบบส าหรับใชใ้นขั้นต่อจากการลงโทษจ าคุกและไดรั้บการพกัการ
ลงโทษ ซ่ึงรัฐท่ีใชแ้ละเป็นท่ีรู้จกั คือ รัฐโอกลาโฮม่า (Oklahoma)114 

การควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดไวใ้นท่ีอยู่อาศยัเป็นบทลงโทษท่ีมีความยืดหยุ่นมาก
ท่ีสุด ระยะเวลาของการลงโทษอาจสั้นเพียงไม่ก่ีชัว่โมงหรืออาจจะควบคุมตลอดเวลานานหลายปี 
โดยอาจน ามาใชใ้นขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา ตั้งแต่ชั้นระหว่างพิจารณา ใช้
เป็นโทษแทนการลงโทษจ าคุกภายในเรือนจ า ใชใ้นชั้นพกัการลงโทษหรือปล่อยตวัผูต้อ้งขงัออก
จากเรือนจ าอยา่งมีเง่ือนไขภายใตก้ารคุมประพฤติของฝ่ายบริหาร 

การควบคุมตวัผูก้ระท าความผดิไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจ  าเป็นต่อการป้องกนั
ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากสภาพผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าพร้อมกบัการใหโ้อกาสกบัผูก้ระท าความผิดใน
การแกไ้ขฟ้ืนฟโูดยการฝึกอบรมและพฒันาตนเองในสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูก้ระท าความผิดต่อ
ทรัพยท่ี์มีราคาเลก็นอ้ย ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นหญิงท่ีกระท าความผิดไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากร
โดยสนัดานผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นหญิงท่ีมีครรภห์รือมีบุตรท่ีอยูใ่นวยัพกัพิง และผูก้ระท าความผิด
ท่ีเป็นเยาวชนหญิง เป็นตน้ 

12)  การดูแลด้วยวิธีการอ่ืนท่ีไม่ต้องคุมขังผูน้ั้ นไว ้ (Any other mode of non-
institutional treatment)  

มาตรการการดูแลอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่การคุมขงัผูน้ั้นไว ้อาจเป็นมาตรการท่ีส่งตวัผูก้ระท า
ความผดิไปยงัศนูยค์วบคุมตวัท่ีมีลกัษณะคลา้ยศนูยเ์ยาวชน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการฝึกอบรม
วิชาชีพใหก้บัผูก้ระท าความผดิ 

13)  ผสมผสานระหว่างมาตรการต่าง ๆ (Some combination of the measures listed 
above)  

กฎมาตรฐานขั้นต ่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว หรือ 
United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures หรือท่ีเรียกว่า “The Tokyo 
Rules” ไดก้  าหนดว่าใหม้ีการผสมผสานมาตรการต่าง ๆ เพื่อน ามาใชก้บัผูก้ระท าความผิดด้วย อาทิ
เช่น การควบคุมและสอดส่องแบบเขม้ (Intensive probation supervision) การฝึกแบบค่ายทหาร 
(Boot camp) และรูปแบบของบา้นก่ึงวิถี (Half way) 

สรุปได้ว่า มาตรการหลีกเล่ียงการจ าคุกไวใ้นเรือนจ าตามกฎมาตรฐานขั้นต ่าของ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตวั หรือท่ีเรียกว่า “The Tokyo Rules” ซ่ึงมี
จ  านวน 13 มาตรการ มีวตัถุประสงค์หลกัในการหลีกเล่ียงการควบคุมตัวในเรือนจ าซ่ึงจะท าให้
                                                             

114 Between prison and probation: Intermediate Punishments in Rational Sentencing System, 
Op.cit, p.213. 

DPU



76 

เกิดผลเสียอีกหลายประการ ทั้งน้ี หากไดมี้การศึกษามาตรการดงักล่าว เพ่ือจะน าเอามาใชเ้ป็นโทษ
ทางเลือกให้กบัศาลในการใชดุ้ลยพินิจลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นหญิงท่ีกระท าความผิดไม่
รุนแรงหรือมิใช่  อาชญากรโดยสนัดาน ผูก้ระท าความผดิหญิงท่ีมีครรภห์รือมีบุตรท่ีอยู่ในวยัพึ่งพิง 
และผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชนหญิง ก็จะช่วยลดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า หรือผลกระทบท่ี
เกิดจากการจ าคุกไวใ้นเรือนจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 
        2.8.6  แนวคิดในการลงโทษในชุมชน  

แนวคิดในการลงโทษในชุมชนเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผูก้ระท าความผิด
ซ่ึงสอดคลอ้งตามกฎมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตวัดงัจะ
ไดอ้ธิบายถึงความหมาย วตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของการลงโทษในชุมชน ดงัต่อไปน้ี 

2.8.6.1 ความหมายของการลงโทษในชุมชน 
การลงโทษในชุมชนเป็นมาตรการท่ีแกไ้ขผูก้ระท าความผิดโดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม ซ่ึงการแกไ้ขผูก้ระท าผดิในชุมชน หมายถึง การน า
ทรัพยากรชุมชน ทั้งหลายท่ีมีอยูม่าใชป้ระโยชน์เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดให้
สังคมยอมรับ ทรัพยากรเหล่านั้ น ได้แก่ ศูนย์งานบริการสังคม บ้านก่ึง  งานคุมประพฤติ  
งานพกัการลงโทษ โครงการก่อนปล่อยตวัผูต้อ้งขงั สถานบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดและสุรา รวมถึง
โครงการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการวางรูปแบบเพื่อผูก้ระท าผดิโดยเฉพาะ ซ่ึงรูปแบบของโครงการต่างๆ ท่ี
ใชใ้นการแกไ้ขผูก้ระท าผดิในชุมชนก็คือ ระบบการให้บริการอย่างหน่ึงนั่นเอง โดยชุมชนจะเป็น 
ผูจ้ดัหาบริการท่ีจ  าเป็นส าหรับผูก้ระท าผดิท่ีอาจจะยงัอยูใ่นเรือนจ าและผูท่ี้เคยเขา้ไปอยูบ่า้งแลว้ เช่น 
ผูถ้กูคุมความประพฤติผูไ้ดรั้บการพกัโทษผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ออกไปหางานท านอกเรือนจ าเป็น
การชั่วคราวเป็นต้น ทั้งน้ี แนวคิดดั้ งเดิมของการแก้ไขผูก้ระท าผิดในชุมชนเร่ิมมาจากยุโรป
ตะวนัตกและประเทศองักฤษ ต่อมาเจริญเติบโตโดยไดรั้บการปรับปรุงให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา115 นอกจากน้ียงัมีค  าท่ีมีความหมายไปในแนวทางเดียวกนั คือ การแกไ้ขใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นมาตรการไม่ควบคุมท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บค าพิพากษาทั้งหมดหรือบางส่วนให้
อยูใ่นชุมชน116 

จากแนวคิดของคนส่วนใหญ่ท่ีมกัมีความเขา้ใจและความเช่ือว่า เมื่อผูก้ระท าผิดฝ่าฝืน
กฎหมายท่ีเป็นกฎเกณฑข์องสงัคมแลว้ ก็ควรตอ้งถกูลงโทษหรือกกัขงัไวใ้หห่้างจากชีวิตประจ าวนั

                                                             
115 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปไดใ้นการน ามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็น

มาตรการทางเลือกในการลงโทษผูก้ระท าผิดในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย, เพ่ิงอ้าง, น.25. 
116 Leanne Fiftal Alarid, Paul Cromwell and Rolando V.del Carmen, (อ้างไว้ ฐิติมา  ประเสริฐ,  

2553, น.25). 
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และสงัคมของพวกตนใหม้ากท่ีสุด และตอ้งการใหล้งโทษเพื่อให้เกิดความสาสมกบัการกระท าผิด
และวิธีการท่ีคนเหล่าน้ีคิดว่าจะเกิดความสาสมดงัการกระท า ตอ้งเป็นวิธีการจ าคุกหรือประหารชีวิต
กบับุคคลเหล่านั้น อีกทั้งคนเหล่าน้ียงัคิดว่าการลงโทษผูก้ระท าผิดดว้ยมาตรการใด ๆ ก็ตามไม่ใช่
โทษจ าคุกหรือโทษท่ีรุนแรงกว่าจะไม่มีความรุนแรงเพียงพอท่ีจะจดัการกบัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
และสร้างความปลอดภยัใหก้บัสงัคมได ้ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ีเป็นแนวคิดตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือ
แกแ้คน้ทดแทนเท่านั้น อนัเป็นแนวคิดท่ีสวนทางกบัแนวคิดของการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิในชุมชน 
ซ่ึงการลงโทษในชุมชนเป็นการลงโทษท่ีใชอ้ยูใ่นประเทศองักฤษ โดยเน้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ผิดโดยการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปรับพฤติกรรมของผูก้ระท าผิด ซ่ึงแต่เดิมการ
ปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิโดยใชชุ้มชนบ าบดัน้ี จะปรากฏในรูปแบบของการใชค้  าสั่งคุมประพฤติ แต่
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนจาก “ค าสั่งคุมประพฤติ” มาเป็น“ค าสั่งแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดโดยชุมชน” แลว้ 
โดยพระราชบญัญติั Crime and Disorder Act 1998 การลงโทษในชุมชน จะตอ้งไดรั้บการพิพากษา
จากศาลก่อน โดยศาลจะต้องพิจารณารายงานการสืบเสาะโดยการรวบรวมของพนักงานคุม
ประพฤติในกรณีผูก้ระท าผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ หรือจากการรายงานสืบเสาะของเจ้าพนักงานYouth 
Offending Team ในกรณีผูก้ระท าผดิเป็นเด็กและเยาวชนอายรุะหว่าง 10-17 ปี ทั้งน้ี การลงโทษใน
ชุมชนได้ถูกน ามาใช้ในกฎหมายคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1907 ในรูปแบบของการคุมประพฤติ 
(Probation) ผูก้ระท าผดิ ในปัจจุบนัน้ีไดมี้ขอ้ก  าหนดอนุญาตให้ผูพิ้พากษา (judges) และผูพ้ิพากษา
ในศาลแขวง (magistrates) มีสิทธิน าการลงโทษ (punishment) โปรแกรมต่าง ๆ และมาตรการ
ควบคุมดูแลมาใชร่้วมกนัได ้ทั้งน้ี ยงัสามารถท่ีจะน าขอ้ก  าหนดจ านวน 12 ขอ้ ท่ีมีความแตกต่างกนั 
เข้ามาใช้เช่ือมโยงกันได้ ทั้ งน้ี ในแต่ละมาตรการท่ีได้ถูกก  าหนดน้ีก็เพ่ือให้เป็นการลงโทษ 
เปล่ียนแปลง ควบคุม และช่วยผู ้กระท าผิดให้ห่างไกลออกจากอาชญากรรม นอกจากน้ี  
การลงโทษในชุมชนยงัสามารถท่ีจะจดัใหม้ีการประสานการลงโทษและการแกไ้ขฟ้ืนฟ ูซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ยงัผลอยา่งมากในการลดการกระท าความผดิซ ้าและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูก้ระท าผดิ117  

2.8.6.2  วตัถุประสงคข์องการลงโทษในชุมชน 
1.  ผูก้ระท าความผดิบางประเภท เช่น ผูก้ระท าความผดิท่ีกระท าไม่ร้ายแรงหรือกระท า

ความผดิโดยพลั้งพลาด อนัเป็นกรณีท่ีไม่ใช่ผูก้ระท าความผดิท่ีมีสนัดานชัว่ร้าย จึงยงัไม่สมควรท่ีจะ
น าบุคคลเหล่านั้นไปอยู่ในเรือนจ า เน่ืองจากการน าเขา้ไปจ าคุกในเรือนจ าย่อมส่งผลกระทบต่อ
ผูก้ระท าผดิหลายประการ หากมีการเขา้ไปเรียนรู้ความเป็นอาชญากรภายในเรือนจ าจะท าให้ยากท่ี
จะแกไ้ขเยียวยาในภายหลงั ดงันั้น จึงควรจะน าวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูเขาภายในชุมชน เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนการจองจ าเขาภายในเรือนจ า 
                                                             

117 การจ าคุกในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจ า, เพ่ิงอ้าง, น.24 – 26. 
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ในเร่ืองน้ี อาจารย ์ดร. นัทธี จิตสว่าง118 รองผูอ้  านวยการสถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย และอดีตอธิบดีกรมราชทณัฑ ์ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการแกไ้ขผูก้ระท าความผิดใน
ชุมชนโดยอาศยัการอธิบายตามทฤษฎีบวั 3 เหล่า โดยพฒันาต่อยอดจากแนวความคิดในการแบ่ง
ประเภทของผูก้ระท าความผดิของอาจารยท์วี ชูทรัพย ์ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

การพิจารณาการลงโทษผูก้ระท าความผดิ ถา้สงัคมจะเนน้การลงโทษเพื่อการแกไ้ขแลว้ 
การลงโทษหรือการก าหนดโทษจะต้องค านึงถึง“ตัวผูก้ระท าผิด” หรือภูมิหลงัของผูก้ระท าผิด
มากกว่าหรือเท่า ๆ กบั “การกระท าผิด” คนท่ีท าความผิดร้ายแรงเหมือนกนัแต่อาจมีภูมิหลงัหรือ
ท่ีมาของการกระท าผิดนั้นแตกต่างกนั ดงันั้น การลงโทษเพ่ือการแกไ้ขจึงควรลงโทษดว้ยวิธีการ
หรือระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับผูก้ระท าผิดแต่ละคน เช่น โทษจ าคุก อาจจะเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมในการใชเ้ป็นวิธีการแกไ้ขคนท่ีท าผดิให้กลบัตวักลบัเขา้สู่สังคม ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัผูก้ระท า
ผดิแต่ละประเภท โดยอาจารยท์วี ชูทรัพย ์ไดแ้บ่งประเภทของผูก้ระท าความผดิออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค 
ดงัแผนภาพดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 แผนภาพแสดงการแยกประเภทของผูก้ระท าความผดิ 

 
จากแผนภาพท่ี 2.4 ดงักล่าวขา้งตน้น้ี สามารถอธิบายแยกประเภทของผูก้ระท าความผิด

ไดว้่า  
ผูก้ระท าผิดประเภท ก. เป็นพวกท าผิดโดยพลั้งพลาด ไม่ไดมี้สันดานเป็นผูร้้าย จึงไม่

จ  าเป็นตอ้งแกไ้ขอะไร 
ผูก้ระท าผดิประเภท ข. คือพวกท่ีแกไ้ขอยา่งไรก็ไม่ได ้ยากต่อการแกไ้ข 

                                                             
118 นทัธี  จิตสว่าง ช, “จากอาจารยถ์ึงศิษย,์” สืบคน้เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2557, จาก  

http://www.gotoknow.org/ posts/521094. 

ก.ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้คุกเขา้ตาราง ไม่ตอ้งแกไ้ขกไ็ด้ ข.ไม่มีทางแกไ้ขได ้

       ค.ส่วนใหญ่แกไ้ขไดใ้น 2 ปี 
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ผูก้ระท าผดิประเภท ค. คือผูก้ระท าผิดส่วนใหญ่ซ่ึงสามารถแกไ้ขได ้แต่จะตอ้งกระท า
การแกไ้ขภายใน 2 ปี ซ่ึงก  าหนดระยะเวลา 2 ปีน้ี เป็นค าพิเศษของกระบวนการลงโทษเพ่ือการแกไ้ข
กล่าวคือ  ผูท่ี้จะแกไ้ขไดน้ั้น จะตอ้งแกไ้ขภายใน 2 ปี เม่ือพน้ 2 ปี ไปแลว้ ถา้ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข
ได ้ก็ตอ้งแปลว่าผูก้ระท าความผดิคนนั้นไม่มีทางแกไ้ขได ้ ถา้จะแกไ้ขไดก้็ตอ้งภายใน  2 ปี แต่ถา้
คนคนนั้นยงัตอ้งอยู่ในคุกเลยกว่า 2 ปีข้ึนไปก็อาจกลบัไปท าชัว่ได้อีก เพราะไปเรียนรู้จากพวก
ผูต้อ้งขงัท่ีเป็นคนชัว่ 

จากแนวความคิดของอาจารยท์วี ชูทรัพย ์ดงักล่าว อาจารย ์ดร.นัทธี จิตสว่าง ไดพ้ฒันา
กลายมาเป็นทฤษฎีบัว 3 เหล่า คือ การเปรียบและจ าแนกผูก้ระท าผิดออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ผูก้ระท าผดิท่ีเสมือนบวัพน้น ้ า ผูก้ระท าผดิท่ีเปรียบเสมือนบวัในน ้ า และผูก้ระท าผดิท่ีเปรียบเสมือน
บวัในโคลนตม 

ผูก้ระท าผดิประเภทบวัพน้น ้ า เป็นพวกท่ีกระท าผดิโดยพลั้งพลาด กระท าความผดิในคดี
ไม่ร้ายแรง ไม่กระท าผิดซ ้ าซาก ไม่เป็นอนัตรายต่อสังคมและโอกาสท่ีจะท าผิดซ ้ ามีน้อยผูก้ระท า
ความผดิพวกน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชม้าตรการจ าคุกในเรือนจ า การน าคนเหล่าน้ีมาไวใ้นเรือนจ าจะท าให้
ยากต่อการแกไ้ขเพราะจะเกิดความเคยชิน การเรียนรู้ และการตีตรา 

ส่วนผูก้ระท าความผดิพวกท่ีเปรียบเสมือนบวัในตม เป็นพวกท่ียากต่อการแกไ้ขเพราะ
ถกูขดัเกลา เล้ียงดู เติมโตมาในสภาพแวดลอ้มเหลวแหลก หล่อหลอมเขาข้ึนมาตั้งแต่เด็กเป็นเวลา
หลายปี การจะหวงัใหม้าแกไ้ขในคุกเพียง 2 – 3 ปี เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้นอกจากน้ีสังคมยงัไม่
ยอมรับคนเหล่าน้ี ดงันั้น คนเหล่าน้ีจึงเป็นอนัตรายต่อสังคมและจะกระท าความผิดซ ้ าซากต่อไป
เร่ือย ๆ ท าให้สังคมยงัไม่ยอมรับคนเหล่าน้ี จึงควรใชม้าตรการจ าคุกในเรือนจ าเป็นระยะเวลา
ยาวนาน เพื่อใหค้วามชราภาพท าลายศกัยภาพในการประกอบอาชญากรรม 

ส่วนประเภทสุดทา้ยคือ บวัในน ้ าเป็นผูก้ระท าความผดิจ าพวกท่ีอยูต่รงกลางระหว่างบวั
พน้น ้ าและบัวในตม จ  าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขผูก้ระท าความผิดดังกล่าวให้เต็มท่ี ดังปรากฏตาม
แผนภาพดงัน้ี 
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ภาพที ่2.5 แผนภาพแสดงการแกไ้ขผูก้ระท าความผดิแยกตามประเภทของการกระท าความผดิ 

ดงันั้น จึงเห็นไดว้่าการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิตอ้งค านึงถึงพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดแต่
ละประเภท และแยกปฏิบัติให้เหมาะสมกับผูก้ระท าผิดแต่ละประเภท ปัญหาปัจจุบันของ
กระบวนการยติุธรรมของไทย คือ การขาดระบบการกรองคน หรือไม่สามารถแยกปฏิบติัต่อคนทั้ง
สามประเภทน้ี จึงท าให้ผูก้ระท าผิดทั้งสามประเภทไดรั้บการปฏิบัติท่ีไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก 
กล่าวคือ ไม่สามารถแยกผูร้้ายออกจากคนท่ีกระท าความผิดพลั้งพลาดหรือคนท่ีเป็นผูร้้ายกบัคนท่ี
ท าผดิโดยพลั้งพลาดไดรั้บการลงโทษท่ีไม่แตกต่างกนั อาจารย ์ดร.นัทธี จิตสว่าง จึงเสนอให้มีการ
ปฏิรูป 3 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ีหน่ึง ปฏิรูปวิธีการลงโทษใหม้ีวิธีการลงโทษหรือการปฏิบติัต่อคนท่ีท าผิดท่ี
หลากหลายเป็นทางเลือกในการลงโทษต่อผูก้ระท าผิดมากข้ึน เช่น การใช้มาตรการปฏิบัติต่อ
ผูก้ระท าผิดในชุมชนแทนการใชม้าตรการจ าคุก ซ่ึงเป็นโทษยอดนิยมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดตามวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการลงโทษให้กบัผูก้ระท า
ความผดิหญิงโดยไม่ใชเ้รือนจ า ส าหรับผูก้ระท าความผดิหญิงท่ีกระท าความผิดไม่รุนแรงหรือมิใช่
อาชญากรโดยสันดาน ผูก้ระท าความผิดหญิงท่ีมีครรภ์หรือมีบุตรท่ีอยู่ในวยัพึ่งพิง และผูก้ระท า
ความผดิท่ีเป็นเยาวชนหญิง 

แนวทางท่ีสอง ปฏิรูประบบการก าหนดโทษ ให้มีการน าภูมิหลงัของผูก้ระท าความผิด
มาประกอบในการก าหนดโทษมากข้ึน เพ่ือให้ผูร้้ายท่ีท าผิดเบาแต่กระท าผิดซ ้ าซากมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บโทษหนกั และคนพลั้งพลาดท่ีท าผดิร้ายแรงไดรั้บโทษหนกั และคนพลั้งพลาดท่ีท าผดิร้ายแรง
ไดรั้บโทษเบา 

ผูก้ระท าผิดท่ีเปรียบเสมือนบวัพน้น ้า 

(ไม่จ าเป็นตอ้งแกไ้ขในเรือนจ า ใชม้าตรการชุมชนแทน) 

ผูก้ระท าผิดท่ีเปรียบเสมือนบวัในน ้า 

พอแก้ไขได้ในเรือนจ าต้องแก้ไขให้
เตม็ที่ 

ผูก้ระท าผิดที่เปรียบเสมือบวัในโคลนตม ยากต่อ
การแกไ้ข ตอ้งขงัไวน้านใหค้วามชราภาพท าลาย
ศกัยภาพในการประกอบอาชญากรรมและเป็นการ
ป้องกนัสังคม DPU
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แนวทางท่ีสาม ปฏิรูประบบการลดโทษ เพราะผูร้้ายกบัคนท าผิดโดยพลั้งพลาดไดรั้บ
การลดโทษไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการลดโทษค านึงถึงพฤติกรรม ขณะอยู่ในเรือนจ าเป็นหลกัแต่
พฤติกรรมก่อนเขา้เรือนจ าและพฤติกรรมในอนาคตเป็นล าดบัรองลงมา 

2.  ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมหลายประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทย คือ 
ปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากสถานท่ีใน
การจ าคุกผูก้ระท าความผิด รวมถึงเจา้หน้าท่ีท่ีจะท าหน้าท่ีในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดไม่
เพียงพอ การลงโทษในชุมชนจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวโดยไม่น าผูก้ระท าความผิดเข้าไปอยู่ใน
เรือนจ า ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาผูก้ระท าความผดิลน้เรือนจ าได ้

3.  การแกไ้ขผูก้ระท าความผดิ กรณีท่ีน าผูก้ระท าความผิดในคดีอาญาทั้งชายและหญิง
เขา้ไปรับโทษภายในเรือนจ า ก่อใหเ้กิดการสูญเสียงบประมาณของภาครัฐจ านวนมาก การน าวิธีการ
ลงโทษในชุมชนมาใช้ก็เพ่ือจะช่วยลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐในส่วนน้ี น ามาสู่การพฒันา
ประเทศหรืออาจน าไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทย หรือปฏิรูปประเทศไทยตาม
แนวคิดของกลุ่มคนบางคนก็ท าได ้

4.  วตัถุประสงค์ของการลงโทษในชุมชนอีกประการหน่ึง คือ การลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการจ าคุกไวใ้นเรือนจ า ท่ีจะสร้างผลกระทบใหเ้กิดแก่ผูต้อ้งขงั คนในสงัคมไม่ใชโ้อกาส 
กลายเป็นคนท่ีสงัคมเรียกและตราหนา้ว่าคนข้ีคุก ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือท างานบางอยา่งได ้
ทั้งน้ี กรณีผูก้ระท าความผดิหญิง การลงโทษในชุมชนก็มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อครอบครัวและสังคมของผูก้ระท าผิดหญิง ผูก้ระท าผิดหญิงยงัสามารถเล้ียงดูบุตรและ
ครอบครัว ท าหนา้ท่ีอบรมสัง่สอนบุตรของตนไดใ้นสงัคม ช่วยลดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้
        2.8.7  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิในชุมชน  

นัทธี จิตสว่าง119 กล่าวว่าการน าเอาระบบเรือนจ ามาเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผูก้ระท าผิดได้มีการพฒันาการมากว่าสองศตวรรษโดยหวงักันว่าการใช้ระบบเรือนจ าจะเป็น
มาตรการการลงโทษท่ีมีมนุษยธรรม และใหป้ระโยชน์แก่สงัคมมากกว่าการลงโทษโดยการเฆ่ียนตี 
และทรมานแบบดั้งเดิม แต่เม่ือระยะเวลาผา่นไปความเช่ือมัน่ในระบบเรือนจ าเร่ิมลดน้อยลงตามล า
กบั ทั้งน้ีเพราะระบบเรือนจ าไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นผลกระทบทั้งต่อตวัผูก้ระท าผดิเอง และต่อสงัคมโดย
ส่วนร่วมในหลายประการ ยิง่เม่ือแนวความคิดในระยะหลงัเร่ิมตระหนักว่าผูก้ระท าผิดท่ีถูกส่งเขา้
ไปอยูใ่นเรือนจ า เป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางบุคลิกภาพและทางสังคม ดงันั้นการแกไ้ขปรับปรุง
แก้ไขผูก้ระท าผิด โดยเฉพาะท่ีกระท าโดยพลั้งพลาดหรือไม่มีสันดานเป็นผูห้รือโหดเห้ียมให้
สามารถปรับเขา้กบัสงัคมภายนอกไดภ้ายหลงัพน้โทษ จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น แต่ก็มกัจะมีผูก้ล่าวว่า “เรา
                                                             

119 อ้างไว้ เสาวลกัษณ์  ปลัง่เกียรติยศ, 2547, น.12. 
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จะแก้ไขผูก้ระท าผิดได้อย่างไรในสถานท่ีท่ีเรียกว่าคุกหรือเรือนจ า ” ความเช่ือเช่นนั้นเกิดข้ึน 
เน่ืองจากสภาพเรือนจ าไม่เหมาะสมส าหรับการแกไ้ข นอกจากน้ีเรือนจ ายงัแยกผูก้ระท าผดิออกจาก
สงัคมท่ีเขาเป็นส่วนหน่ึงท าใหย้ากต่อการท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัสังคมภายหลงัการพน้โทษ ดงันั้น
ระยะหลงัจึงเกิดการต่ืนตวัในความคิดยคุใหม่ ๆ เก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิโดยไม่ใชเ้รือนจ า 
การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิในชุมชน การลดการใชโ้ทษจ าคุก และการใชว้ิธีการลงโทษแบบอ่ืนแทน
การจ าคุก ซ่ึงมีความหมายไปในท านองเด่ียวกนั ทั้งโดยมุ่งจะสลดัหรือหนัเหผูก้ระท าผดิออกไปจาก
กระบวนการยติุธรรม  

มาตรการในการปฏิบติัต่อกระท าผดิโดยไม่ใช่เรือนจ านั้น มีความหมายใกลเ้คียงกบัการ
ปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิในชุมชน กล่าวคือ แทนท่ีจะปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิในเรือนจ าก็หนัมาปฏิบัติต่อ
ผูก้ระท าผดิในชุมชนแทน การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิในชุมชนน้ี หมายถึงรวมการใชม้าตรการในการ
ควบคุมและแกไ้ขผูก้ระท าผดิแบบต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการแกไ้ขผูก้ระท าผิดแบบต่าง ๆ เขา้ช่วยใน
การแกไ้ขผูก้ระท าผดิ การใชท้รัพยากรชุมชนนั้นอาจจะเป็นไปในลกัษณะ เช่น การใชบ้รรยากาศ
และสถานท่ีในชุมชนแทนการควบคุมดูแลผูก้ระท าผิดในเรือนจ า การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เขา้มามีส่วนรวมในการแกไ้ขผูก้ระท าผดิ เช่น พนกังานคุมประพฤติ อาสาสมคัร รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้องค์กรเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขผูก้ระท าผิด ดงันั้น การปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดใน
ชุมชนท่ีได้กล่าวมาแลว้ข้างต้น จึงเป็นส่วนหน่ึงของการท่ีจะเบ่ียงเบนหรือสลดัผูก้ระท าผิดให้
ออกไปจากกระบวนการยติุธรรม 

การปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดในชุมชนนั้นมีอยู่หลายประเภทและหลายรูปแบบ โดยมี
ขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ระดบัดว้ยกนั คือ 

ระดบัท่ี 1 เป็นเร่ืองการเล่ียงหรือเบ่ียงเบนผูก้ระท าผดิออกไปจากกระบวนการยุติธรรม 
เช่น ใชศ้าลหมู่บา้น หรือมาตรการทางสงัคมสงเคราะห์โดยหน่วยงานดา้นสวสัดิการกบัคนท าผดิ 

ระดบัท่ี 2 เป็นกรณีท่ีผูก้ระท าผดิไดเ้ขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมแลว้ แต่ใชม้าตรการ
เล่ียงโทษจ าคุก รูปแบบดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ 

- การชะลอการลงอาญาโดยระบบคุมประพฤติ 
- การชะลอการฟ้อง 
- การควบคุมในวนัหยดุหรือเป็นระยะ ๆ  
- การท างานสาธารณะแทนการจ าคุก 
ระดบัท่ี 3 เป็นกรณีท่ีผูก้ระท าผดิไดรั้บโทษจ าคุกในเรือนจ าแลว้ แต่ไดรั้บการผอ่นปรน

ใหอ้อกมาภายนอกเรือนจ า หรือปลดปล่อยอยา่งมีเง่ือนไขออกมาสู่สงัคมเพื่อท าประโยชน์ และการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑห์รือเง่ือนไขต่าง ๆ แทนการจ าคุก รูปแบบดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ 
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- บา้นก่ึงวิถี “ออก” 
- ทณัฑนิคม 
- การพกัการลงโทษ 
- การลดวนัตอ้งโทษ 
- การท างานสาธารณะ 
วิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดโดยไม่ใชร้ะบบเรือนจ า (Non-Custodial Treatment) หรือ

วิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิโดยใชชุ้มชน (Community – Base Correction) เกิดข้ึนอย่างจริงจงั เม่ือ
แนวคิดการใชคุ้กเร่ิมประสบปัญหา “คนลน้คุก” และความนิยมในการใช้คุกลดลง บรรดานัก
อาชญาและงานยติุธรรมทั้งหลายเร่ิมคิดถึงทางเลือกท่ีคุม้ค่า ในการลงทุนน าวิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูมาใช้
แทนการจ าคุก และเป็นแนวคิดท่ีมีมนุษยธรรมมากกว่า โดยมีการเสนอความคิดท่ีว่า ถา้สังคมไม่
พยายามเปล่ียน “ ผูก้ระท าผิด” ให้ทวีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึนโดยอตัโนมติั ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการปฏิรูป
ระบบงานราชทณัฑ์คร้ังใหญ่ เพ่ือถ่ายคนบางกลุ่มออกมารับการบ าบดัรักษาอาการเสพติดอาการ
เจ็บป่วย รวมถึงคิดคน้มาตรการในการป้องกนัไม่ใหค้นท่ีไม่สมควรเขา้คุกมีช่องทางท่ีเหมาะสมใน
การแกไ้ขฟ้ืนฟใูนชุมชน โดยไม่ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นคุกเพียงช่องทางเดียวเช่นท่ีเป็นมามาตรการต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจดักลุ่มไดส้ามลกัษณะ คือ การบ าบดัทางจิตใจและพฤติกรรมการให้ความรู้พ้ืนฐานในการ
ครองตนในสังคม และการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อให้เกิดการปรับปรุงนิสัยความประพฤติและไม่
กระท าผิดซ ้ า เป็นเป้าหมายส าคัญ ซ่ึงรูปแบบการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมผูก้ระท าผิดมีความ
หลากหลายสามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การใช้ศูนย์ฟ้ืนฟู
บ าบดัรักษายาเสพติด การคุมประพฤติ การพกัการลงโทษ การท างานบริการสงัคม เป็นตน้ 

ประเด็นข้อสังเกตท่ีน่าสนใจส าหรับเร่ืองน้ี คือ ประการแรก วิธีการน้ีเป็นการสร้าง
สมดุลในการลงโทษ การบ าบดัฟ้ืนฟู การสอดส่องดูแล ต่อผูก้ระท าผิดพร้อม ๆ กนั โดยสามารถ
แกไ้ขฟ้ืนฟเูป็นรายบุคคล (Individual Offender Treatment) ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ท าให้ชุมชนและสังคม
ส่วนรวมรู้สึกปลอดภยัมากข้ึน กลบัคืนสู่สงัคมไดแ้นบเนียนยิง่ข้ึน และลดอตัราการกระท าผดิซ ้าได้
มากข้ึน แต่วิธีการน้ียงัถกูจ  ากดัการใชเ้ฉพาะคดีท่ีไม่ร้ายแรงหรือคดีท่ีมีโทษจ าคุกระยะสั้นเท่านั้น 
ส่วนคดีอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงบางลกัษณะ สงัคมยงัเห็นว่าควรรับโทษจ าคุกระยะหน่ึงก่อนท่ี
จะเขา้สู่กระบวนการพกัการลงโทษโดยใชก้ารควบคุมสอดส่องในชุมชนภายหลงัจากท่ีสงัคมเห็นว่า
น่าจะปลอดภัยแล้ว ประการท่ีสองวิธีการน้ียงัคงด าเนินการเบ็ดเสร็จทุกขั้ นตอนโดยรัฐ 
(กระบวนการยติุธรรม) จนกระทัง่น าผูก้ระท าผดิไปสู่กระบวนการควบคุมสอดส่องและการบ าบดั
ฟ้ืนฟพูฤติกรรมเฉพาะเร่ือง ซ่ึงชุมชนอาจเขา้มาเก่ียวขอ้งบางส่วน บางราย ตามท่ีรัฐเปิดโอกาสให ้
โดยเฉพาะในเร่ืองของการคุมประพฤติท่ีสามารถมองเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนไดอ้ย่างชุดเจน 
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ประการท่ีสาม แมว้ิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิโดยใชชุ้มชน จะเป็นวิธีการท่ีมีมนุษยธรรมยิ่งข้ึน คือ 
โยงยดึ “ผูก้ระท าผดิ” กลบัคืนสู่ “สงัคมและชุมชน” ของตนมากข้ึน และช่วยลดความแออดัคบัคัง่
ในเรือนจ าไปพร้อม ๆ กนั แต่ก็ยงัเป็นวิธีการปฏิบติัท่ีเนน้การใหบ้ริการต่อ “ผูก้ระท าผดิ” อยูดี่ ส่วน 
“เหยือ่อาชญากรรม” ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัแห่งวงจรการเกิดอาชญากรรมนั้น ยงัคงเป็นส่วนท่ี
ขาดหายไปหรือถูกลืมหลอนไปจากวิธีการปฏิบัติ ต่อผูก้ระท าผิดโดยใช้ชุมชนดังกล่าวน้ี 
เช่นเดียวกบัท่ีเหยือ่ขาดหายไปจากวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิโดยใชเ้รือนจ า ดงัจะเห็นไดว้่าในทาง
ปฏิบัติไม่มีการก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ต่อผูก้ระท าผิดท่ีเน้นหรือให้ความส าคัญกับการชดใช้
ค่าเสียหายแก่เหยื่อท่ีตนล่วงละเมิดแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นการผ่อนช าระค่าเสียหาย หรือท างาน
ชดใชค่้าเสียหาย หรือท างานบริการสังคมในการให้บริการแก่ “ผูก้ระท าผิด” เป็นส าคญัดว้ยการ
สร้างสมดุลระหว่าง “การลงโทษ-บ าบัดฟ้ืนฟู-สอดส่อง” เพื่อช่วยผูก้ระท าผิดให้สามารถพฒันา
ทกัษะการใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป120  

ความคิดท่ีจะน าชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์เพ่ือส่วนรวมก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูง
ในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา เห็นไดจ้ากการกล่าวถึงแนวทางของป่าชุมชน โรงเรียนชุมชน การริเร่ิม
งานชุมชนสมัพนัธข์องกรมต ารวจ ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนเป็นส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นตน้ ดว้ยเหตุ
น้ีกระบวนการแกไ้ขผูก้ระท าผิดปัจจุบนัตอ้งปรับตวัเองให้เข้ากบัยุคสมยั หากจะอาศยัคุกตาราง
เพียงล าพงั โดยตดัขาดความสมัพนัธร์ะหว่างผูก้ระท าผิดอย่างเด็ดขาด อาจะเหมาะสมกบัผูก้ระท า
ผดิบางรายท่ีกระท าผดิไม่ร้ายแรงนัก หรือกระท าผิดคร้ังแรก หรือกระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
เราควรจะตดัความผูกพนัของเขากบัชุมชนหรือไม่ ถึงเวลาแลว้หรือยงัท่ีจะตอ้งกระตุน้ให้คนใน
สงัคมเร่ิมตระหนกัว่าการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในระยะยาวนั้นจ  าตอ้งอาศยัตวัชุมชนเองเป็นฐาน 

ภาระหน้าท่ีควบคุมดูแลผูก้ระท าผิดท่ีพอจะกลบัตนได้จึงน่าจะให้ชุมชนเข้ามามี
บทบาทช่วยเหลือทางการอีกแรงหน่ึง ดงัเช่นในหลายประเทศท่ีใชว้ิธีการน้ี ๆ ไดผ้ลมาแลว้ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศญ่ีปุ่น องักฤษ และสหรัฐอเมริกา 

การแก้ไขผูก้ระท าผิดในชุมชน (Community – Base Correction) ในทางวิชาการ 
หมายถึง “การน าทรัพยากรชุมชน” ทั้งหลายท่ีมีอยู่มาใชป้ระโยชน์เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูก้ระท าผิดให้สังคมยอมรับได ้ ทรัพยากรเหล่านั้นไดแ้ก่ ศูนยง์านบริการสังคม บ้างก่ึงวิถี   
งานคุมประพฤติ งานพกัการลงโทษ โครงการก่อนปล่อยตวั (ผูต้อ้งขงั) สถานบ าบดัรักษาผูติ้ดยา
เสพติดและสุรารวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการวางรูปแบบเพื่อผูก้ระท าผดิโดยเฉพาะ121 

                                                             
120 กระทรวงยติุธรรม, ส านกังานกิจการยติุธรรม, 2546, น. 7 – 8. 
121 Callison, 1983, p. 54, อ้างไว้ เสาวลกัษณ์ ปลัง่เกียรติยศ, 2547, น.16. 
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รูปแบบของโครงการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการแก้ไขผูก้ระท าผิดในชุมชนก็คือ ระบบการ
ใหบ้ริการอยา่งหน่ึงนัน่เอง โดยชุมชนจะเป็นผูจ้ดัหารบริการท่ีจะเป็นส าหรับผูก้ระท าผดิท่ีอาจจะยงั
อยู่ในเรือนจ า และผูท่ี้เคยเขา้ไปอยู่บา้งแลว้ เช่น ผูถู้กคุมประพฤติ ผูไ้ดรั้บการพกัโทษ ผูท่ี้ไดรั้บ
อนุญาตใหอ้อกไปหางานท านอกเรือนจ าเป็นการชัว่คราว เป็นตน้ 
 
2.9  ลกัษณะการบังคบับ าบัดรักษา  
        2.9.1  ความหมายของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

ค าว่า (Rehabilitation) นั้น แปลว่า Make Fit Again คือ “ท าให้สมบูรณ์” ดงันั้น การ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพมีอยู ่2 ความหมาย122 

2.9.1.1  ความหมายแรกเก่ียวกบัการรักษาโรคทางการแพทยโ์ดยตรงอยา่งเดียว หมายถึง 
มาตรการทางการแพทยทุ์กชนิดท่ีจะท าใหผู้ป่้วยฟ้ืนหรือหายจากสภาพการเจ็บป่วยนั้น ภายหลงัการ
รักษาทางยาแลว้ เช่น กายภาพบ าบดั การออกก าลงักาย เป็นตน้  

2.9.1.2  ความหมายประการท่ีสอง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คือ การปรับสภาพหรือคง
สภาพผูพ้ิการใหส้ามารถกลบัมาใชป้ระโยชน์หรือคงประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมส่วนรวมใหม้าก
ท่ีสุด ในดา้นกายภาพ จิตใจ สงัคม และฐานะทางเศษรฐกิจเท่าท่ีผูน้ั้นสามารถเป็นไปได ้ 

ดงันั้น การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเพติด จึงเป็นการฟ้ืนฟูร่างกายให้แข็งแรงและฟ้ืนฟู
จิตใจให้เข้มแข็ง ปรับเปล่ียนความเคยชินในเร่ืองการใช้ยาเสพติดให้สามารถเลิกพึ่งยาเสพติด 
ปรับเปล่ียนการรับรู้ ความคิดและทศันคติพฤติกรรม โดยการใชโ้ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม 
ท าใหผู้ติ้ดยาเสพติดมีการรับรู้ มีความคิด ทศันคติและมีพฤติกรรมในทางบวก อนัเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม ท าให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้โดยไม่ตอ้งใช้ยาเสพติด การ
บ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีใชคู้่กนัมาตลอด เพราะในการช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพ
ติดให้เลิกเสพยาเสพติดไดจ้ริงๆ นั้น ตอ้งใชท้ั้ งการบ าบดัรักษาทางกายและจิตใจ และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพใหพ้วกเขาสามารถสร้างเกราะป้องกนัการหนักลบัไปใชย้าเสพติดซ ้าอีก 
        2.9.2  ขอบเขตของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด123 

                                                             
122 กองวิชาการ, “บริการสงเคราะห์ บ าบดั และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด,”  

นิติยสารการประชาสงเคราะห์, เล่ม 25, น. 56 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2527). 
123 พนัธศกัดิ์   นาครอด, “บทบาทพระสงฆต่์อการป้องกนับ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดท่ีเป็นศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดของกรมศาสนา,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2536) 
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การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งประกอบไปดว้ยกระบวนการรักษา 4 ดา้น 
คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ดงัน้ี 

1.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางดา้นร่างกาย โดยการรักษาอาการอนัเกิดข้ึนจากการเสพยา
เสพติด การปรับสภาพร่างกายของผูป่้วยท่ีทรุดโทรมจากการใชย้าเสพติดมาเป็นเวลานาน และรักษา
โรคแทรกซอ้น เพ่ือใหร่้างกายคืนสู่สภาพปกติ สามารถด ารงชีพโดยปราศจากยาเสพติด 

2.  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ เป็นขบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการฟ้ืนฟู มี
ขอบเขตครอบคลุมถึงวิธีการทุกชนิดท่ีสมารถปรับสภาพจิตใจ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจน
อารมณ์และนิสยัท่ีเปล่ียนไปของผูติ้ดยาเสพติดให้เป็นปกติข้ึนหลงัจากท่ีไดเ้ส่ือมโทรมลงเม่ือเป็น
ทาสยาเสพติด ใหส้ามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมได ้

3.  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานของผูติ้ดยาเสพติด เพื่อช่วยใหก้ลบัคืนสู่สงัคมและพึ่งตนเองได  ้

4.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นสงัคม หมายถึง การเตรียมให้มีความพร้อมส าหรับการใช้
ชีวิตปกติโดยมีความรู้ มีงานอาชีพ และรายไดท่ี้เหมาะสม มีความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีดี โดยเร่ิมจาก
ผูรั้กษามีท่าทียอมรับผู ้ป่วย ก่อนแล้วค่อยน าครอบครัวมาให้ยอมรับผู ้ป่วย ให้ผู ้ป่วยได้มี
ประสบการณ์ในการเข้ากับกลุ่ม ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผน วฒันธรรมและค่านิยมทางสังคม 
ตลอดจนมีความรับผดิชอบและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
        2.9.3  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

โดยหลกัการแลว้ผูเ้สพยาเสพติดถือว่าเป็นผูป่้วยจ าต้องได้รับการบ าบดั รักษา มิใช่
อาชญากรตามปกติ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจึงสมควรกระท าใหก้วา้งขวางและเน่ืองจาก
บุคคลซ่ึงเสพหรือติดยาเสพติดมีจ  านวนมากและเป็นปัญหาส าคญัของประเทศ พระราชบญัญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จึงก  าหนด ใหข้ยายขอบเขตของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติดใหค้รอบคลุมถึงผูเ้สพและมีไวใ้นครอบครอง ผูเ้สพและมีไวใ้นครอบครองเพื่อจ  าหน่ายและ
ผูเ้สพและจ าหน่ายยาเสพติดจ านวนเลก็นอ้ย นอกจากน้ีการบ าบดัรักษาขั้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติด ยงัมีวตัถุประสงคท่ี์จะแกไ้ขฟ้ืนฟสุูขภาพและบุคลิกภาพของผูติ้ดยาท่ีทรุดโทรมจากการใช้
ยาเสพติดท่ีเร้ือรังมาเป็นเวลานาน ไดก้ลบัสู่สุขภาพท่ีสมบูรณ์และพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ให้
ผูป่้วยสามารถเลิกใชย้าเสพติด ไม่ว่าชนิดใดๆ ไดโ้ดยเด็ดขาด และด ารงชีพอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
ไดต้ามปกติ โดยแบ่งวตัถุประสงคใ์นหลกัการใหญ่ๆ ไวด้งัน้ี 

1.  เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูติ้ดยาเสพติด การพฒันาบุคลิกภาพ นั้นหมายถึง 
การพฒันาร่างกาย ประสาทสัมผสัการเคล่ือนไหว และการพฒันาจิตใจ รวมทั้งเชาวน์ปัญญาและ
อารมณ์ 
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2.  เพื่อพฒันาทางดา้นปรับจิตใจและสงัคมความสมัพนัธก์บับุคล อนัไดแ้ก่การปรับตวั
ใหเ้ขา้กบับุคคลและสงัคมส่ิงแวดลอ้ม 

3.  เพ่ือสงเสริมและสร้างงานให้กบัผูป่้วยมีงานท าทั้งในดา้นงานอาชีวะบ าบดัและฝึก
อาชีพ ให้ผูป่้วยมีความเพลิดเพลินจากการท างาน ลืมเร่ืองการใช้ยาเสพติด และให้น าความรู้ไป
ประกอบอาชีพไดฟ้ื้นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด มีเป้าหมายทั้งในดา้นการฟ้ืนฟูสงเสริมสุขภาพ
ชีวิตของผูป่้วยและในดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีจะลดปัญหาต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการติดยาเสพติด 
ซ่ึงก  าหนดเป้าหมายดงัน้ี 

1)  ลดอตัราการติดซ ้า เพ่ือป้องกนัการเพ่ิมของอตัราผูป่้วยโดยมุ่งหวงัให้ผูป่้วยหลุดพน้
และเลิกใชย้าเสพติดโดยเด็ดขาด 

2)  ลดอตัราการตาย อนัเน่ืองมาจากการติดยาเสพติดและโรคแทรกซอ้นเน่ืองจากผูป่้วย
มีอาการติดยาซ ้าบ่อยๆ 

3)  ส่งเสริมสุขภาพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ของผูติ้ดยาเสพติดให้มีคุณค่าและใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม 

4)  เป้าหมายในการลดผลกระทบท่ีเป็นภยนัตรายต่างๆ ของผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีต่อสงัคมทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต 
        2.9.4  การบงัคบับ าบดัรักษาโดยศาล  

การบงัคบับ าบดัรักษาโดยศาลหรือแบบตอ้งโทษ หมายถึงการท่ีผูก้ระท าความผิดฐาน
เสพยาเสพติดถกูเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ พนกังานเจา้หนา้ท่ี จบักุมด าเนินคดีตามกฎหมาย ศาลก็จะเป็นผูม้ี
อ  านาจพิจารณาคดี ซ่ึงอาจพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือรอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ และ
ให้มีการบ าบัดรักษาผูน้ั้น ส าหรับระบบการบังคับบ าบดัโดยศาลน้ี ในทางปฏิบัติสามารถแบ่ง
ลกัษณะการบงัคบัได ้2 รูปแบบ  

(ก)  การบังคับบ าบัดโดยกระบวนการคุมประพฤติ หรือท่ีเรียกว่าระบบต้องโทษ 
(Convicted System) น้ี คือ การท่ีผูติ้ดยาเสพติดให้โทษเป็นผูต้อ้งหาเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษหรือ
พิพากษาใหคุ้มประพฤติ รวมทั้งเด็กและเยาวชนท่ีเสพยาเสพติดให้โทษและเป็นคดีอาญาก่อนและ
หลดัการพิจารณาพิพากษา ซ่ึงอยู่ในระหว่างการคุ้มครองและแก้ไขความประพฤติ โดยผูเ้สพ
ดงักล่าวน้ีจะตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาภายใตข้อบเขตของกฎหมายท่ีหน่วยงานกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยติุธรรม ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบในการคุมความประพฤติผูก้ระท าผดิแทนการส่งเขา้รับโทษ
ในเรือนจ า ส าหรับการคุมประพฤติเพ่ือการบ าบดัรักษาน้ี เจา้หน้าท่ีคุมประพฤติจะดูแลให้ผูติ้ดยา
เสพติดท่ีตกอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการคุมประพฤติได้เข้ารับการบ าบดัรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ 
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ในช่วงระยะเวลาคุมประพฤติ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีศาลก าหนด ซ่ึงหากฝ่าฝืนจะตอ้งบงัคบัให้
เขา้รับการรักษาหรือท ารายงานต่อศาลเป็นตน้  

(ข)  การบงัคบับ าบดัรักษาโดยกระบวนการทางราชทณัฑห์รือการลงโทษจ าคุก  
การด าเนินการในรูปแบบน้ี จะตอ้งเป็นลกัษณะของการคุมขังในทัณฑสถานบ าบัด

พิเศษ เป็นสถานท่ีคุมขงัผูติ้ดยาเสพติดให้โทษโดยเฉพาะ ซ่ึงกรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม มี
หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงเก่ียวกบัการดูแลผูต้อ้งขงั และด าเนินการจดัผูต้อ้งขงัไวใ้นสถานท่ีควบคุม
ท่ีเรียกว่า “ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษ” พร้อมทั้งให้การบ าบดัรักษาควบคู่ไปกบัการด าเนินการอบรม
ฟ้ืนฟจิูตใจ และฝึกอาชีพใหส้ามารถเล้ียงตนไดเ้ม่ือพน้โทษ  

(ค)  การบงัคบับ าบดัรักษาโดยฝ่ายบริหาร  
การบงัคบับ าบดัรักษาโดยฝ่ายบริหาร หมายถึง การบังคับให้ผูเ้สพยาเสพติดให้โทษ 

หรือผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษ เขา้รับการบ าบดัรักษาโดยไม่สมคัรใจโดยฝ่ายบริหาร อนัไดแ้ก่ ต  ารวจ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมาย น าตวัผูต้อ้งสงสัยว่าติดยาเสพติด
ให้โทษไปรับการตรวจหาสารเสพติด หากพบว่าผูน้ั้ นใช้สารเสพติด และสมควรเข้ารับการ
บ าบดัรักษาในสถานพยาบาล หรือกรณีผูเ้สพยาเสพติดให้โทษท่ีตอ้งโทษเป็นคร้ังท่ี 3 เมื่พน้โทษ
แลว้ก็จะถกูน าตวัส่งไปเขา้รับการบ าบดัรักษาท่ีสถานพยาบาลตามระยะเวลาท่ีก  าหนดโดยไม่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาโดยศาล ซ่ึงอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัของกฎหมายมีเป้าหมายส าคญัท่ีการ
ลดปัญหาต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการติดยาเสพติด ทั้งในด้านของผูติ้ดเอง อนัได้แก่ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดและบุคลิกภาพให้สามารถกลบัสู่สุขภาพท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจด ารงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสงัคมไดต้ามปกติ และในดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ การลด
ภยัอนัตรายต่างๆ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

ส าหรับขั้นตอนการเขา้สู่กระบวนการบงัคบับ าบดัรักษาน้ี เป็นลกัษณะของวิธีแทนการ
ด าเนินคดีอาญา คือ อาจผา่นขั้นตอนการจบักุม สอบสวน แต่ไม่ผา่นการด าเนินคดี หรือการลงโทษ
ดงัเช่นการบงัคบับ าบดัรักษาโดยศาลหรือแบบตอ้งโทษ  

ในการบ าบดัรักษาโดยระบบการบงัคับบ าบดัข้างตน้น้ี มีกระบวนการบ าบดัรักษา 4 
ขั้นตอนคือ124  

1.  ขั้นเตรียมการก่อนรักษา (Pre-Admission) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่
ต่อตัวผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษา เพราะเป็นขั้นตอนของการสร้างความมัน่ใจให้ผูเ้ขา้รับการรักษา 
สร้างวามอดทนและความมุ่งหวงัท่ีจะหายจากการติดยาเสพติดให้เกิดข้ึนภายใตก้ารยอมรับของ
                                                             

124 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, “บทบาทของกฎหมายในการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด,” วารสารกฎหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, เล่ม 10, น.136 (สิงหาคม 2528). 
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ครอบครัวและสงัคม โดยการเตรียมการตอ้งเตรียมการทั้ง 3 ดา้นไปดว้ยกนั คือ ครอบครัวของผูเ้ขา้
รับการบ าบดัรักษา ผูติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้รับการบ าบดัรักษา และเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้การบ าบดัรักษา 

1)  ในดา้นผูป้กครองหรือครอบครัว ใหเ้ขา้ใจว่าจะตอ้งรับภารกิจต่างๆ แทนผูติ้ดยาเสพ
ติด ซ่ึงจะไปรับการบ าบดัรักษาชั่วระยะหน่ึง อาจจะเป็นเดือนหรือหลายๆ เดือน ผูติ้ดยาอาจเป็น
หวัหนา้ครอบครัว ผูท่ี้อยูข่า้งหลงัตอ้งเตรียมด าเนินการต่อ หรือผูติ้ดยาท่ียงัอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียนก็
ตอ้งใหบิ้ดามารดาหรือครูบาอาจารยท์ราบถึงระยะเวลา ความมุ่งหมายของการบ าบดัรักษา เพื่อจะ
ไดผ้อ่นคลายการศึกษาเล่าเรียน เตรียมการท่ีจะหาระยะเวลาว่างท่ีจะน าผูติ้ดยานั้นมาเขา้รักษาตวัได ้ 

2)  ในดา้นผูติ้ดยาเสพติด ให้รับรู้กรรมวิธี ระยะเวลา และความเช่ือมัน่ในการบ าบดัรักษา
อยา่งถ่องแท ้ตนเองมีความตั้งใจ ตอ้งทราบถึงการอดยาท่ีจะเกิดอาการถอนยาข้ึนแก่ร่างกาย ถึงแม้
สถานรักษาจะมียาทดแทน แต่ก็ต้องมีความอดทนต่อต้านให้ผ่านพ้นระยะวิกฤตนั้ นส าเร็จ 
นอกจากนั้นตอ้งเตรียมการมอบหมายภารกิจและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ละท้ิงไวก้บัผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัโดย
ไม่กงัวลงานอ่ืนๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีเพ่ือจิตใจจะไดป้ลอดโปร่งแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง และรับ
การบ าบดัรักษาไดเ้ต็มท่ี 

3)  เจา้หนา้ท่ีผูใ้หก้ารรักษา ตอ้งศึกษาขอ้มลูประวติัของผูติ้ดยาเสพติดแลว้ใหค้วามรู้ขั้นตอน
ของการบ าบดัรักษา แนะน าและช่วยกระตุน้ก  าลงัใจแก่ผูติ้ดยาเสพติด ตลอดจนช้ีแจงแนะน าญาติพ่ีน้อง
หรือครอบครัวใหเ้ขา้ใจถึงแนวทางต่างๆ ท่ีจะช่วยเยยีวยาผูติ้ดยาเสพติด ทั้งน้ีการเตรียมการก่อนเขา้
รักษามกัจะประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีเป็นทีมตั้งแต่แพทย ์พยาลบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ 
จากนั้น จึงจะวางแผนการบ าบดัรักษาไวเ้ป็นรายบุคคล ตั้งแต่เร่ืองแนวทางการถอนพิษยา การจดังาน
และจดักลุ่มบ าบดั ตลอดจนการล าลดัรักษาโรคแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2.  ขั้นการถอนพิษยา (Detoxification)  เป็นการบ าบดัอาการทางกายซ่ึงเกิดข้ึนจากการใชย้า
เสพติด ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของแพทย ์ท่ีจะถอนพิษยาหรือการลา้งพิษ เป็นการช าระลา้งผูติ้ดยาเสพติดให้
ปลอดจากยาเสพติดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1)  การใหห้ยดุโดยทนัที เม่ือเตรียมการผูติ้ดยาเสพติดพร้อมท่ีจะตั้งใจเขา้รับการรักษา
แลว้ ก็น าเขา้สู่สถานบ าบดัรักษา โดยเฉพาะมีสภาพเป็นคนไขท่ี้จะตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด โดยแพทย์
พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่นกนั ในชั้นแรกน้ีจะตอ้งใหง้ดยาเสพติดโดยเด็ดขาด ซ่ึงส่วนมากจะ
เกิดอาการอยากยาข้ึนในระยะเวลาใกล้ๆ  อนัจ  าเป็นจะตอ้งใชม้าตรการช่วยเป็นล าดบัไป 

2)  การตรวจร่างกายโดยสมบูรณ์ เมื่อตดัยาเสพติดออกจากคนไขแ้ลว้ ก็ตอ้งตรวจ
ร่างกายทุกระบบรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ต่างๆ เช่น เอ๊กซเรย ์และห้องปฏิบติัการทดลองทางเลือด 
น ้ าเหลือง อุจจาระ ปัสสาวะ เพ่ือหาขอ้มูลในการเจ็บป่วยท่ีมกัจะมีร่วมดว้ยเสมอในผูติ้ดยาเสพติด
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เหล่านั้น เช่น วณัโรคปอด โรคตบัอกัเสบ โรคหวัใจ โรคผวิหนงั โรคอาดธาตุอาหาร และอ่ืนๆ อนั
เกิดจากความเส่ือมโทรมของร่างกายท่ีสุขภาพแยล่งไปจาการเสพยาเสพติดใหโ้ทษ 

3)  การบ าบดัรักษาโรคแทรกซอ้นเม่ือตรวจระบบต่างๆ พบโรคแทรกซอ้นก็ตอ้งใหก้าร
บ าบดัรักษาอยา่งถ่ีถว้น จนหมดอนัตรายเพ่ือจะใหมี้สุขภาพฟ้ืนดีข้ึนอยา่งเดิม 

4)  การบ าบดัอาการอยากยา ในขั้นตอนของการหยดุยาโดยทนัทีมกัจะมีอาการอยากยา
หรือผูติ้ดยาเสพติดเรียกว่า เส้ียนยา เกิดข้ึน ซ่ึงในขั้นตน้น้ีเป็นช่วงระยะท่ีผูติ้ดยาเสพติดกลวัและขาด
ความอดทนเอาไดง่้ายๆ เพราะเขามีประสบการณ์จากการเสพยาเสพติดให้โทษซ ้ าๆ กนัเสมอก็เพื่อ
จะหนีหลีกเล่ียงอาการอยากยานั้นจึงเกิดวงจรร้ายหลุดไม่พน้การติดยาสกัที อาการอยากยาน้ีเกิดข้ึน
เม่ือร่างกายปราศจากฤทธ์ิการกดของยาเสพติดให้โทษประเภทฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน เหล่าน้ีแลว้ 
ศูนยป์ระสาทสมองก็จะกลบัคืนสู่หน้าท่ีปกติ ให้อวยัวะต่างๆ ท่ีหย่อนคลายอ่อนเปล้ีย กลบัเร่ิม
ปฏิบติังานตามหน้าท่ีของร่างกายอย่างเต็มท่ี จึงเกิดอาการงดยาเสพติด หรืออาการถอนยาข้ึนทนัที
โดยมีล  าดบัความรุนแรงจากขนาดน้อยไปหามากดงัน้ี อาจจะเร่ิมดว้ย น ้ ามูกน ้ าตาไหล หาว จาม เหง่ือ
ออกชุ่ม ชนลุก ขบฟัน ต่อไปอาจปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ ปวดกระดูกสั่นกระตุก หายใจลึก 
กระสบักระส่าย ม่านตาขยาย ตวัร้อน เบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั ไปจนถึงข้ึนรุนแรง คล่ืนไส้ อาเจียน เป็น
ตะคริว ทอ้งร่วงหรือถ่ายออกเป็นเลือด อย่างท่ีเรียกว่าลงแดง เหล่าน้ีเป็นตน้ อาการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึน
หลกัจากงดยาเสพติดไม่เกิน 3-4 ชัว่โมง 

การบ าบัดรักษาในขั้นเยียวยาอาการถอนยาหรืองดเสพยามีกรรมวิธีแตกต่างกันไป
แลว้แต่การพิจารณาความเหมาะสมของผูท่ี้ท าการบ าบดัรักษา แต่โดยทัว่ไปทางการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัมกัจะช่วยเหลืออาการของผูอ้ยากยานั้นดว้ยยาทดแทนเพ่ืจะช่วยระงบัอาการถอนยาไดโ้ดย
ไม่มีพิษ ไม่เกิดการเสพติดต่อไป และลดขนาดจ านวนลงเร่ือยๆ ไดโ้ดยร่างกายมีโอกาสปรับตัวได้
โดยไม่ทนทุกขเ์วทนา ยาสงัเคราะห์พวกเมธาโดน และยารวม  ๆท่ีเขา้ทิงเจอร์ฝ่ิน ยาระงบัประสาทและยา
นอนหลบัชนิดอ่อนๆ ทางการแพทยจ์ะให้ยาพวกน้ีตามความรุนแรงของอาการผูติ้ดยาเสพติดและ
ตามปริมาณระยะเวลาของการเสพติดมาในอดีต และควบคุมก าหนดการให้ยาควบคุมอาการโดย
พิจารณาม่านตาของผูติ้ดยาเสพติด อาการทุรนทุรายท่ีจะเกิดข้ึน ให้ผูน้ั้นอยู่ในสภาพสงบ สบาย
ร่างกาย ไม่ทนทุกขม์ากนกัแลว้จึงค่อยๆ ลดขนาดของยาลงเป็นล าดบั จนไม่มีอาการหลงเหลือแลว้ก็
หยุดรักษาได ้นอกจากยาสังเคราะห์เขา้ไปทดแทนชั่วคราวก็มียาพวกกล่อมประสาทหรือระงับ
อารมณ์เป็นยาขนาดย่อมๆ ท่ีให้ควบคู่ไปดว้ย เพื่อจะให้ระงบัอารมณ์จิตใจของผูติ้ดยาเสพติดเกิด
สมดุลมัน่คง ไม่พะวกัพะวงหรือหวาดกลวักงัวลต่ออาการ ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปจากบา้นเรือน
เดิมแต่อยา่งใดร่วมไปดว้ย 
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5)  การบ ารุงร่างกาย ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมมารับการบ าบดัรักษา จะตอ้งบ ารุงร่างกาย
ผูติ้ดยาเสพติดใหส้มบูรณ์ยิง่ดว้ยวิตามิน เกลือแร่ ธาตุต่างๆ ในบางรายตอ้งให้น ้ าตาล น ้ าเกลือเพ่ือ
เติม ในรายท่ีอ่อนแอและขาดพละก าลงัร่างกายทรุดโทรมมากๆ ก็ตอ้งช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพให้กลบัคืน
มาดว้ย 

6)  การประคบประหงมก าลงัใจ ผูท่ี้บ าบดัรักษา ทั้งแพทย ์พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห์ 
นกัจิตวิทยาและเจา้หนา้ท่ีแวดลอ้มผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งมีท่าทีเป็นมิตรเป็นผูช่้วย เห็นอกเห็นใจให้
ความอบอุ่น ให้ก  าลงัใจต่อผูติ้ดยาทุกกรณี เพื่อให้มีก  าลงัใจในการต่อตา้นพิษของยาเสพติด ดว้ย
ตนเองมากข้ึนและมีความเช่ือมัน่ในส่ิงดีงามในอนาคต เป็นการสร้างเสริมก าลงัใจของผูติ้ดยาเสพ
ติดต่อไปภายหนา้ดว้ย 

3.  ขั้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) ในขั้นตอนน้ีเป็นการพกัฟ้ืนและปรับ
สภาพจิตใจรวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพ โดยสมบูรณ์เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของการบ าบดัรักษาผู ้
ติดยาเสพติดเพ่ือแก้ไขปรับปรุงทั้งนิสัยความประพฤติ ปฏิบัติท่ีเคยย่อหย่อนไปเพราะฤทธ์ิยา
ครอบง าสมองนั้นใหดี้ข้ึนเช่นเดิม ปรับจิตใจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการติดยามาแต่เดิม แกไ้ขส่ิงแวดลอ้ม
และแนวทางปรับปรุงตนเองท่ีดีเหล่าน้ี เป็นการรักษาท่ีใช้ระยะเวลายาวนอนและปฏิบัติการ
ต่อเน่ืองกนั โดยเจา้หนา้ท่ีผูบ้  าบดัรักษาหลายฝ่ายร่วมกนัเช่น แพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา เป็นตน้ 

1)  การวิเคราะห์สาเหตุของการติดยาและพ้ืนฐานของผูติ้ดยาเสพติดในขั้นตน้น้ี ผูรั้กษา
จะต้องวิจัยข้อมูลพ้ืนฐานอนัเก่ียวกบัตวัผูติ้ดยาเสพติดโดยละเอียด ทั้งทางจิตใจความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว พ้ืนฐาน อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาชีวิตในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งตรวจร่างกายหาความผิดปกติ
ทั้งโรคภยัไขเ้จ็บท่ีรวมมาดว้ยอนัอาจเป็นสาเหตุทางจิตใจท่ีตอ้งผลกัดนัใหติ้ดยาเสพติด 

2)  การวางแผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ เม่ือคณะผูรั้กษาแต่ละฝ่ายไดว้ิเคราะห์ตรวจสอบ
ขอ้มลูต่างๆ แต่ละแขนงแลว้ คณะไดน้ าเขา้สู่ท่ีประชุมร่วมกนั เพ่ือวางแผนแนวเป็นแผนปฏิบติัต่อผู ้
ติดยาเสพติดผูน้ั้นเป็นรายบุคคลไป รวมทั้งมีการสัมภาษณ์โดยตรงต่อผูน้ั้นอีกคร้ัง เพ่ือหาสาเหตุ
ความเป็นมาให้แน่ชัด แต่ละรายจะมีท่ีมาของการติดยาความหนักเบา ระยะเวลายาวนอนไม่
เหมือนกนัก็ตอ้งวางกฎเกณฑก์ารบ าบดัเฉพาะตวัไปทีละราย 

3)  การบดับดัรักษาทางจิตใจ เป็นหลกัอนัส าคญัของการปรับปรุงฟืนฟสูภาพจิตทุกราย 
เพราะการติดยามกัจะมีสาเหตุมาจากบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตใจเป็นปฐม การท่ีไดว้ิเคราะห์
สภาพจิตและหาขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีตวัเขามาแลว้นั้น ท าให้ผูบ้  าบดัรับทราบถึงพ้ืนฐานของความ
บกพร่องทางใจในกรณีต่างๆ น ามาส่งเสริมก าลงัใจ ปรับปรุงแกไ้ขให้ผูติ้ดยาเสพติดไดเ้กิดความ
อบอุ่น มัน่ใจและมีความตั้งใจท่ีจะเลิกยาเสพติดไปชัว่ชีวิต ในขั้นตอนน้ีท่าทีและการเอาใจใส่ของ
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เจา้หนา้ท่ีผูท้  าการล าลดัรักษาเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ ความเมตตาอารีต่อผูท้นทุกขเ์หล่าน้ีเป็นแสงสว่าง
แก่ผูรั้กษาอยา่งยิง่ การบ าบดัรักษาทางจิตใจ ตอ้งท าร่วมกนัไปหลายขบวนการ ประกอบดว้ย 

(1)  การรักษาทางใจเป็นรายบุคคล เพื่อวิเคราะห์ให้ถึงจิตใจของผูน้ั้นท่ีละเอียดลงไปอีก 
ในรายท่ีติดยาชนิดกลบัไปกลบัมาตอ้งการดูแลและปรับสภาพจิตใจอยา่งใกลชิ้ด 

(2)  การรักษาทางใจเป็นกลุ่ม น าผูติ้ดยาเสพติดหลายๆ คนท่ีมีพ้ืนฐานความผดิปกติทาง
จิตใจและความประพฤติปฏิบัติคลา้ยคลึงกันมารวมกลุ่มประชุมปรึกษาหารือกันเอง โดยมีผู ้
บ  าบดัรักษาผูช่้วยแนะน าใหม้ีสภาพการถกเถียงการอภิปรายแบบกนัเองในครัวเรือนหรือระหว่าง
เพื่อนฝงู เพื่อเขา้ใจปัญหาต่างๆ ไดถ่้องแทแ้ละรับสภาพผดิปกติของกนัและกนั 

(3)  การอบรมศีลธรรมความประพฤติ ไดแ้ก่ การฟังเทศน์จากพระเป็นประจ า และอาจ
มีอนุศาสนาจารยม์าสลบัเวลาเพ่ือใหค้วามคิดดา้นศีลธรรมจรรยา นอกจากนั้นแพทยห์รือเจา้หน้าท่ี
ผูรั้กษาอาจช่วยเหลือให้ขอ้คิดเห็นการปรับปรุงตนเองทางมารยาท ศีลธรรมจรรยา การเป็นอยู่ใน
สงัคมและก็ควรสอดแทรกการรักษา สุขภาพอนามยั ตลอดจนใหต้ระหนกัถึงโทษพิษภยัของยาเสพติด 

(4)  การปฏิบติัตนในภารกิจประจ าวนั ผูติ้ดยาเสพติดส่วนมากเมื่อถูกพิษร้ายของยาครอบง า 
มกัจะมีนิสยัและความประพฤติต่าง  ๆบกพร่องทั้งในดา้นส่วนตวัและต่อส่ิงแวดลอ้ม ความไม่เอาใจใส่
ต่อสุขภาพ ความเป็นอยูท่ี่เล่ือนลอย งมงายอยูก่บัความมึนเมาของยาเสพติด ท าให้ภารกิจของตนเองท่ี
ควรกระท าผดิปกติไปหมด เม่ือน ามาเขา้รับบ าบดัรักษาแลว้ ในขั้นตอนน้ีก็ตอ้งเร่ิมปรับปรุงเขา้ระบบ
กันใหม่ ได้แก่ การให้รับผิดชอบในสุขภาพของตนเอง เข้านอน ต่ืนนอนเป็นเวลาพกัผ่อนให้
เพียงพอ อาบน ้ าช าระร่างกายใหถ้กูตอ้งจดัเตียงนอน ส่ิงของเส้ือผา้ของตนเองท าความสะอาดท่ีนอน
ท่ีอาศยั รักษาส่ิงของออก าลงักาย และหัดสร้างระเบียบวินัยข้ึนทีละเล็กละน้อยให้มีขอบเขตของ
ความประพฤติปฏิบัติเช่นพลเมืองดีทัว่ไปอนัอาจแก้ไขนิสัยย่อหย่อนต่างๆ ไปได้จากการดูแล
ใกลชิ้ดของผูบ้  าบดัรักษา เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผูติ้ดยาเสพติดใหก้ลบัเขา้สู่สงัคมได้
อยา่งปกติดว้ย 

(5)  การให้งานอาชีวะบ าบดั เป็นการสร้างเสริมสมาธิและความสุขทางจิตใจและ
ร่างกายแก่ผูติ้ดยา มิใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย ฟุ้งซ่านเม่ืออยูว่่างๆ ควรหางานท่ีเขาสนใจ สมคัรใจ และ
อาจมีประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท างานเกิดข้ึนบา้ง ในดา้นเป็นวตัถุส่ิงของหรือไดพ้ละก าลงัจากการ
ออกแรง สุขภาพก็จะดีข้ึน งานพวกน้ีอาจเป็นงานง่ายๆ เช่น การตบแต่งสถานท่ี การเขียน การพิมพ์
งาน งานช่างไม ้เป็นตน้ 

(6)  การฝึกอาชีพ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดใหม้ีอนาคตท่ีดีเมื่อรักษาหายแลว้ 
การฝึกอาชีพน้ีก็มีพ้ืนฐานหลกัการคลา้ยกบัการท าอาชีวะบ าบดั หากแต่มุ่งส่งเสริมในทางท่ีให้ผูติ้ด
ยามีความสนัทดัจดัเจนจริงๆ ในงานต่างๆ ทั้งความช านาญและทศันคติ(Skill and Attitude) หลาย

DPU



93 

รายท่ีเคยมีอาชีพช่างมาก่อน ก็จะไดฟ้ื้นฟคูวามถนดัของตนต่อไป หรืออาจเปล่ียนอาชีพไปในทางท่ี
เหมาะตามความเป็นอยู ่หรือวิสยัความสามารถของตนก็จะไดม้ีโอกาสศึกษาและฝึกหัดงานไปใน
ตวั และใหเ้ป็นความเพลิดเพลินไม่คิดฟุ้ งซ่านกบัความอยากยาเสพติดอีกดว้ย งานเหล่าน้ี อาจเป็น
งานง่ายๆ ท่ีหาเคร่ืองมือง่าย ตั้งแต่งานทางช่างฝีมือต่างๆ ดงักล่าวแลว้ไปจนถึงเคร่ืองยนต ์เคร่ืองไฟฟ้า 
นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทัว่ไปดว้ย เช่น การฟ้ืนฟูบทเรียนในระดบัชั้นต่างๆ 
ตามความเหมาะสมกบักลุ่มผูติ้ดยา 

(7)  สนัทนาการ การหาวิธีใหผู้ติ้ดยาไดพ้กัผอ่นเพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน ออก าลงักาย 
บ ารุงสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจไปในตวั สถานบ าบดัรักษาอาจจดัให้มีการเล่นเกมส์กีฬาต่างๆ ทั้ง
ในร่มและกลางแจ้งเป็นประจ า ให้มีการแข่งขนัเป็นคร้ังคราว มีการแสดง การละเล่นแบบต่างๆ 
รวมทั้งดนตรี ในดา้นข่าวสารก็จดัให้มีโทรทศัน์ วิทยุหรือหนังสือพิมพแ์ละหนังสือประเภทต่างๆ 
ตามความเหมาะสม งานเบาๆ ในท่ีพกัอาศยัก็เป็นสนัทนาการอยา่งหน่ึง เข่น การประดบัตกแต่งท่ีอยู่
อาศยัหรือการท าความสะอาดสถานท่ีเหล่าน้ี เป็นตน้ จะช่วยให้ผูติ้ดยาห่างไปจากการค านึงถึงยา
เสพติดและอยูใ่นสถานบ าบดัไดโ้ดยสบายใจเป็นผลดีต่อการบ าบดัในขั้นตอนๆ ดว้ย 

4.  ขั้นการรักษาขั้นดูแลติดตาม (Follow-Up and After Care) เมื่อไดท้ าการบ าบดัรักษาผูติ้ด
ยาเสพติดตามขั้นตอนมาโดยใชร้ะยะเวลานอนพอสมควรในดุลยพินิจของผูรั้กษาแลว้ก็จะไดม้ีการ
ทบทวนวิเคราะห์ ตรวจสภาพร่างกายและจิตใจโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอีกคร้ัง จึงจะพิจารณาให้
ออกจากสถานบ าบดัได ้เพื่อกลบัไปสู่ครอบครัวและสังคมไดอ้ย่างปกติในบางรายท่ีเห็นว่าสภาพ
จิตใจส่วนใหญ่ยงัไม่เขม้แข็งพอ หรือพิจารณาส่ิงแวดลอ้มท่ีผูติ้ดยาจะกลบัคืนเขา้สู่สภาพเดิมโดยไม่
มีการแกไ้ข เสียก่อนแลว้ก็ตอ้งน าวิธีการทดลองการเผชิญชีวิตภายนอก โดยใชร้ะบบท่ีเรียก “บา้น
ก่ึงวิถี” Half-way House  โดยสถานบ าบดัรักษาจดัข้ึนภายในบริเวณท่ีพอจะควบคุมไดใ้ห้ผูติ้ดยาท่ี
รักษาหายเรียบร้อยแลว้ ออกไปท างานภายนอกไดใ้นเวลากลางวนั แต่ตอ้งไป -กลบัอยู่พกัแรมใน
บา้นก่ึงวิถี ตลอดเวลาและอยูใ่นระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ้เพื่อเป็นการฝึกหดัดูแนวทางการปฏิบติัตน
ต่อสงัคมภายนอก อาจใหม้ีการพบปะ ครอบครัวเป็นกิจวตัรได ้การเตรียมตวัให้ผูติ้ดยาค่อยๆ ปรับ
สภาพเผชิญชีวิตภายนอกน้ี ท าอยูช่ ัว่ระยะเวลาหน่ึงในรายท่ีกลบัไปบา้นเขา้สู่สังคมตามปกติก็อาจ
ช่วยเหลือจดัหางานให้ท าโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาติดต่อให้ เป็นการจัดหางาน
อาชีพ หรือให้กลบัไปศึกษาเรียนในสายอาชีพต่อไป ในบางกรณี อาจจัดเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
กนัเองทั้งในการงานและการด ารงชีวิต ผูบ้  าบดัรักษายงัมีหนา้ท่ีตอ้งติดตามผล เพ่ือประเมินคุณค่ากา
รักษาในระยะต่อไป อาจมีนกัสงัคมสงเคราะห์ไปเยีย่มบา้นหรือนดัแนะครอบครัวและตวัผูเ้คยติดยา 
มาพบเป็นคร้ังคราวเพ่ือสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะช่วยแกไ้ขได ้ในรายท่ีไม่
สามารถพบปะกนัไดก้็อาจจะมีการติดต่อโดยวธีิส่ือข่าวหรือจดหมายเป็นระยะๆ ไปตามดูแลติดตาม
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ผลน้ี อาจจะช่วยพยุงก  าลงัใจและแนะแนวทางปฏิบติั ทั้งตวัอดีตผูติ้ดยาและแนะน าการช่วยเหลือ
ใหแ้ก่ครอบครัวผูอ้ยู่แวดลอ้มเขา้ดว้ย เพื่อให้หลีกเล่ียงปัญหาทางจิตใจทางกายต่างๆ ท่ีก่อให้เกิด
เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติด และอยูห่่างไกลเสียจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจชกัน าใหก้ลบัไปเก่ียวขอ้ง
กบัยาเสพติด 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบการบ าบดัทางจิต – สังคมรูปแบบหน่ึงซ่ึง
เรียกว่าการบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy: CBT) ซ่ึงเดิมใน
ต่างประเทศนิยมใชใ้นการบ าบดัรักษาผูป่้วยซึมเศร้า ต่อมาไดม้ีการน ามาใชใ้นการบ าบัดรักษาผูติ้ด
ยาเสพติดและสารเสพติดทั้งสุรา กญัชา พบว่าไดผ้ลดี และแพร่หลายเขา้มาในประเทศไทย การ
บ าบดัความคิดและพฤติกรรม (CBT) เช่ือว่าเหตุการณ์ (Antecedent) กระบวนการทางความคิด 
(Cognition) และพฤติกรรม (Behavior) ส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงรูปแบบการบ าบดัปรับ
ความคิดและพฤติกรรม (CBT) เนน้กระบวนการทางความคิดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม การกระท า และ
ความรู้สึกของคนซ่ึงถกูก  าหนดโดยความเช่ือ ทศันคติ การรับรู้ และกรอบความคิดในการรับรู้ หาก
กรอบความคิดของบุคคลผิดพลาด หรือไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง อารมณ์และพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองความคิดนั้นก็จะผิดพลาดหรือเป็นปัญหา ดังนั้นจึงเป็นแนวทางการบ าบัดรักษาท่ี
น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอยา่งมาก ดงัจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไปน้ี  
 
2.10  แนวคดิการบ าบัดความคดิและพฤตกิรรม 

การบ าบดัความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy: CBT) เป็นรูปแบบ
การบ าบดัทางจิต-สังคมรูปแบบหน่ึงท่ีมีการเติบโตและพฒันาการอย่างรวดเร็วในการบ าบดัทาง
จิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม โดยการบ าบดัรูปแบบน้ีมองว่าปัญหา
ทางจิตท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะบุคคลมีความคิดในลกัษณะท่ีปรับตวัไม่ได ้เป็นความคิดท่ีไม่เหมาะสม
ไม่มีเหตุผล ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อตวัเองและโลกทศัน์ท่ีเขาอาศยัอยู่125 ดงันั้น
การบ าบดัจึงมุ่งไปท่ีความเช่ือพ้ืนฐานว่า บุคคลมีความรู้สึกนึกคิดมีการรับรู้การตีความหมายต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงถา้มีการบิดเบือนและผดิพลาดจากความจริงจึงจ า 
เป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ปรับเปล่ียนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีมีปัญหานั้น แนวคิดน้ีจึง
ให้ความส าคัญกับตัวแปรภายในตัวบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก 126 และรวมถึงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ย โดยในระยะแรกๆ ของการน า แนวคิดน้ีมาใชใ้นการบ าบดัผูท่ี้มีปัญหา

                                                             
125 สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต, 2543: 310. 
126 ประเทือง  ภูมิภทัราคม, 2535: 284-285; สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 308. 
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ทางอารมณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกงัวล ต่อมาจึงพฒันามาใชใ้นกลุ่มท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 
โดยเฉพาะผูท่ี้มีปัญหาการด่ืมสุราและสารเสพติด 
        2.10.1  ความหมาย 

ผูใ้หค้วามหมายการบ าบดัความคิดและพฤติกรรมมีหลากหลาย โดยเบคและคณะ127 ให้
ความหมายว่าเป็นระบบของการบ าบดัทางจิตท่ีพยายามลดปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีมีมากเกินไป และ
พฤติกรรมท่ีสร้างทุกข์ให้กบัตวัเอง โดยปรับเปล่ียนความคิดท่ีมีความคลาดเคล่ือนบิดเบือนจาก
ความจริง รวมทั้งความเช่ือท่ีท า ให้การปรับตวัไม่เหมาะสมและเป็นสาเหตุของการแสดงออก  ฮีต
เทอร์ และมาหลทั128 กล่าวว่า การบ าบดัความคิดและพฤติกรรมเป็นการบ าบดัท่ีช่วยเหลือผูป่้วยโดย
อยูบ่นพ้ืนฐานของการลดอนัตรายจากการใชย้า (Harm reduction) โดยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมี
ปัญหาไปสู่พฤติกรรมใหม่ และคงธ ารงพฤติกรรมเพื่อลดการใชย้า หรือสามารถเลิกยาได้ ในการ
เลิกยาจึงเป็นเพียงเป้าหมายหน่ึงเท่านั้น ในการบ าบดัเนน้ความส าคญัของรูปแบบการใชส้ารเสพติด
ท่ีท า ให้เกิดปัญหาตามมา ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีคอยขดัขวางไม่ให้ผูป่้วยไปสู่เป้าหมายได้ และเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยใหบุ้คคลลดการใชย้า129  

National Institute of Correction (2012) ให้ความหมายว่าการบ าบัดความคิดและ
พฤติกรรมเป็นเสมือนการเสริมก าลงัตนเอง เมื่อบุคคลมีความคิดเปล่ียนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการ
กระท า และพฤติกรรม ซ่ึงมีแนวโน้มท า ให้เกิดสุขภาวะท่ีดีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของความคิดท่ี
เขม้แข็ง และส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมัน่คงนอกจากน้ี เธียรชยั งามทิพยว์ฒันา ไดใ้ห้
ความหมายว่าเป็นการบ าบดัทางจิตใจและพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากกระบวนการคิดท่ีผิดปกติ  
หรือคิดในแง่ลบโดยมีความสัมพนัธ์ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีผลต่อกนั 
การบ าบัดจึงเป็นการช่วยผูติ้ดสารเสพติดให้ตระหนักถึงความคิดในแง่ลบ  และเปล่ียนแปลง
ความคิดใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงจากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า  การบ าบดัความคิดและ
พฤติกรรม หมายถึง วิธีการบ าบดัรูปแบบหน่ึงท่ีปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือ การรับรู้ของบุคคลท่ี
มีกระบวนการคิดท่ีผิดปกติ บิดเบือนหรือคิดในแง่ลบ ให้มีความตรงตามความเป็นจริงและเป็น
ประโยชน์มากข้ึนรวมทั้งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม โดยใช้
เทคนิคต่างๆ จดัการกบัความคิดและพฤติกรรมท่ีมีปัญหาเพื่อน า ไปสู่พฤติกรรมการไม่ใชส้ารเสพติด 
 
 

                                                             
127 Beck; et al . 1993: 27; อ้างไว้ Beck. 1976, Beck; Rush; Shaw; & Emery. 1979. 
128 Graham; et al. 2004: 14; citing Heather; et al. 1993; Marlatt.1998. 
129 Carroll. 1998: 1. 
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        2.10.2  แนวคิดพ้ืนฐานของการบ าบดัความคิดและพฤติกรรม 

แนวคิดของการบ าบดัความคิดและพฤติกรรม เช่ือว่า ความคิด ความรู้สึก ปฏิกิริยาทาง
ร่างกาย พฤติกรรม และส่ิงแวดลอ้ม มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีสามารถก าหนดซ่ึงกันและกันได้  การ
เปล่ียนแปลงในดา้นใดสามารถส่งผลต่อดา้นอ่ืนๆ ดว้ย130  

แซนเดอร์ และวิลล ์(Sanders & Wills, 2005: 4-5) กล่าวถึงวงจรชัว่ร้ายของพฤติกรรมท่ี
บิดเบือน (Vicious cycle) ว่าเป็นผลจากการเช่ือมต่อกนัของความคิดในทางลบ ส่งผลใหม้ีความรู้สึก
ท่ีไม่ดี ท าให้แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม จึงพบว่าการตอบสนองของบุคคลนั้นไม่ไดข้ึ้นกับ
สภาพความเป็นจริงแต่ข้ึนอยู่ก ับสภาพแวดลอ้มท่ีรับรู้131 ดงันั้นจึงเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรม การแกไ้ขท่ีปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด ความเช่ือ การรับรู้ การ
ตีความ จึงมีความจ า เป็น และเป็นส่ิงส าคญัทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงความคิดได ้พฤติกรรมของ
บุคคลนั้นยอ่มเปล่ียนแปลงไปดว้ยนอกจากน้ีกระบวนการทางความคิดและพฤติกรรม สามารถจดั
ใหมี้ข้ึนได ้เปล่ียนแปลงได้132  
        2.10.3  หลกัการบ าบดัความคิดและพฤติกรรม 

ในการบ าบดัมีหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีควรค านึงถึงดงัน้ี133  
1.  การบ าบดัอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ปัญหาผูป่้วยในรูปแบบของความคิด 

Cognitive model) ท าให้เขา้ใจผูป่้วยในสถานการณ์ต่างๆ ว่าเขามีความรู้สึก ความคิดอย่างไรแลว้
พิจารณาว่ารูปแบบของความคิดมีปัญหาดา้นใด 

2.  การบ าบดัความคิดและพฤติกรรมเป็นจิตบ าบดัอยา่งหน่ึง (Psychotherapy) ดงันั้นจึง
ตอ้งมีพ้ืนฐานของความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างผูบ้  าบดักบัผูป่้วยท่ีมีขอบเขต เมื่อผูป่้วยไวว้างใจมากพอ 
จะพดูอยา่งตรงไปตรงมา แสดงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ผูบ้  าบดัจะเป็นพนัธมิตรและผูร่้วมมือ 

3.  การเนน้ย  ้าถึงความร่วมมือ (Collaboration) และการมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง(Active 
articipation) แมผู้บ้  าบดัช่วยแกปั้ญหาใหผู้ป่้วย ผูป่้วยเองก็มีหนา้ท่ีตอ้งช่วยเหลือตวัเองดว้ยผูบ้  าบดัมี
หนา้ท่ีเหมือนครูฝึกท่ีกระตุน้ใหผู้ป่้วยมีบทบาทส าคญัในการบ าบดั ช่วยใหเ้รียนรู้เทคนิคต่างๆ และ
ใหฝึ้กฝนเทคนิคนั้นๆ 

                                                             
130 (Neenan & Dryden, 2006: 6; citingGreenberger & Padesky, 1995) 
131 สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 307; อ้างไว้ Mahoney. 1974. 
132 ทิพยว์ลัย ์ สุทิน, 2539: 29; สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 307. 
133 ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร, 2551: 5-8. 
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4.  การมุ่งเนน้ท่ีปัญหา มีเป้าหมายชดัเจน และพยายามไปใหถึ้งเป้าหมาย จึงตอ้งท างาน
ร่วมกนัทั้งผูป่้วยและผูบ้  าบดัตั้งแต่ตน้เพ่ือก  าหนดเป้าหมายท่ีเป็นประโยชน์ 

5.  การบ าบดัเน้นการแกไ้ขปัญหาท่ีปัจจุบนั ถึงแมบ้างคร้ังอาจยอ้นไปดูท่ีอดีตเพ่ือ
ประเมินว่ามีผลอะไรต่อความเช่ือในปัจจุบนั แต่ก็มีวตัถุประสงค์เพื่อแกปั้ญหาในปัจจุบนั ผูบ้  าบดั
ช่วยใหผู้ป่้วยแยกแยะประเมิน และตอบโตก้บัความคิดและความเช่ือท่ีไม่เป็นประโยชน์ของตนเอง
ใหเ้ห็นลกัษณะความคิดในปัจจุบนั และเรียนรู้กบัทกัษะใหม่ๆ134  

6.  ลกัษณะของการบ าบดัมีส่วนท่ีเป็นการสอนและใหค้วามรู้กบัผูป่้วย เช่น หลกัการท่ี
เป็นแนวคิดของการท า พฤติกรรมบ าบดั รูปแบบของการคิด รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ท่ีใชก้บัความคิด 

7.  การท า พฤติกรรมบ าบดัจะมีการก าหนดเวลาในการท า ให้ชดัเจนว่าใชเ้วลาประมาณ
เท่าไร 

8.  ในการบ าบดัแต่ละคร้ังจะมีโครงสร้างท่ีตอ้งค านึงถึงคือ การตรวจสอบอารมณ์ของ
ผูป่้วย ใหผู้ป่้วยเล่าเร่ืองราวต่างๆ ในช่วงท่ีผา่นมา ทบทวนการบา้น ร่วมกนัก  าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการ
พดูคุย สรุปเน้ือหาท่ีพดู และขอ้มลูสะทอ้นกลบัจากผูป่้วย 

9.  การบ าบดั เป็นการสอนให้รู้หรือให้การศึกษาเพื่อให้ผูป่้วยสามารถแยกแยะ  และ
ประเมินความคิดของตนเองได ้รวมทั้งการกระท า เพื่อแกไ้ขความคิดท่ีบิดเบือน ให้เป็นความคิดท่ี
เหมาะสมโดยเป้าหมายสูงสุดคือสอนใหผู้ป่้วยสามารถเป็นผูบ้  าบดัตนเองได  ้ 

10.  มีการใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายเพื่อการเปล่ียนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงจะเร่ิมตน้ท่ีจุดไหนใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 
        2.10.4  การพฒันาการบ าบดัความคิดและพฤติกรรม 

การบ าบดัความคิดและพฤติกรรม เป็นวิธีการท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของทั้งตวัผูป่้วย
และนกับ าบดั ในการพิจารณาและตดัสินใจร่วมกนัเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาบนความเหมาะสมของ
เป้าหมาย ระยะเวลาของการฝึกทกัษะต่างๆ การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีจึงเป็นส่ิงส าคญัในช่วงแรกๆ 
ของการบ าบดั การเขา้ใจ การยอมรับ และความจริงใจของผูบ้  าบดัท า ให้ผูป่้วยไวว้างใจ เต็มใจให้
ความร่วมมือ หลงัจากนั้นจึงค่อยๆ ท า ให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน มี
ความตระหนักถึงปัญหา ตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีเกิดจากความเช่ือ และการรับรู้ทางดา้นลบของ
ตนเอง มีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ มีแรงจูงใจ และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง แกไ้ขปัญหาแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของตนเองวิธีการท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมในกลุ่มผูใ้ช้
ยาเสพติดมีทั้งการสอนท่ีให้ความรู้ การแลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์ร่วมกนั และการฝึกฝน
ทกัษะต่างๆ ท่ีจ  า เป็นเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ์เส่ียงท่ีน า สู่การเสพซ ้ า ทั้ง
                                                             

134 คู่มือโปรแกรมการบ าบดัความคิดและพฤติกรรม 
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ท่ีเกิดจากตวัผูป่้วยเองและจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  โดยหลกัการปรับเปล่ียนความคิดและ
พฤติกรรม คือการพยายามท า ลาย เปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือ การคาดหวงัเก่ียวกบัการใชย้า
เสพติด และลดพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการ จากนั้นจึงพยายามเสริมสร้างความรู้ ทกัษะใหม่ๆ และฝึกฝน
เรียนรู้จนเกิดการรับรู้ความสามารถของตนมากข้ึน โดยผูป่้วยจะมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง มีการ
พดูคุยแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั ไดแ้สดงออกถึงความรู้สึก เรียนรู้ความเป็นตวัตนของกนัและกนั
เนน้การแกปั้ญหาในปัจจุบนั (Here and now) มีการเรียนรู้จากตวัแบบ การฝึกปฏิบติั โดยไดรั้บการ
เสนอแนะจากผูป่้วยในกลุ่มและผูบ้  าบดัในแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะช่วยในการพฒันาการ
รับรู้ความสามารถของตนและในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเทคนิคท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียนความคิด
และพฤติกรรม มีดงัน้ี135  

1.  การแยกแยะความเช่ือท่ีสมัพนัธก์บัสารเสพติด เป็นการฝึกแยกแยะสถานการณ์เส่ียง
และวิธีการเผชิญปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทางความเส่ียง  เพื่อท่ีจะป้องกันหรือหยุด
พฤติกรรมบางอยา่งท่ีไม่ตอ้งการ ซ่ึงใชก้ารออกแบบใบงานใหผู้ป่้วยท า หรือยกเป็นประเด็นตวัอยา่ง
น า มาวิเคราะห์ร่วมกนั และช้ีให้เห็นกระบวนการเกิดของพฤติกรรมและความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการท า ใหเ้ขา้ใจถึงความเช่ือมโยงของความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรมของตนเอง 
ท่ีน า ไปสู่การพฒันาและควบคุมตนเองไดม้ากข้ึน 

2.  การวิเคราะห์ขอ้ดี และขอ้เสียของการใชย้าเสพติดหรือการเลิกใชย้าเสพติด  เป็นอีก
เทคนิคหน่ึงท่ีน า มาใช ้เน่ืองจากผูป่้วยมกัจะมองเห็นแต่ดา้นบวกและละเลยท่ีจะมองดา้นลบของ
การใชย้าเสพติด ขณะท่ีผูบ้  าบดัมกัจะเห็นดา้นลบ และลืมนึกถึงดา้นบวกท่ีมีความส าคญัท่ีท า ให้
ผูป่้วยยงัคงใชย้าเสพติดอยู ่วิธีน้ีท า ใหผู้ป่้วยมองปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ชดัเจน เป็นเหตุเป็นผล 
ขณะเดียวกนั ผูบ้  าบดัก็มีความเขา้ใจในตวัผูป่้วยมากข้ึนด้วยหลงัจากนั้นจึงให้ผูป่้วยไดพิ้จารณา
ขอ้มลูอยา่งรอบคอบ และชัง่น ้ าหนกัเพ่ือตดัสินใจในการท่ีเลิกยาเสพติดอยา่งจริงจงั 

3.  การบอกอารมณ์และการประเมินอารมณ์ของตนเองได้ เป็นการให้ผูป่้วยบอก
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนของตนเองในปัจจุบนั ท า ใหผู้ป่้วยเกิดความตระหนกัรู้วา่ขณะน้ีอารมณ์เป็นอยา่งไร 
เพ่ือสามารถตั้งเป้าหมายว่าจะจดัการกบัอารมณ์ตนเองไดอ้ยา่งไรอารมณ์มกัจะสมัพนัธก์บัเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีอารมณ์จะเปล่ียนแปลง โดยให้ผูป่้วยนึกถึงตอนท่ีเกิดอารมณ์นั้นอยู่กบัใคร (Who) 
ขณะนั้นท า อะไรอยู่ (What) เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือไร(When) และตอนนั้นอยู่ท่ีไหน (Where) เกิด
อารมณ์อยา่งไร (How) โดยเช่ือมโยงใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องเหตุการณ์กบัอารมณ์ และใหป้ระเมิน
ระดบัอารมณ์ตนเองมีระดบัเท่าไรจาก 100 คะแนน 

                                                             
135 สุกุมา  แสงเดือนฉาย, 2553. 
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4.  การหาความคิดอตัโนมติั ลกัษณะของความคิดอตัโนมติั เป็นความคิด ท่ีเกิดข้ึนทนัที 
ก่อนท่ีจะผา่นความคิดท่ีมีเหตุผล เป็นความคิดท่ีผุดข้ึนมาเป็นระยะๆ โดยเราอาจไม่รู้ตวั ทั้งๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และพฤติกรรม การท่ีจะรู้ไดต้อ้งมีการฝึกฝน โดยอาจเร่ิมตน้ดว้ย
การบอกอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน แลว้ตามดว้ยการเล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่าเป็นอยา่งไร มีความคิดอะไรเกิดข้ึน 
โดยทัว่ไปบุคคลจะเช่ือในความคิดอตัโนมติัทนัที โดยไม่มีการตรวจสอบ ท า ใหห้มกมุ่นครุ่นคิดอยู่
กบัความคิดน้ี วิธีแกไ้ขความคิดน้ีควรสอนและฝึกให้ผูป่้วยสามารถตรวจสอบความคิดของตนเอง 
โดยการมองอยา่งเป็นกลางๆ ว่าความคิดน้ีเป็นเพียงแค่สมมติฐานหรือการคาดเดา ยงัไม่ใช่ความจริง 
ใหพ้ยายามหาขอ้มลู หรือหลกัฐานท่ีแตกต่างมาคดัคา้นความคิด ซ่ึงจะท า ใหผู้ป่้วยเห็นว่าความคิดท่ี
เกิดข้ึนโดยอตัโนมติัของตนเองอาจไม่ใช่ความจริงตามท่ีผูป่้วยปักใจเช่ือ หรือปฏิบติัตามนั้น ส่งผล
ใหผู้ป่้วยมีสติในการคิดพิจารณา มีความยดืหยุน่ มีเหตุผลอยูบ่นขอ้มูลและหลกัฐานของขอ้เท็จจริง
มากข้ึนนอกจากน้ีในการวิเคราะห์เพ่ือปรับแกค้วามคิด  มีเกณฑ์เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการประเมินใน 2 
ลกัษณะคือ ความคิดมีความถกูตอ้งตรงความเป็นจริงหรือไม่ และการคิดเช่นนั้นมีประโยชน์เพียงใด 
ซ่ึงเป็นการท า ใหส้ามารถตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดนั้น136  

5.  การใชค้  าถาม ถามผูป่้วยเพื่อน าไปสู่การคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง เป็นวิธีการท่ีช่วย
ให้ผูป่้วยไดเ้ปิดเผยความในใจ  และความคิดท่ีเป็นปัญหา โดยนักบ าบัดใชท้ักษะการถามเพื่อ
ประเมนิ และคน้หาความสมัพนัธร์ะหว่างแบบความคิด ความเช่ือ ความคิดอตัโนมติั อารมณ์ และ
พฤติกรรมของผูป่้วยเพื่อหาความเช่ือมโยงของสถานการณ์กระตุน้ท่ีท า ใหค้วามเช่ือเก่ียวกบัการใช้
สารเสพติด และความคิดอตัโนมติัท า งานจากนั้นสะทอ้นให้ผูป่้วยเห็นถึงความคิดท่ีบิดเบือน และ
ไมต่รงตามความเป็นจริง จึงส่งผลใหผู้ป่้วยเปล่ียนมุมมองทางเลือกแบบอ่ืนๆ ดว้ยตนเอง 

6.  การจินตนาการ เป็นการให้ผูป่้วยนึกถึงเหตุการณ์ท่ีผ่านมา และอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์นั้น เหมือนกบัเป็นเร่ืองราวท่ีก  า ลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั จะท า ให้ผูป่้วยไดม้องเห็น
เร่ืองราวต่างๆ อย่างชดัเจนซ่ึงเป็นการกระตุน้ความรู้สึกในทางลบ  และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด
อตัโนมติั วิธีการน้ีสามารถช่วยให้ผูป่้วยมองภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท า ให้มีการควบคุมตนเองเพื่อ
หลีกเล่ียงจากการใชย้าเสพติดไดดี้ข้ึน หรือมีการจดัการกบัความรู้สึกอยากยาและส่ิงกระตุน้ได ้

7. การหยุดความคิด เมื่อพบว่า มีความคิดท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ น าไปสู่ความวิตกกงัวลหรือ
รบกวนจิตใจ ใหผู้ป่้วยพดูดงัๆ กบัตวัเองว่า “หยดุ” ซ่ึงเป็นการหยดุความคิดท่ีก  า ลงัคิดวนเวียนนั้น 
และดึงตัวเองให้กลบัมีสติอีกคร้ัง วิธีการน้ีจะใช้ได้ผลในระยะสั้นๆ ในการเตือนตนเองและ
เบ่ียงเบนความสนใจไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ 

                                                             
136 ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร, 2551: น. 15. 
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8.  การใชค้  า พดูบอกกบัตวัเอง เป็นวิธีการใชค้  า พดูท่ีมีขอ้ความท่ีเป็นประโยชน์หรือมี
ความหมายในทางบวกบอกกบัตวัเอง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง จะช่วยใหผู้ป่้วยไดต้อกย  ้า
ถึงเป้าหมาย หรือความตั้งใจของตนเองในการหยุดใชย้าเสพติด และคงไวซ่ึ้งความเช่ือ หรือ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

9.  บนัทึกประจ า วนั เป็นแบบบนัทึกท่ีช่วยในการวิเคราะห์ความคิดอตัโนมติั  และ
ความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชสุ้ราและสารเสพติด  ซ่ึงจะเป็นการบนัทึกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน ในชีวิต
ประจ า วนัในสถานการณ์ต่างๆ โดยให้ผูป่้วยบนัทึกว่าเกิดเหตุการณ์ในสถานการณ์ใด  มีความคิด
อะไรท่ีเกิดข้ึน ขณะนั้นมีอารมณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ดงักล่าวอย่างไร และมีการตอบสนอง
อยา่งสมเหตุผลหรือไม่ แนวทางท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร และผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนเป็นอย่างไร แบบ
บนัทึกน้ีจึงประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ สถานการณ์ ความคิด อารมณ์การตอบสนอง และผลลพัธ์ โดย
ในการเร่ิมตน้ควรมีการฝึกใหผู้ป่้วยท า หลงัจากนั้นเม่ือมีความเขา้ใจจึงใหท้ า เป็นการบา้น บนัทึกน้ี
ผูบ้  าบดัตอ้งน า มาอ่าน พูดคุยกนัในชัว่โมงเพ่ือประเมินผูป่้วย และให้ความช่วยเหลือต่อไป ซ่ึง
เทคนิคน้ีจะเป็นประโยชน์มากส า หรับผูป่้วยท า ใหมี้โอกาสกลบัไปคิดตรึกตรองในส่ิงต่างๆ ขณะท่ี
ผูบ้  าบดัก็จะไดข้อ้มลูเก่ียวกบัผูป่้วยเพิ่มข้ึน 

10.  การฝึกฝนทกัษะซ ้ าๆ เป็นการเรียนรู้ทกัษะการเผชิญปัญหา และแกปั้ญหาบน
เส้นทางการไม่ใชย้าเสพติด โดยใช้เทคนิคต่างๆ ท่ีหลากหลายมาประยุกต์ในการปรับเปล่ียน
ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม เช่น การจดัการกบัความคิดท่ีเก่ียวกบัการใชส้ารเสพติด การจดัการ
กบัความรู้สึกอยากด่ืม และส่ิงกระตุน้การใชย้าเสพติด ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการกลา้แสดงออก 
การแกปั้ญหา การผอ่นคลายความตึงเครียด การวางแผนฉุกเฉินและการจดัการเมื่อพลาดไปใชย้า
เสพติด การฝึกทักษะเหล่าน้ีสามารถฝึกให้ผูป่้วยท า ในขณะท่ีอยู่ในชั่วโมงการบ าบัด และ
มอบหมายใหฝึ้กท า ต่อเป็นการบา้นส า หรับโปรแกรมการบ าบดัความคิดและพฤติกรรมในผูป่้วย
เมทแอมเฟตามีนท่ีคณะผูว้ิจยัพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 4 ระยะ ดงัน้ี 

1)  ระยะเตรียมการก่อนการรักษา มี 1 กิจกรรม มีเป้าหมายเพื่อให้ผูป่้วยมีความ
ตระหนักในปัญหาการใช้ยาเสพติด  และการตัดสินใจว่าพร้อมท่ีจะเข้ารับการบ าบัดรักษา 
ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม ใชเ้วลา 60 นาที คือ กิจกรรม “เพียงคร้ังเดียวก็เลิกได”้ 

2)  ระยะบ าบดัยา มี 7 กิจกรรมมีเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูป่้วยในการ
บ าบดัรักษา และเขา้ใจถึงตวักระตุน้ท่ีมีอยู่ภายในตนเองท่ีเป็นความคิด  อารมณ์ ความรู้สึก และ
ตวักระตุน้จากภายนอก เช่น เพื่อนท่ีใชย้า สถานท่ีท่ีเคยซ้ือยา สถานท่ีท่ีเสพยา แรงกดดนัจาก
ครอบครัว และสังคม การรับรู้ ความคิดและพฤติกรรมท่ีน า ไปสู่การใชย้าเสพติด รวมทั้งการ
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ปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมใหม่ประกอบดว้ย  7 กิจกรรม ใชเ้วลากิจกรรมละ 90 นาที  
ด า เนินการทุกวนัๆ ละ 1 กิจกรรม ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 กิจกรรม จุดหมาย 
คร้ังท่ี 2 กิจกรรม เหรียญสองดา้น 
คร้ังท่ี 3 กิจกรรม ความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดและอารมณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 
คร้ังท่ี 4 กิจกรรม การจดัการกบัความคิดท่ีเก่ียวกบัการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 
คร้ังท่ี 5 กิจกรรม การแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด 
คร้ังท่ี 6 กิจกรรม การจดัการกบัความรู้สึกอยากยา และส่ิงกระตุน้ท่ีท า ใหอ้ยากยา 
คร้ังท่ี 7 กิจกรรม Always say no 
3)  ระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มี 10 กิจกรรม มีเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียนความคิดและ

พฤติกรรม และสร้างเสริมทกัษะในการป้องกนัตนเองจากการติดซ ้ าของผูป่้วย ประกอบดว้ย 10 
กิจกรรม ใชเ้วลาคร้ังละ 120 นาที สปัดาห์ละ 1 กิจกรรม ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 กิจกรรม การสร้างแรงจูงใจในการบ าบดัรักษา 
คร้ังท่ี 2 กิจกรรม เป้าหมายและความเช่ือมัน่ต่อการบ าบดัรักษา 
คร้ังท่ี 3 กิจกรรม การจดัการอารมณ์และความคิด 
คร้ังท่ี 4 กิจกรรม ส่งเสริมความเช่ือมัน่ในการหยดุใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 
คร้ังท่ี 5 กิจกรรม การจดัการกบัความอยาก และการพลาดพลั้งไปใชย้าเสพติด 
คร้ังท่ี 6 กิจกรรม การจดัการกบัความโกรธ และการถกูวิพากษว์ิจารณ์ 
คร้ังท่ี 7 กิจกรรม การจดัการความเครียด 
คร้ังท่ี 8 กิจกรรม ทกัษะการปฏิเสธ 
คร้ังท่ี 9 กิจกรรม การเผชิญและแกไ้ขปัญหา 
คร้ังท่ี 10 กิจกรรม การวางแผนการด า เนินชีวิตโดยไม่ใชย้าเสพติด 
4)  ระยะติดตามการรักษา มี 4 กิจกรรม 
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใชท้กัษะ  และการปรับเปล่ียนความคิด และพฤติกรรม

รวมทั้งใหก้ารดูแลช่วยเหลือภายหลงัผูป่้วยจ า หน่ายกลบับา้น ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ใชเ้วลา 
กิจกรรมละ 60 นาที โดยก าหนดในการเขา้กลุ่มเม่ือผูป่้วยมาติดตามนดัคร้ังแรกหลงัจาก

จ า หน่าย 
กลบับา้น ได ้2 สปัดาห์ 2 คร้ัง และทุกเดือนอีก 2 คร้ัง ดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 กิจกรรม ตน้ทุนชีวิต 
คร้ังท่ี 2 กิจกรรม จุดเปล่ียน ปรับความคิด ชีวิตเปล่ียน 
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คร้ังท่ี 3 กิจกรรม สู่ชีวิตท่ีสมดุล 
คร้ังท่ี 4 กิจกรรม ค า มัน่สญัญา 
โดยสรุป จากการศึกษาพบว่า การติดยาเสพติดเป็นโรคทางสมองติดยาโรคหน่ึง 

พฤติกรรมการแสวงหาความพอใจเป็นผลมาจากการท างานของสมอง ยาเสพติดออกฤทธ์ิโดยการ
กระตุน้สมองส่วนการควบคุมความพอใจผูติ้ดยาเสพติดจึงตอ้งการเสพยาเสพติดเพื่อหาความสุข 
ความพอใจ เพ่ือให้ลืมปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ซ่ึงเก่ียวกบัการผิดปกติทางความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรม ดงันั้น ในการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด การเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การเสพติดเป็นเร่ืองส าคญั จ  าเป็น เพราะการเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ย่อมน าไปสู่การแกไ้ขและ
ส่งผลต่อการวางแผนการรักษาในช่วงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดได ้และเป็นการป้องกนั
การกลบัไปเสพซ ้า แต่อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีผูติ้ดยาเสพติดอยูใ่นขั้นรุนแรงและไม่สามารถเลิก
ยาหรือแกไ้ขอาการติดยาเสพติดไดน้ั้น หากมีการหักดิบโดยการหยุดยาทนัทีย่อมส่งผลให้ผูติ้ดยา
เสพติดไม่สามารถทนต่ออาการอนัเกิดจากการหยดุยาได ้แพทยจ์ะใชย้ากล่อมประสาทหรือยาชนิด
อ่ืนทนแทนเพื่อลดความตึงเครียดทางจิตใจหรืออาการถอนยา โดยใช้เมธาโดน (Metsdone 
Substitution) หรือการใช้ยาเสพติดท่ีมีฤทธ์ิต่อต้านท าลายฤทธ์ิยาเสพติดเดิม (Anti – Narcotic 
Maintenance)  

นอกจากน้ียงัพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการบงัคบับ าบดัรักษา มีดงัน้ี  
(1)  การไม่มีระบบและรูปแบบการบ าบดัรักษาท่ีชดัเจน 
(2)  กรณีผูถ้กูคุมความประพฤติและศาลสัง่ให้เขา้รับการบ าบดัรักษาในสถานพยาบาล

แต่ยงัไม่มีสถานพยาบาลหรือไม่มีสถานท่ีจดัตั้งเป็นการเฉพาะ จ  าตอ้งเข้ารับการบ าบดัรักษาใน
สถานพยาบาลทัว่ไปซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกบัการบงัคบับ าบดัในการรักษาอยา่งต่อเน่ือง  
 
2.11  แนวคดิระบบบ าบัดในรูปแบบศาลยาเสพตดิ137  

ระบบบ าบัดแบบบูรณาการภายใต้รูปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติด (blending of 
systems in the Drug Court Model) ซ่ึงศาลยาเสพติดเป็นความคิดริเร่ิมจากประชาชนระดบัชุมชน 
ร่วมกับศาลทอ้งถ่ินมุ่งหาแนวทางเลือกในการพฒันาระบบศาลยุติธรรมสู่การเป็นศาลยาเสพติด
เพื่อท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีจ  าเลยติดยาเสพติด  

                                                             
137 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล, “มาตรการทางกฎหมายในการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด :  

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าดว้ยการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดกบัรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดใน
ต่างประเทศ,”(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ,์ ม.ป.ป)  
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ในกระบวนการยติุธรรมตามแบบพิธี ผูก้ระท าความผดิมกัจะไดรั้บการคุมประพฤติหรือ
ถกูพิพากษาใหไ้ดรั้บโทษจ าคุก ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นผูติ้ดยาเสพติดแต่ไม่ไดรั้บการ
บ าบดัฟ้ืนฟูแต่อย่างใด และแมค้  าพิพากษาของศาลจะสั่งให้เขา้รับการบ าบดั ก็มิไดมี้รูปแบบการ
บ าบดัอยา่งเป็นระบบจากความร่วมมือของศาลผูจ้ดัการคดี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบ าบดั และกฎ หรือ
ขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวดโดยการสมคัรใจหรือยนิยอมจากผูก้ระท าความผิด อีกทั้งหากผูก้ระท าความผิด
ฝ่าฝืน ไม่ยินยอมปฏิบัติตาม เช่น ไม่ยินยอมให้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ก็ไม่มีระบบ
กฎหมายหรือมาตรการลงโทษและการให้รางวลัท่ีจะจัดการกับผูติ้ดยาเสพติด สุดท้ายผูก้ระท า
ความผดิก็จะไดรั้บอิสระโดยท่ียงัไม่หายจากอาการติดยาเสพติดทั้งทางกายและทางจิตใจ เช่นน้ี จึง
เท่ากบัว่าระบบงานยติุธรรมในอดีตไดส้ร้างวฏัจกัรแห่งงานยติุธรรม ทั้งผูพิ้พากษา พนักงานอยัการ 
และทนายความจ าเลย ต่างตอ้งยอมรับโดยดุษฎีกบัการเห็นผูก้ระท าความผดิเขา้ๆออกๆในศาล โดย
ไม่มีการไดรั้บการบ าบดัรักษาการติดยาเสพติดทางกายและจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้นหลบัเป็นตวัหนุน
เน่ืองใหม้ีการประกอบอาชญากรรมอ่ืนอนัเก่ียวกบัทรัพยจ์ากความตอ้งการยาเสพติด  

ปลายศตวรรษท่ี 80 ศาลจ านวนในสหรัฐอเมริกา อาทิ มลรัฐฟลอริดา ไมอามี่ ต่าง
ประสบปัญหาคนลน้คุกอนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งท่วมทน้ของคดียาเสพติดและอาชญากรรม
อ่ืนท่ีมีความเก่ียวพนักบัคดียาเสพติด (Drug Involved Case) นับเน่ืองจากมหันตภยัจากยาเสพติด
น่ีเอง มลรัฐฟลอริดา ไมอาม่ี จึงริเร่ิมในการน าผูติ้ดยาเสพติดและผูเ้สพยาเสพติดท่ีเก่ียวกับ
อาชญากรรมอ่ืนเขา้สู่โปรแกรมบ าบดัฟ้ืนฟแูบบเขม้งวด (Intensive Drug Treatment Program) เป็น
ทางเลือกในการเบนผูก้ระท าความผิดออกจากเรือนจ า โดยการออกกฎหมายในมลรัฐ และใชช่ื้อ
โปรแกรมน้ีว่า “Drug Court” หรือ “ศาลยาเสพติด”  

ศาลยาเสพติดใชห้ลกัการบูรณาการ หรือการผสมผสานระหว่างระบบศาลกบัศกัยภาพ
ในการบ าบัดรักษาผูป่้วยท่ีเก่ียวกับยาเสพติดตามหลกัวิชาการแพทย ์จากรายงานการวิจัยของ
มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย สหรัฐอเมริกา หากเปรียบเทียบวิธีการแกปั้ญหาอาชญากรรมในชุมชนโดย
ศาลยาเสพติดกบัการใชรู้ปแบบอ่ืนๆ พบว่ารูปแบบของศาลยาเสพติดมีความเป็นกนัเองมีบทบญัญติั
หรือเง่ือนไขในการฟ้ืนฟูท่ีเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ มีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
บ่อยคร้ังกว่ารูปแบบอ่ืน ยิ่งไปกว่านั้นยงัท าให้ปัญหาการใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมในการ
ประกอบอาชญากรรมลดลงเป็นอย่างมากในระหว่างท่ีผูก้ระท าความผิดเขา้ร่วมกลยุทธ์ในศาลยา
เสพติด 

นอกจากน้ีผูก้ระท าความผิดจะตอ้งสมคัรใจหรือยินยอมอย่างแท้จริงท่ีจะบ าบดัตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลกัการบ าบดัทางการแพทย ์กระบวนการบริหาร จดัการคดี ความถ่ี
ในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ อีกทั้งผูก้ระท าความผดิจะตอ้งไดรั้บการประเมินและรายงาน
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ไปสู่ศาลอยา่งสม ่าเสมอก่อนท่ีจะมีค  าพิพากษา ทีมงานผูเ้ช่ียวชาญการบ าบดัและทีมงานผูเ้ช่ียวชาญ
จากกระบวนการยติุธรรมทางอาญา จะร่วมกนัลอ้มวงพิจารณาโปรแกรมการบ าบดัตามระดบัความ
รุนแรงของอาการติดยาเสพติดก่อนท่ีจะมีการพิจารณาคดีจากศาลยติุธรรม  
        2.11.1  องคป์ระกอบของศาลยาเสพติด138  

ทีมงานศาลยาเสพติด โดยทัว่ไปจะตอ้งประกอบดว้ย ผูพิ้พากษา พนกังานอยัการ ทนาย
จ าเลย ผูเ้ช่ียวชาญการบ าบดัฟ้ืนฟ ูเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย พนกังานคุมประพฤติ ผูบ้ริหารจดัการ
คดี และผูป้ระสานงานโปรแกรมการฟ้ืนฟ ูทั้งหมดจะร่วมกนัลอ้มวงหรือพบปะพดูคุยในบรรยากาศ
ท่ีเป็นกนัเอง ทีมงานจะตอ้งมีการพดูคุยถึงความกา้วหนา้ในการบ าบดัของผูก้ระท าความผดิเพือ่ท่ีจะ
ประมวลเป็นค าพิพากษาคร้ังสุดทา้ย โดยอาจพิเคราะห์จากการให้รางวลัและการลงโทษ อนัข้ึนอยู่
กบัความมุมานะทางจิตเป็นส าคญัท่ีจะเอาชนะต่อฤทธ์ิยาเสพติดของจ าเลยว่าจะตอ้งปฏิบติัตามวิถี
แห่งหารบ าบดัไดแ้ค่ไหนอยา่งไร  

โดยหลกัแลว้ศาลยาเสพติดมีแนวคิดท่ีจะท าให้ปัญหาอาชญากรรม ส่ิงมึนเมาและการ
ใชย้าเสพติดหมดไป โดยให้โอกาสทางการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตามความถนัด โปรแกรมการ
บ าบดัฟ้ืนฟูของศาลยาเสพติดส่วนใหญ่จะก าหนดระยะเวลาในการบ าบัดฟ้ืนฟูไม่น้อยกว่า 1 ปี 
เพ่ือให้การบ าบัดฟ้ืนฟูมีประสิทธิภาพ และไม่กลบัไปเสพซ ้ า นอกจากน้ี ยงัใช้การบ าบัดฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าความผดิแบบเขม้งวด และการใชร้ะบบการบริหารจดัการคดีแบบรวดเร็ว หากจ าเลยมีความ
เขม้แข็งทางจิตใจจนประสบความส าเร็จในการบ าบดัฟ้ืนฟ ูผูก้ระท าความผดิจะไดร้างวลัจากระบบ
กระบวนการยติุธรรมอาญา ซ่ึงอาจไดรั้บการลงโทษท่ีเบากว่าขอ้หาเดิม การยกฟ้อง หรือการส้ินสุด
โปรแกรมการฟ้ืนฟโูดยใชว้ิธีการคุมประพฤติมาแทนท่ี  

หลกัการมีส่วนร่วมของผูก้ระท าความผิดในกระบวนการพิจารณาศาลยาเสพติดจะ
ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจหรือความยนิยอมของผูก้ระท าความผิดเสมอ ผูก้ระท าความผิดมีทางเลือก
สองทางคือ  

1)  หากไม่สมคัรใจท่ีจะเขา้สู่การพิจารณาของศาลยาเสพติด ก็ชอบท่ีจะเลือกให้ด  าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลยติุธรรมปกติ แมว้่าทางเลือกนั้นผูก้ระท าความผิดจะรู้ตวัว่าจะตอ้งถูก
จ าคุกก็ตาม  

ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิสมคัรใจและยอมรับเง่ือนไขท่ีจะเขา้สู่กระบวนการพิจารณา
ของศาลยาเสพติด จะไดรั้บการไต่สวนว่าเป็นบุคคลอาญา ซ่ึงอาจไดรั้บการลงโทษท่ีเบากว่าขอ้หา
เดิม การยกฟ้อง หรือการส้ินสุดโปรแกรมการฟ้ืนฟ ูโดยใชว้ิธีการคุมประพฤติมาแทนท่ี 

                                                             
138 เพ่ิงอ้าง. 
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หลกัการมีส่วนร่วมของผูก้ระท าความผิดในกระบวนการพิจารณาศาลยาเสพติด จะ
ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจหรือความยินยอมของผูก้ระท าความผิดสมอ ผูก้ระท าความผิดมีทางเลือก
สองทาง คือ 

1)  หากไม่สมคัรใจท่ีจะเขา้สู่การพิจารณาของศาลยาเสพติด ก็ชอบท่ีจะเลือกให้ด  าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลยติุธรรมปกติ แมว้่าทางเลือกนั้นผูก้ระท าความผิดจะรู้ตวัว่าจะตอ้งถูก
จ าคุกก็ตาม 

2)  ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิสมคัรใจและยอมรับเง่ือนไขท่ีจะเขา้สู่กระบวนพิจารณา
ของศาลยาเสพติด จะไดรั้บการไต่สวนว่าเป็นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเขา้สู่กระบวนการบ าบดั
ฟ้ืนฟูหรือไม่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีทีมงานศาลยาเสพติดจะเป็นผูก้  าหนด อนัข้ึนอยู่ก ับบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การแพทย ์กฎหมายของแต่ละทอ้งถ่ิน มลรัฐ หรือประเทศนั้นๆ เช่น 
อาจพิจารณาว่าจ  าเลขมีอาการติดยาเสพติดหรือไม่ ผูก้ระท าความผิดมีท่ีพ  านักอยู่ภายในเขตอ านาจ
ศาลยาเพสติดหรือไม่ คดีของผูก้ระท าความผดิมีผูเ้สียหายหรือไม่ ผูเ้สียหายยินยอมหรือไม่ยินยอม 
ผูก้ระท าความผดิกระท าความผดิอาญาร้ายแรงหรือไม่ 

ลกัษณะของผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการพิจารณาการบ าบดัฟ้ืนฟูของศาลยาเสพ
ติด จะถกูตรวจสอบและกลัน่กรองผา่นทางกฎหมายและหลกัทางการแพทย ์ซ่ึงโดยหลกัพนักงาน
อยัการจะตรวจความเหมาะสมตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย นอกจากน้ี ช่วยเวลาท่ีผูก้ระท าความผิด
ยนิยอมและก าลงัเขา้สู่กระบวนการศาลยาเสพติด พนักงานคุมประพฤติจะท ารายงานการสืบเสาะ 
เพ่ือรายงานต่อทีมงานและพฤติการณ์และความร้ายแรงของคดี ในส่วนการกลัน่กรองทางคลินิก 
ผูเ้ช่ียวชาญการบ าบดัฟ้ืนฟจูะพดูคุยกบัจ าเลยโดยผา่นทางชุดแบบทดสอบ ซ่ึงขุดค าถามเหล่าน้ีจะถกู
ออกแบบมาเพ่ือท่ีจะกลัน่กรองและแยกปัญหาของการใชย้าเสพติดในแต่ละบุคคล การกลัน่กรอง
ทางคลินิก จะมีลกัษณะขั้นตอนท่ีแตกต่างจากการประเมินทางคลินิก เน่ืองเพราะกระบวนการ
ประเมินทางคลินิกจะใชท้ั้งกระบวนการพดูคุยและตรวจสอบทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่าการกลัน่กรองทางคลินิก ซ่ึงเกิดข้ึนหลกัจากท่ีจ  าเลยสมคัรใจหรือยอมรับท่ีจะเขา้สู่
โปรแกรม ดงันั้น การกลัน่กรองตรวจสอบจึงเป็นส่ิงจ  าเป็นเพ่ือจะก าหนดระดบัของการติดยาเสพ
ติดทั้งทางกายและทางจิต และความมีส่วนร่วมหรือเอาใจใส่ของผูก้ระท าความผดิในศาลยาเสพติด 

ก่อนท่ีจะเข้าสู่ศาลยาเสพติดผูก้ระท าความผิดหรือผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับ
ค าแนะน าจากทนายความ ซ่ึงทนายความจะมีบทบาทในการพิทกัษ์สิทธิของผูก้ระท าความผิด อาทิ 
ในเง่ือนไขของโปรแกรมบ่อยคร้ังท่ีทีมงานศาลยาเสพติดจะตอ้งไดรั้บการพูดคุยถึงเง่ือนไขในการ
รับเขา้โปรแกรมจากผูป้ระสานงานคดีและผูพ้ิพากษา เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูก้ระท าความผิดร้ายแรง
เล็ดรอดเข้ามาได ้นอกจากน้ีช่วงเวลาในการเขา้สู่ศาลยาเสพติดของผูก้ระท าผิดแต่ละบุคคลอาจ
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แตกต่างกนัไปไดบ้า้งอาจเขา้มาก่อนการฟ้องร้องคดีข้ึนสู่ศาลหรือหลงัการฟ้องคดีต่อศาล หรือใน
ขั้นตอนของการจ าคุก ซ่ึงแลว้แต่ทอ้งถ่ินหรือมลรัฐจะก าหนดกฎเกณฑ ์

เมื่อผูก้ระท าผดิเป็นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลยา
เสพติดและสมคัรใจ หรือยนิยอมท่ีจะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟ ูหากเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดเขา้สู่
โปรแกรมก่อนการฟ้องร้องคดีต่อศาล อาจจะตอ้งวางเงินต่อศาลเพื่อเป็นหลกัทรัพยใ์นการประกนั
ตวัโดยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของศาลและเง่ือนไขพิเศษอ่ืนๆ ตามแต่จะก าหนดในแต่ละศาล  
แต่หากเขา้สู่โปรแกรมหลงัมีการฟ้องร้อง ศาลอาจพิจารณาให้มีการคุมประพฤติไดห้ากไม่มีอาการ
ติดยาเสพติดซ่ึงแลว้แต่ดุลยพินิจของทีมงานศาลยาเสพติด  
        2.11.2  แนวทางการท างานของศาลยาเสพติด139  

เมือ่ปี พ.ศ. 1997 กระทรวงยติุธรรมไดม้ีแนวคิดศาลยาเสพติด 10 ประการ โดยใชช่ื้อว่า 
“Defining Drug Courts : The Key Component” ไดแ้ก่  

แนวคิดท่ี 1 ควรจดัใหมี้คณะกรรมการในทอ้งถ่ินนั้นเองเพ่ือจะไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบั
การวางนโยบาย และกระบวนการพิจารณาของศาลยาเสพติด จัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลืองานของ
การบ าบดัฟ้ืนฟ ูและโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงคลา้ยกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการวิจยัและ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ในการให้ค  าแนะน ารัฐบาล แต่จะไม่ผกูพนัรัฐบาลท่ี
จะตอ้งท าตามค าแนะน านั้น และต่างจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ตาม
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ท่ีกฎหมายใหอ้  านาจเด็ดขาดเช่นเดียวกบั
อ  านาจของศาล  

แนวคิดท่ี 2 จะตอ้งระลึกไวเ้สมอว่าระบบการพิจารณาคดีนั้นใชร้ะบบการไต่สวนคน้หา
ความจริงท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยเหลือใหผู้ติ้ดยาเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจหายเป็นปกติ โดยความ
ร่วมมือจากองคก์รทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น อยัการ ทนายจ าเลย ศาล ฯลฯ เน่ืองจากกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญาของสหรัฐอเมริกาใชร้ะบบกล่าวหา ผูป้ฏิบติังานในศาลยาเสพติดอาจจะเคยชินกบัระบบ
เดิม โดยเฉพาะทนายความจ าเลยและอยัการท่ีจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามเสมอ แต่เมื่อผูก้ระท าผิดเข้าสู่
กระบวนการของศาลยาเสพติดทั้งทนาย และอยัการต่างเป็นทีมงานเดียวกนัเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผูก้ระท าความผดิในการบ าบดัรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

แนวคิดท่ี 3 ศาลจะตอ้งคดักรองผูส้มคัรหรือผูก้ระท าผดิท่ีจะเขา้สู่ระบบของศาลยาเสพ
ติดเพื่อบ าบัดฟ้ืนฟูดว้ยความรวดเร็ว และลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นออกไปเพ่ือการบ าบัดรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

                                                             
139 เพ่ิงอ้าง. 
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แนวคิดท่ี 4 เง่ือนไขหรือระเบียบในการฟ้ืนฟตูอ้งยื่นหยุ่นไดต้ามบริบทของสังคมหรือ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยคณะกรรมการชุมชนอาจเสนอแนะต่อศาลยาเสพติดก็ได ้ 

แนวคิดท่ี 5 การสุ่มตรวจหาสารเสพติดตอ้งกระท าอยา่งสม ่าเสมอ อาจเป็นอาทิตยล์ะ 2-
3 คร้ัง หรืออาทิตยล์ะคร้ังแลว้แต่ทอ้งถ่ินจะก าหนด  

แนวคิดท่ี 6 มาตรการกรณีผูก้ระท าความผดิไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ตอ้งเป็นมาตรการท่ี
กระท าเพื่อใหผู้ติ้ดยาเสพติดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไม่ใช่เพื่อการลงโทษ  

แนวคิดท่ี 7 การปฏิสมัพนัธห์รือการพดูคุยเปิดใจในศาลระหว่างผูพ้ิพากษาและผูก้ระท า
ผดิบ่อยคร้ัง สามารถท่ีจะท าให้เขา้ใจจิตใจของผูก้ระท าผิดและท าให้เกิดความไวว้างใจต่อกนั ลด
ความตึงเครียด อนัส่งผลต่อการบ าบดัรักษาทางจิตไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  

แนวคิดท่ี 8 นอกเหนือจากน้ีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย 
และจิตใจ ประวติัการกระท าความผดิ ขอ้หาปัจจุบนั รายงานการสืบเสาะ ฯลฯ ยอ่มท่ีจะท าให้มีการ
ก าหนดแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไดอ้ย่างเหมาะสมอนัจะส่งผลต่อการบ าบดัรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

แนวคิดท่ี 9 องคก์รสหวิทยาการ ทั้งทีมงานศาลยาเสพติดและทีมงานบ าบดัรักษาจะตอ้ง
ตระหนกัถึงบทบาทของแต่ละคน อาจใหมี้การประชุมสมัมนา การศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เป็นตน้  

แนวคิดท่ี 10 ศาลยาเสพติดควรหาแนวร่วมในการสร้างเครือข่ายชุมชนในรูปของ
คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้การบ าบดัรักษามีประสิทธิภาพ โดย
อาจมีบทบาทร่วมกบัผูก้ระท าความผดิหรือผูส้มคัรเช่น การท างานบริการสาธารณะในทอ้งถ่ินและ
ผูก้ระท าความผดินั้นศาลยาเสพติดทุกศาลทัว่โลกต่างเขา้ใจเจตนารมณ์จึงก  าหนดระยะเวลาในการ
ท างานบริการสงัคมไวไ้ม่ต  ่ากว่า 100 ชัว่โมง บางรัฐก าหนดไม่ต ่ากว่า 300 ชัว่โมง อนัเป็นการสร้าง
สมัพนัธภาพอนัดีและท าให้ชุมชนค่อยๆซึมซบั ยอมรับและเขา้ใจผูติ้ดยาเสพติดมากข้ึน อนัส่งผล
ต่อการบ าบดัจากจิตดว้ย  

จากแนวคิดการท างานหรือมาตรฐาน 10 ประการน้ีเป็นส่ิงจ  าเป็น เน่ืองจากหากมลรัฐ
หรือทอ้งถ่ินใดตอ้งการท่ีจะตั้งศาลยาเสพติดจะตอ้งก าหนดกรอบการท างานอยา่งต ่าให้เท่ากบัท่ีวาง
ไว ้เพื่อเป็นการกระตุน้ใหชุ้มชนหรือองค์กรระดบัรากหญา้ตระหนักในการแกไ้ขปัญหาในชุมชน
นั้นดว้ยตนเอง มากกว่าท่ีจะให้รัฐบาลน านโยบายส่งผ่านมายงัรากหญา้ และเม่ือชุมชนใดเห็นว่า 
ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เร่ืองไกลตวัแต่เกิดกบัหมู่บา้น ต าบล หรืออ าเภอของตนเอง ก็จะริเร่ิมในการ
จดัตั้งศาลยาเสพติด โดยการล่ารายช่ือให้ครบตามกฎหมายและส่งไปยงัองค์กรของรัฐเพ่ือก  าหนด
เป็นกฎหมาย  
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โดยสรุปรูปแบบ ศาลยาเสพติด (Drug Court model) ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก
และกระจายไปทัว่ทุกพ้ืนท่ีของสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัแผ่ขยายไปใชก้บัเยาวชนดว้ยในกรณี
ปรากฏว่าบิดามารดาหรือผูป้กครองปล่อยปละละเลยไม่เล้ียงดูบุตรหลานอนัท าให้ตอ้งติดยาเสพติด 
ศาลอาจมีค าสั่งให้ระงบัการใชอ้  านาจปกครองดูแลบุตรเป็นการชัว่คราว และอาจมีศาลยาเสพติด
อ่ืนๆ อีก เช่น Minnesota California Sandiago) แต่โดยหลกัการศาลยาเสพติดจะไม่น ามาใชก้บัการ
กระท าความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์เน่ืองจากเพราะผูติ้ดยาเสพติดส่วนใหญ่มีพฤติการณ์ในการลกัขโมย
ทรัพยเ์พื่อท่ีจะไดเ้งินมาเสพยาเสพติด  
        2.11.3  ลกัษณะของบุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาพิพากษาของศาลยาเสพติด140 

บุคคลท่ีเป็นผูม้ีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาจากศาลยาเสพติด ตอ้งพิเคราะห์จาก
บุคคลนั้นถกูตั้งขอ้กล่าวหาว่ากระท าความผดิอาญาในเร่ืองใด ซ่ึงตอ้งมิใช่การกระท าผดิทางอาญาท่ี
อยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด อนัไดแ้ก่ การกระท าในส่วนท่ี 3 ของ
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 2000 (Drug Abuse Bill 2000) หรือการกระท าผิดอาญา
ร้ายแรง ข่มขืนกระท าช าเรา และการกระท าผิดอ่ืนๆ ซ่ึงถูกก  าหนดโดยกฎ/ค าสั่งท่ีออกมาภายหลงั 
นอกจากน้ีเง่ือนไขส าคญัอีกประการหน่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการเสพยาเสพติดอยูเ่ร่ือยๆ จน
ติดยาเสพติด (ตามความหมายในมาตรา 3 (1) (9) ของ Drug Abuse Act-2000) อีกทั้งขอ้เท็จจริงจาก
รายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงท่ีมีความเช่ือมโยงการกระท าความผิด เช่น ประวติัการกระท า
ความผิดจากทะเบียนประวติัอาชญากร และข้อมูลประชากรอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาของศาล บ่งช้ีว่าบุคคลนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะถูกศาลพิพากษาจ าคุกไม่ต ่ากว่า 1 ปี และจะตอ้ง
ไม่ใช่เด็กและเยาวชนอนัเป็นคดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  
        2.11.4  การบริหารจดัการโปรแกรม  

ศาลยาเสพติดจะก าหนดเง่ือนไขโปแกรมฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดย
ค าแนะน าจากทีมงานศาลยาเสพติด และทีมงานศาลยาเสพติดจะตอ้งท ารายงานเสนอต่อผูพ้ิพากษา
โดยพลนัหากพบว่าจ  าเลยไม่ประสบผลส าเร็จในการฟ้ืนฟูแต่ละขั้นตอน141และหากผูก้ระท า
ความผดิไม่ยอมร่วมมือหรือปฏิบติัตามเง่ือนไขของโปรแกรม ศาลยาเสพติดอาจใชม้าตรการลงโทษ
ตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขโปรแกรม หรือถา้ศาลเห็นว่าถึงอย่างไรผูก้ระท าความผิดก็ไม่อาจประสบ
ความส าเร็จในโปรแกรมได ้ศาลยาเสพติดก็จะสั่งให้โปรแกรมส้ินสุดลงได ้และศาลมีอ  านาจท่ีจะ
ด าเนินคดีส าหรับการกระท าความผดิอนัเก่ียวกบัยาเสพติดและการกระท าผดิอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองนั้นได ้ 
        2.11.5  การส้ินสุดโปรแกรม  
                                                             

140 เพ่ิงอ้าง. 
141 เพ่ิงอ้าง. 
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ศาลยาเสพติดอาจมีค าสัง่ใหส้ิ้นสุดโปรแกรมลงได ้2 กรณี คือ  
1)  ผูก้ระท าความผดิจะประสบความส าเร็จในโปรแกรม 
2)  ผูก้ระท าความผดิยืน่ค  าร้องใหศ้าลยาเสพติดมีค าสัง่ใหโ้ปรแกรมส้ินสุดลง เป็นตน้ 

        2.11.6  เง่ือนไขของโปรแกรม142  
กรณีผลการฟ้ืนฟเูป็นท่ีน่าพอใจของศาลยาเสพติด ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บรางวลัหรือ

ผลตอบแทนจากการท่ีมีความพยายามอดทนอดกลั้นในการเอาชนะยาเสพติด อาทิ ได้รับการ
พิจารณาให้เอกสิทธิหรือสิทธิพิเศษภายในรัฐ ไดรั้บการพิจารณาปรับลดความถ่ีในการเขา้รับค า
ปรึกษาหรือบ าบดัอื่นๆ ลดระดบัของขอ้ก  าหนดท่ีใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าความผิดลดความถ่ีในการท่ี
ผูก้ระท าความผิดจะตอ้งเขา้รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ พิจารณาให้โอกาสผูก้ระท า
ความผดิเขา้รับการฝึกอาชีพหรือบริการสังคมตามความถนัดหรือลดความถ่ีในการท่ีจะตอ้งเขา้รับ
การฝึกอาชีพหรือบริการสงัคมหรือรางวลัอ่ืนใดท่ีศาลยาเสพติดเห็นสมควร  

ส่วนมาตรการลงโทษส าหรับผูท่ี้ยงัไม่สามารถอดทนอดกลั้นเอาชนะยาเสพติดไดห้าก
ผลการฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดไม่ประสบผลส าเร็จตามโปรแกรม เช่น การเพิกถอนสิทธิพิเศษท่ี
บุคคลนั้นไดรั้บการทบทวนความถ่ีในการยอมรับค าปรึกษาหรือบ าบดัอ่ืน เพ่ิมระดบัของขอ้ก  าหนด
ท่ีใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าความผดิ เพ่ิมความถ่ีในการท่ีผูก้ระท าความผดิจะตอ้งเขา้รับการตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ ก  าหนดเง่ือนไขใหผู้ก้ระท าความผดิจ่ายเบ้ียปรับตามท่ีศาลยาเสพติดเห็นสมควร 
และเง่ือนไขในการขอคืนเงินเบ้ียปรับจากนายทะเบียนของศาลยาเสพติด ก  าหนดเง่ือนไขให้
ผูก้ระท าความผิดถูกกกัขงัส าหรับการไม่ปฏิบติัตามโปรแกรมคร้ังละไม่เกิน 7 วนั เขา้รับการฝึก
อาชีพหรือบริการสงัคมตามความถนัดหรือพิจารณาลพความถ่ีในการท่ีจะตอ้งเขา้รับการฝึกอาชีพ
หรือบริการสงัคม หรือมาตรการลงโทษอ่ืนใดท่ีศาลยาเสพติดเห็นสมควร  

                                                             
142 เพ่ิงอ้าง. 
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บทที่ 3 

การบังคับบ าบัดรักษาตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

ในการบ าบัดรักษาผูเ้สพหรือติดยาเสพติดตามกฎหมายของแต่ละประเทศมีความ

แตกต่างกนัเน่ืองจากความพร้อมในการบ าบดัรักษาทางวชิาการทางการแพทย ์บุคลากร งบประมาณ

และสถานท่ี ซ่ึงผูเ้ขียนจะได้น ามาแสดงให้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนของแต่ละภูมิภาคทั้งทาง

สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพื่อให้เห็นความแตกต่างกับการบ าบดัรักษาตามกฎหมายไทย   

ในบทน้ีจะท าการศึกษาถึงการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนั 

ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญ่ีปุ่น ดงัน้ี  

 

3.1  การบังคบับ าบัดรักษาตามกฎหมายต่างประเทศ 

        3.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การบังคับบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาเร่ิมต้นจากการบ าบัดรักษา 

ผูติ้ดยาเสพติดดว้ยความสมคัรใจ เน่ืองจากในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 สหรัฐเอเมริกาประสบ

ปัญหาประชากรติดยาเสพติดมากข้ึนจึงไดเ้ปิดโรงพยาบาลเพ่ือท าการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้

โทษข้ึน 2 แห่ง คือท่ี Lexington Kentucky ในปี ค.ศ. 1935 (พ.ศ. 2478) และท่ี Fort Worth, Texas 

ในปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2481) 

ในปี ค.ศ. 1956 ไดม้ีกฎหมายป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (The Narcotics Contron  

Act of  1956) ท่ีมีบทก าหนดโทษและเพ่ิมโทษแก่ผูก้ระท าความผดิใหห้นกัข้ึน และไดมี้การน าการ

พน้โทษและคุมความประพฤติผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษภายหลงัจากการไดรั้บการรักษาจากแพทยแ์ลว้ 

มาใชก้ฎหมายดงักล่าวน้ีมิไดท้  าใหจ้  านวนผูติ้ดยาเสพติดลดลงเพียงใดนัก แต่กลบัทวีเพ่ิมข้ึน จึงได้

น าวิธีการบ าบดัรักษาและแกไขปรับปรุงมาใชใ้นปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) โดยท าการศึกษาและวิจยั

ไปพร้อมกัน โดยจดัเป็นกลุ่มเพ่ือท าการรักษา ซ่ึงในปี ค.ศ. 1966 ไดมี้การบญัญติักฎหมายฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด (The Narcotic Addict Rehabilitation Act of 1966) เรียกโดยย่อว่า 
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NARA1ข้ึน ก  าหนดหลกัการเก่ียวกับการบ าบดัรักษาและแกไ้ขปรับปรุงผูติ้ดยาเสพติด ส าหรับ

กฎหมายน้ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายในการ

ใหส่้งผูท่ี้ถกูกล่าวหาหรือถกูพิพากษาว่ากระท าความผิดตามกฎหมายแห่งสหรัฐเป็นผูติ้ดยาเสพติด

ให้โทษท่ีสมควรจะไดรั้บการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแทนการฟ้องร้องด าเนินคดีหรือ

พิพากษาลงโทษ ไปคุมขงัเพ่ือฟ้ืนฟสูมรรถภาพและกลบัเขา้สู่สังคมในฐานะสมาชิกท่ีมีประโยชน์

โทษท่ีสมควรจะได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแทนการฟ้องร้องด าเนินคดีหรือ

พิพากษาลงโทษไปคุมขงัเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพและกลบัเขา้สู่สังคมในฐานะสมาชิกท่ีมีประโยชน์

คนหน่ึง รวมถึงให้โอกาสแก่ผูติ้ดยาเสพติดท่ีมิไดถู้กกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาอ่ืนใด ไดรั้บการ

บ าบัดรักษาเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพและกลบัเข้าสู่สังคมในฐานะสมาชิกท่ีมีประโยชน์อนัเป็นการ

ป้องกนัสังคมให้พน้จากอาชญากรรม และการกระท าความผิดซ่ึงเป็นผลมาจากการติดยาเสพติด 

โดยสาระส าคญัของกฎหมายฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดท่ีเป็นการบงัคบับ าบดัรักษามีดงัน้ี2       

มาตรา 3411 ค านิยาม3 

ในพระราชบญัญติัน้ี 

(ก)  “ผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษ” หมายถึง ผูใ้ชย้าเสพติดให้โทษเป็นปกตินิสัยมากจนเป็น

อนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน สุขภาพ ความปลอดภยัหรือสวสัดิ

ภาพของประชาชน ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 802 (16) ของลกัษณะท่ี 21 หรือผูท่ี้ใชย้าเสพติดให้

โทษมากจนไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้

(ข)  “การบ าบดัรักษา” รวมถึงการคุมขงัและการบ าบดัรักษาในสถานพยาบาลภายใต้

การควบคุมดูแลของชุมชน โดยไม่จ  ากดัว่าจะเป็นการรักษาทางการแพทย ์การให้การศึกษา สังคม 

จิตวิทยา และการท างานบริการสาธารณะ การให้แนวทางและฝึกฝนให้รู้จกัวิธีการแก้ไขและ

ป้องกนั ตลอดจนการก าหนดสถานบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟอ่ืูน ๆ  เพ่ือปกป้องสาธารณะประโยชน์ของผูติ้ด

                                                             
1 The Narcotic Addict Rehabilitation Amendments of 1971, Section 3401. 
2 กฎหมายสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกบัมาตรการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด  

The Narcotic Addict Rehabilitation Amendments of 1971 
3 เพ่ิงอ้าง.  
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ยาเสพติดให้โทษโดยจ ากดัการพึ่งยาเสพติดให้โทษ หรือควบคุมการพึ่งพายาเสพติดให้โทษและ

ควบคุมไม่ใหจิ้ตใจอ่อนไหวต่อยาเสพติดใหโ้ทษ 

(ค)  “ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล” หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข 

(ง)  “สถานพยาบาล” หมายถึง โรงพยาบาลหรือศูนย์บ าบัดอ่ืน ๆ ของกระทรวง

สาธารณสุขท่ีมีอุปกรณ์ส าหรับการรักษาอาการติดยาเสพติดให้โทษโดยเฉพาะ และหมายถึง

สถานพยาบาลอ่ืน ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน หรือศนูยบ์  าบดัอ่ืน ๆ ท่ีผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจดัหาให้

ส าหรับดูแลและบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ)  “คนไข้” หมายถึง ผูท่ี้ถูกยื่นค าร้องต่ออยัการแห่งสหรัฐอเมริกา ภายใต้บังคับ         

แห่งมาตรา 3412 (ข) ของลกัษณะน้ี 

(ฉ)  “รัฐ” ใหร้วมถึงเขตการปกครองของโคลมัเบียและจกัภพเปอโตริโกด้ว้ย 

(ช)  “สหรัฐอเมริกา” ใหร้วมถึงจกัภพของเปอโตริโก ้

(ซ)  “ญาติพี่น้อง” หมายถึง ผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผูติ้ดยาเสพติดให้โทษอาศยัอยู่ดว้ย

หรือสามี หรือภริยา บิดาหรือมารดา พี่หรือน้อง หรือบุตรหลาน หรือผูใ้กลชิ้ด กบัผูถู้กกล่าวหาว่า

เป็นผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษ 

ผูติ้ดยาเสพติดบางประเภทสามารถเลือกเขา้รับการบ าบดัรักษาเยยีวยาไดแ้ทนท่ีจะส่งตวั

ไปฟ้องร้องยงัศาล โดยเลขาธิการอนามยัการศึกษาและการสงเคราะห์เป็นผูต้รวจสอบเก่ียวกบัการ

บ าบดัรักษาและแกไ้ขปรับปรุงผูติ้ดยาเสดติด 

เม่ือรัฐบาลสหรัฐมัน่ใจว่าผูติ้ดยาเสพติดเป็นผูท่ี้ไดก้ระท าผิด จะให้พนักงานอยัการ

ก าหนดระยะเวลาท าการบ าบดัรักษาไม่เกินสิบปี หรือระยะเวลามากท่ีสุดจนกว่าจะมีความเช่ือมัน่ว่า

ผูติ้ดยาเสพติดหายแลว้ 

ถา้หากผูติ้ดยาเสพติดได้รับการรักษาไม่ไดผ้ล จะต้องรายงานให้เลขาธิการอนามยั 

การศึกษาและการสงเคราะห์ เพื่อท าการรักษาผูติ้ดยาเสพติด โดยการบ าบดัรักษาเฉพาะรายเมื่อได้

รักษาดูแลผูติ้ดยาเสพติดในโรงพยาบาลแลว้ ก็ปล่อยตัวผูติ้ดยาเสพติดเข้าสู่สังคมและภายใน

ระยะเวลา 3 ปี ผูติ้ดยาเสพติดจะต้องมาพบเป็นรายบุคคลเมื่อต้องการพบเพื่อทราบผลโดยมี
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หน่วยงาน The National Institute of Mental Health, Department of Health, Education and Welfare 

และ Department of Justice บริหารงานตามกฎหมายน้ี 

3.1.1.1 การด าเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือการสัง่บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

การด าเนินกระบวนการพิจารณาเบ้ืองตน้4 

(1)  เมื่อผูติ้ดยาเสพติดประสงค์จะได้รับการบ าบดัรักษาอาการติดยาเสพติดของเขา  

หรือเม่ือญาติพ่ีนอ้งของเขาช่ือว่าผูน้ั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติด ผูติ้ดยาเสพติดผูน้ั้นหรือญาติพี่น้องอาจยื่น

ค าร้องขอต่ออยัการท้องถ่ินแห่งสหรัฐ เพ่ือขอเข้ารับการบ าบัดรักษาอาการติดยาเสพติดใน

สถานพยาบาลก็ได ้โดยค าร้องขอของญาติพ่ีนอ้งในเร่ืองท่ีเช่ือว่าผูน้ั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติดก็ตอ้งระบุ

ช่ือและท่ีอยู ่ตลอดจนขอ้เท็จจริงหรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ซ่ึงผูร้้องเช่ือว่าผูน้ั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติด 

(2)  ภายหลงัท่ีไดพ้ิจารณาค าร้องขอแลว้ อยัการแห่งสหรัฐจะพิจารณาว่ามีเหตุผลท่ีเช่ือ

ไดว้่าบุคคลท่ีระบุช่ือในค าร้องนั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติดจริง และมีเหตุผลท่ีจะเช่ือไดว้่าศนูยบ์  าบดัรักษา

ของรัฐจะไม่ยอมรับผูน้ั้นเข้ารับการบ าบัดรักษา ให้อยัการแห่งสหรัฐยื่นค าร้องขอต่อศาลแห่ง

ทอ้งถ่ินของสหรัฐ ใหส่้งตวัผูติ้ดยาเสพติดไปคุมตวัไวใ้นสถานพยาบาลเพื่อบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพ

ติดท่ีเหมาะสม ให้อยัการแห่งสหรัฐขอค าแนะน าปรึกษาผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือเจา้หน้าท่ี

ทอ้งถ่ินท่ีมีความเหมาะสมก็ได ้

(3)  เมื่อไดรั้บค าร้องขอของอยัการแห่งสหรัฐแลว้ ศาลจะสัง่ใหผู้ติ้ดยาเสพติดมาปราก 

ตวัต่อหนา้ศาลเพื่อให้แพทยต์รวจพิสูจน์5  และท่ีตอ้งการรับฟังพยานหลกัฐานศาลจะท าส าเนาค า

ร้องขอนั้นและมีค าสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีศาลส่งไปใหผู้ติ้ดยาเสพติดโดยตรง6 

3.1.1.2 การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาล7 

ภายหลงัจากศาลใหค้  าแนะน าแก่ผูติ้ดยาเสพติดในเร่ืองสิทธิท่ีเขาจะไดรั้บค าปรึกษาทุก

ขั้นตอนของการด าเนินกระบวนพิจารณาทางศาล ถา้ผูติ้ดยาเสพติดไม่มีเงินท่ีจะจ่ายเพื่อขอรับ

ค าปรึกษา ศาลจะก าหนดใหค้  าปรึกษาตามค าร้องขอของผูติ้ดยาเสพติดนั้นและให้มารับปรึกษา ใน

ระหว่างการตรวจสอบความประพฤติ ศาลจะตั้งแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิ 2 คน ซ่ึงจ  านวนผูท้รงคุณวุฒิ
                                                             

4 เพ่ิงอ้าง. 
5 เพ่ิงอ้าง. 
6 เพ่ิงอ้าง. 
7 เพ่ิงอ้าง. 
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อาจเป็นจิตแพทย ์1 คน ใหท้ าการตรวจพิสูจน์ผูติ้ดยาเสพติดซ่ึงกกัขงัไว ้แพทยน้ี์ไม่มีส่วนร่วมใน

การสอบสวนหรือจดัท ารายงานการสอบสวน ศาลจะให้ค  าแนะน าแก่ผูติ้ดยาเสพติดเช่นกนัว่าถา้

ภายหลงัการตรวจสอบ และรับฟังพยานหลกัฐานแลว้ ผลปราก ว่าเขาเป็นผูติ้ดยาเสพติดท่ีจะตอ้ง

ไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟดูว้ยการบ าบดัรักษา  เขาจะถกูส่งตวัไปใหผู้อ้  านวยการโรงพยาบาลควบคุมตวั

เพ่ือบ าบดัรักษา ถึงแมว้่าเขาจะไม่สมคัรใจอดยาตามวิธีการบ าบดัรักษาเช่นนั้นก็ตาม ซ่ึงระยะเวลา

ในการบ าบดัรักษาอาจนานถึง 42 เดือน นอกจากน้ีศาลจะใหค้  าแนะน าว่าเขาจะถกูขงัในระหว่างการ

บ าบดัรักษา และเขาจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หลงัจากท่ีเขา

ไดรั้บการปล่อยตวัจากการกกัขงัเป็นระยะเวลา 3 ปี  เพื่อรับการบ าบดัรักษาและรับค าแนะน าภายใต้

แผนการบ าบดัรักษาภายหลงัออกจากโรงพยาบาลไปแลว้ ถา้เขายงัไม่หายจากอาการติดยาเสพติด

หรือป ิเสธไม่ใหค้วามร่วมมือตามแผนการบ าบดัรักษาภายหลงัออกจากโรงพยาบาลไปแลว้ หรือ

ไดรั้บการพิจารณาจากผูอ้  านวยการโรงพยาบาลว่าเขาจะหวนกลบัไปเสพยาเสพติดซ ้ า เขาจะถูกน า

ตวัมากกัขงัโดยเพ่ิมระยะเวลาควบคุมตวัในสถานบ าบดัรักษา เพื่อการบ าบดัรักษาและให้ค  าแนะน า

ภายหลงัออกโรงพยาบาลแลว้ 

นอกจากน้ี เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการตรวจพิสูจน์ศาลอาจสัง่ใหส่้งผูติ้ดยาเสพติด

ไปอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั เพื่อคุม

ขงัในศนูยบ์  าบดัอ่ืนตามท่ีศาลก าหนดได ้ทั้งน้ี แพทยต์อ้งท ารายงานเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาท่ี

ศาลก าหนด 

(1)  ถา้การตรวจพิสูจน์ของแพทยท์ั้งสองสรุปรายละเอียดในรายงานว่าผูติ้ดยาเสพติด 

หรือเป็นผูติ้ดยาเสพติดท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟดูว้ยการบ าบดัรักษา ศาลจะมีค าสั่งให้ผู ้

นั้นออกจากโรงพยาบาลทนัที และใหย้กเลิกกระบวนการพิจารณาในเร่ืองน้ี 

(2)  ถา้รายงานของแพทยท์ั้งสองช้ีใหเ้ห็นว่าผูน้ั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติดท่ีจะตอ้งไดรั้บการ

บ าบดัรักษา หรือช้ีใหเ้ห็นว่าตามรายงานของแพทยท่ี์เสนอมานั้นไม่สามารถสรุปดว้ยเหตุผลในการ

ป ิเสธท่ีจะส่งผูน้ั้นไปตรวจพิสูจน์ ศาลจะตอ้งจดัใหม้ีการสืบเพื่อรับฟังพยานหลกัฐานโดยพลนั8 

 

 

                                                             
8 เพ่ิงอ้าง.  
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3.1.1.3  การสัง่บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ถา้ศาลไดรั้บฟังพยานหลกัฐานแลว้มีค  าพิพากษาว่าผูน้ั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติดท่ีตอ้งไดรั้บ

การแกไ้ขฟ้ืนฟดูว้ยการบ าบดัรักษา ศาลอาจสัง่ใหส่้งตวัไปใหผู้อ้  านวยการโรงพยาบาลควบคุมดูแล

เพ่ือการบ าบดัรักษาในสถานพยาบาลก็ได ้รายงานนั้นอาจสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพหรือสภาวะ

ทัว่ไปของผูน้ั้น พร้อมทั้งค  าแนะน าของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุมตวั

เพื่อบ าบดัรักษาต่อไปทั้งน้ี หากผูน้ั้นอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล จะถูกคุม

ขงัเป็นเวลา 6 เดือน และจะถูกปล่อยตวัจากการคุมขงัเพื่อบ าบดัรักษาตามแผนการบ าบดัรักษา

ภายหลงัออกจากโรงพยาบาลตามท่ีศาลก าหนด เวน้แต่ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลไดพ้ิจารณาแลว้เห็น

ว่า ผูน้ั้นไดรั้บการรักษาอาการติดยาเสพติดและไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแลว้ หรือเห็นว่าไม่มี

ความจ าเป็นต้องคุมขงัคนไขน้ั้นอีกต่อไป  ก็อาจปล่อยตวัผูน้ั้นออกจากการคุมขงัในเวลาใดก็ได ้

ก่อนครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 

3.1.1.4  การปล่อยตวัผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ9 

เมื่อผูติ้ดยาเสพติดท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลไดป้ ิบติัตาม

แผนการบ าบัดรักษาแลว้ ให้ปล่อยตัวจากสถานคุมขัง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจะตอ้งแจง้การ

ปล่อยตวัต่อศาลภายใน 10 วนั ก่อนท าการปล่อยตวัไป ผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาท่ีไดรั้บการปล่อยตวั

ในเวลาใดก็ตามจะต้องกลับไปยงัศาลทันที เมื่อศาลได้พิจารณาข้อแนะน าของผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลเก่ียวกบัการบ าบดัรักษา ผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาภายหลงัออกจากโรงพยาบาลและผูน้ั้น

ไดก้ลบัมายงัศาลแลว้ ศาลสัง่ใหผู้น้ั้นอยูใ่นความควบคุมดูแลโดยใหผู้อ้  านวยการโรงพยาบาลคุมตวั

เพื่อบ าบดัรักษา และให้ค  าแนะน าภายใตแ้ผนการบ าบดัรักษา หลงัออกจากโรงพยาบาลแลว้เป็น

เวลา 3 ปี  ทนัทีนบัแต่เวลาท่ีผูน้ั้นไดรั้บการปล่อยตวั และในเวลาใดก็ตามภายในระยะเวลา 3 ปีน้ี ถา้

ผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษานั้น 

1)  บ าบดัรักษาไม่หาย หรือป ิเสธไม่ป ิบติัตามค าสัง่ของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลใน

การติดต่อกบัเขาเพื่อท าการบ าบดัรักษา และใหค้  าปรึกษาแนะน าภายหลงัออกจาก โรงพยาบาล  

2)  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าผูน้ั้นจะหันกลบัมาใชย้าเสพติดอีก 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลอาจสั่งให้ส่งตัวผูน้ั้นกลบัมายงัศาล เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งใหม่ให้ส่งไป 
                                                             

9 เพ่ิงอ้าง.  
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คุมตวัในสถานพยาบาล เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการบ าบดัรักษาภายหลงัออกจากโรงพยาบาลอีกไม่

เกิน 6 เดือน และผูน้ั้นจะต้องยอมรับแผนการบ าบัดรักษาภายหลงัออกจากโรงพยาบาลดงักล่าว

ขา้งตน้ 

3.1.1.5 การไต่สวนเร่ืองสุขภาพและสภาวะทัว่ไปของผูเ้ขา้รับบ าบดัรักษา10 

เมื่อไดรั้บค าร้องขอของผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาซ่ึงถกูคุมขงัมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

3 เดือน ศาลจะไต่สวนในเร่ืองสุขภาพ และสภาวะทั่วไปของผูน้ั้ น และถา้มีความจ าเป็นต้อง 

คุมขงัต่อไปอีก ไม่ว่าจะไดรั้บฟังพยานหลกัฐานหรือไม่ก็ตาม ศาลอาจก าหนดสถานท่ีให้ผูท่ี้ถูกส่ง

ตวักลบัมานั้นเขา้รับการบ าบดัรักษาตามแผนการบ าบดัรักษาภายหลงัออกจากโรงพยาบาล 

3.1.1.6  การลงโทษผูห้ลบหนีจากสถานบ าบดัรักษา11 

ผูใ้ดหลบหนีหรือพยายามหลบหนีในขณะถูกคุมขังในสถานบ าบัดรักษาเพื่อตรวจ

พิสูจน์หรือบ าบดัรักษา หรือผูใ้ดช่วยหรือพยายามช่วย หรือยยุง ช่วยเหลือผูห้ลบหนีตอ้งไดรั้บโทษ

ปรับไม่เกินหา้พนัเหรียญสหรัฐ หรือจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

โดยสรุปแลว้การบงัคบับ าบดัรักษาตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาน้ีไดก้  าหนดให้ผูท่ี้ถูก

กล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดกฎหมายแห่งสหรัฐ ท่ีเป็นผูติ้ดยาเสพติดสมควรท่ีจะ

ไดรั้บการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพแทนการด าเนินคดี หรือพิพากษาลงโทษ ศาลมีอ  านาจสัง่

ใหส่้งไปคุมขงัเพื่อบ าบดัรักษาใหม้ีสุขภาพดี และสามารถกลบัเขา้สู่สงัคมไดโ้ดยปกติ 

เช่นเดียวกบัผูติ้ดยาเสพติดท่ีมิไดถ้กูกล่าวหา หรือถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดอาญา

อ่ืน ๆ ใด โดยศาลจะสั่งให้ผูติ้ดยาเสพติดมาปราก ต่อต่อหน้าศาล เพ่ือให้แพทยต์รวจพิสูจน์โดย

ศาลจะใหค้  าแนะน าแก่ผูน้ั้นก่อนในเร่ืองสิทธิต่าง ๆ ท่ีเขาจะไดรั้บ เช่น ค  าปรึกษาทุกขั้นตอนของ

การด าเนินกระบวนพิจารณาทางศาล การให้ค  าปรึกษาในระหว่างตรวจสอบความประพฤติจาก

แพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิ  ระยะเวลาในการบ าบดัรักษา ระยะเวลาท่ีเขาจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี ภายหลงัจากท่ีเขาไดรั้บการปล่อยตวั เป็นตน้ ซ่ึงถา้ผล

การตรวจพิสูจน์ของแพทยป์ราก ว่า ไม่เป็นผูติ้ดยาเสพติดหรือเป็นผูติ้ดยาเสพติดท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง

ไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟดูว้ยการบ าบดัรักษา ศาลจะมีค าสั่งให้ผูน้ั้นออจากโรงพยาบาลทนัที แต่ถา้ผล

                                                             
10 เพ่ิงอ้าง. 
11 เพ่ิงอ้าง. 
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การตรวจพิสูจน์ปราก ว่าเป็นผูติ้ดยาเสพติด ท่ีตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษา ศาลจะมีค าสั่งให้ส่งตวั ผู ้

ติดยาเสพติดนั้นไปคุมตวัไวใ้นสถานพยาบาลเพ่ือบ าบดัรักษาและแกไ้ขฟ้ืนฟสูมรรถภาพเป็นเวลา 6 

เดือน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลและภายในระยะเวลา 3 ปี หลงัจากออก

จากโรงพยาบาลไปแลว้ ผูอ้  านวยการอาจสั่งให้ส่งผูติ้ดยาเสพติดนั้นกลบัมายงัศาล  เพ่ือให้ศาลมี

ค าสัง่ใหม่ใหส่้งไปคุมตวัในสถานพยาบาลเพ่ิมระยะเวลาในการบ าบดัรักษาไม่หายหรือผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าผูน้ั้นจะหนักลบัไปใชย้าเสพติดอีก นอกจากน้ีในระหว่างท่ีผูน้ั้น

ถกูส่งไปคุมตวัในสถานพยาบาลเพ่ือบ าบดัรักษาและแกไ้ขฟ้ืนฟสูมรรถภาพน้ี  หากเขาหลบหนีหรือ

พยายามหลบหนี หรือผูช่้วยหรือพยายามช่วยผูห้ลบหนี หรือพยานหลบหนี จะตอ้งไดรั้บโทษปรับ

หรือจ าคุก หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และเพ่ือใหเ้ห็นภาพการบงัคบับ าบดัรักษาตามกฎหมายน้ีชดัเจนยิ่งข้ึน  

ผูเ้ขียนจึงขอน าแผนภูมิมาแสดง ดงัน้ี 

        3.1.2  ประเทศเยอรมนั 

การบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดของเยอรมนันั้น ไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย

อาญา เป็นการเฉพาะเพื่อการแกไ้ขผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงเรียกว่า “มาตรการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผิด และ

มาตรการเพื่อความปลอดภยั” (Measures of Rehabilitation and Security) โดยการแบ่งออกเป็น 6 

ประเภท 

1)  การส่งตวัไปควบคุมรักษายงัสถานบ าบดัโรคจิต 

2)  การส่งตวัไปควบคุมรักษายงัสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษและโรคพิษสุราเร้ืองรัง 

3)  การส่งไปยงัสถานควบคุมป้องกนั 

4)  การใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแล 

5)  การเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์

6)  การหา้มประกอบอาชีพ 

มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดและมาตรการเพ่ือความปลอดภยั (Measures  of 

Rehabilitation  and Security ) ทั้ง 6 ประเภทน้ี ศาลอาจไม่สั่งให้น ามาใชถ้า้ประวติัการกระท า

ความผดิอาญาของจ าเลยไม่ไดส้ดัส่วนกบัความคาดหวงัในพฤติกรรมท่ีจะกระท าความผดิทางอาญา
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ของจ าเลย ซ่ึงมีสภาพท่ีเป็นอนัตรายต่อสังคม 12  ส าหรับหลกัเกณฑ์และการบงัคับใช้วิธีการเพื่อ

ความปลอดภยัแก่บุคคลผูเ้สพยาเสพติดนั้น ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนัไดบ้ญัญติัไวด้งัน้ี 

3.1.2.1  หลกัเกณฑก์ารส่งตวัไปควบคุมรักษายงัสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติด13
 

ถา้ผูใ้ดมีนิสยัเสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืนมากเกินไป และกระท าความผิดกฎหมาย

อยา่งใดอยา่งหน่ึงในขณะมึนเมา หรือเก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะนิสัยของเขา ซ่ึงถูกศาลพิพากษาลงโทษ

หรือไม่อาจพิพากษาลงโทษได ้เพียงเพราะไม่สามารถพิสูจน์ความผดิทางอาญาของผูน้ั้นได ้ศาลจะ

สัง่ใหส่้งตวัผูน้ั้นไปควบคุมยงัสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติด และโรคพิษ  

สุราเร้ือรังก็ได ้ถา้สภาพอนัตรายยงัคงมีอยูเ่น่ืองจากผูน้ั้นมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าความผดิ

อยา่งร้ายแรง แต่ศาลอาจจะไม่สัง่ใหส่้งตวัไปควบคุมบ าบดัรักษา ยงัสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดและ

โรคพิษสุราเร้ืองรังได ้ถา้ไม่มีโอกาสท่ีจะบ าบดัรักษาผูน้ั้นใหห้ายขาดได ้ 

3.1.2.2  การบงัคบัตามค าสัง่ศาล 

ถา้ศาลมีค าสัง่ใหส่้งตวัจ  าเลยไปควบคุมบ าบดัรักษายงัสถานบ าบดัรักษาหรือให้ลงโทษ

และป ิบติัตามมาตรการเพ่ือความปลอดภยั ตามค าสั่งศาลก่อนท่ีจะน าตวัไปลงโทษอย่างไรก็ตาม 

ถา้การบงัคบัตามมาตรการเพ่ือความปลอดภยั ตามค าสัง่ศาลจะด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จไดง้าย

กว่า  ศาลอาจพิพากษาใหข้ยายหรือเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าว หากเห็นวตัถุประสงคข์องการบงัคบัตาม

มาตรการเพ่ือความปลอดภยัตามค าสั่งศาลจะด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได ้ และถา้สภาพของ

จ าเลยประจกัษช์ดัเจนแก่ศาลตามค าร้องขอ 

ถา้ไดบ้งัคบัตามมาตรการเพ่ือความปลอดภยัทั้งหมด หรือบางส่วนก่อนการลงโทษไป

แลว้ถึงสองในสามส่วนของโทษท่ีจะไดรั้บ ให้นับระยะเวลาท่ีถูกบงัคบัตามมาตรการเพื่อความ

ปลอดภยั รวมเขา้กบัโทษแต่จะบงัคบัใชม้าตรการเพื่อความปลอดภยัก่อนการลงโทษ ศาลอาจทุเลา

การลงโทษท่ีเหลืออยูเ่พื่อคุมความประพฤติภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก  าหนดไว ้และหากไดรั้บโทษไปแลว้

ก่ึงหน่ึงของโทษทั้งหมดก็ได ้ถา้ไดดุ้ลยภาพของโทษท่ียงัไม่ระงบัให้บงัคบัตามมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภยัต่อไป อยา่งไรก็ตามศาลอาจมีค าสัง่ใหล้งโทษไดถ้า้สภาพการณ์ของจ าเลยประจกัษ์ชดัแก่

ศาลตามค าร้องขอ 

                                                             
12  เพ่ิงอ้าง. 
13 เพ่ิงอ้าง. 
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3.1.2.3  การเปล่ียนแปลงประเภทของการบ าบดัรักษาท่ีแตกต่าง14 

ถา้ศาลมีค าสัง่ใหส่้งตวัไปควบคุมการบ าบดัรักษาสถานบ าบดัโรคจิต หรือสถานบ าบดัผู ้

ติดยาเสพติดใหโ้ทษ และพิษสุราเร้ือรัง ศาลอาจมีค าสั่งเปล่ียนแปลงในภายหลงัให้ส่งตวัจ  าเลยไป

ควบคุมบ าบดัรักษายงัสถานบ าบดัอ่ืนก็ได ้ แต่ศาลอาจสัง่เปล่ียนแปลงในภายหลงัให้ส่งตวัจ  าเลยท่ี

ถกูบงัคบัตามค าสั่งศาลขา้งตน้ ไปยงัสถานควบคุมป้องกนัเพ่ือด าเนินการตามมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภยัวิธีการหน่ึงตามท่ีก  าหนดไวก้็ได ้

อย่างไรก็ตามศาลอาจพิพากษาให้ขยายหรือเพิกถอนค าสั่งตามท่ีสั่งไว ้ก็ ได ้ 

ถา้ภายหลงัปราก พยานหลกัฐานต่อศาลว่าการแกไ้ขฟ้ืนฟจู  าเลยโดยวิธีนั้นจ  าเป็นตอ้งน ามาใชเ้สริม

ต่อไป ส าหรับระยะเวลาท่ีก  าหนดใหส่้งตวัไปควบคุมบ าบดัรักษายงัสถานบ าบดัหรือการพิจารณา

คดีใหม่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงศาลไดมี้ค  าสัง่ในค าพิพากษา 

3.1.2.4  ระยะเวลาควบคุมตวั15 

ก าหนดระยะเวลาการควบคุมตวั เพื่อบ าบดัรักษาในสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดและโรค

พิษสุราเร้ือรังไม่เกิน 2 ปี หากเป็นการควบคุมตวัในสถานควบคุมป้องกนัเป็นคร้ังแรกไม่เกิน 10 ปี 

ใหเ้ร่ิมนบัก าหนดระยะเวลาตั้งแต่การควบคุมตวัเป็นตน้ไป ถา้ศาลมีค าสั่งให้บงัคบัตามมาตรการ

จ ากดัเสรีภาพไปพร้อม ๆ กับการควบคุมตวัก่อนท่ีไดรั้บโทษตามค าพิพากษาก าหนดระยะเวลา

สูงสุดในการควบคุมตวัขอขยายออกไป ใหค้รอบคลุมถึงระยะเวลาท่ีถกูบงัคบัใชม้าตรการเพื่อความ

ปลอดภยัท่ีไดรั้บต่อจากโทษ 

ถา้ไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาสูงสุดในการควบคุมตวัไว ้หรือก าหนดไวแ้ต่ยงัไม่ส้ินสุด 

ศาลอาจสัง่พกัการควบคุมตวัไวช้ัว่คราวในเวลาใดก็ได ้และจดัใหคุ้มความประพฤติจ าเลยไวโ้ดยเร็ว

เท่าท่ีจะมีเหตุผลใหท้ าเช่นนั้นได ้โดยใหเ้สรีภาพแก่จ าเลยในการด าเนินชีวิตตามกฎหมาย กรณีการ

รอการลงโทษจ าเลยตอ้งประพฤติตนภายใต้การควบคุมดูแล ถา้ก  าหนดระยะเวลาสูงสุดขา้งต้น

ส้ินสุดลงใหป้ล่อยตวัจ  าเลยไป และยติุการบงัคบัใชม้าตรการเพ่ือความปลอดภยั แต่หากจ าเลยไดรั้บ

                                                             
14 เอกชยั กาญจนางกูรพนัธ์ุ, การใชดุ้ลพินิจของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กรณีผูเ้คยผ่านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด, (มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552), น.57. 

15 เพ่ิงอ้าง. 
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การปล่อยตัวไปภายหลงัจากการถูกควบคุมไวใ้นสถานเพ่ือป้องกันเป็นคร้ังแรกตามก าหนด

ระยะเวลาสูงสุด จ  าเลยตอ้งประพฤติตนภายใตก้ารควบคุมดูแล 

3.1.2.5  การพิจารณาใหม่16 

ศาลอาจด าเนินการพิจารณาใหม่ในเวลาใดก็ได ้เพื่อพิพากษาว่าจะพกัการควบคุมตัว

และจดัใหคุ้มความประพฤติจ าเลยหรือไม่ โดยการพิจารณาจะตอ้งกระท าก่อนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลา

การควบคุมตวั คือ 

(1)  6 เดือน ในสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดและโรคพิษสุราเร้ือรัง 

(2)  1 ปี ในสถานบ าบดัทางจิต 

(3)  2 ปี ในสถานควบคุมป้องกนั 

ทั้งน้ี ศาลอาจจะลดระยะเวลาดงักล่าวไดภ้ายในขอบเขตเร่ืองการพิจารณาระยะเวลา

ใหม่ พร้อมทั้งก  าหนดระยะเวลาก่อนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาร้องขอให้พิจารณาใหม่ส าหรับการนับ

ระยะเวลานั้นใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่ถกูควบคุมตวัในสถานบ าบดั แต่ถา้ศาลไม่อนุญาตให้พกัการควบคุม

ตวั การนบัระยะเวลาท่ีก  าหนดใหม่ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีศาลมีค าสัง่ไม่อนุญาต 

3.1.2.6  การพกัถอนค าสัง่ใหพ้กัการควบคุมตวัในสถานบ าบดั17 

ศาลอาจเพิกถอนค าสั่งให้พกัการควบคุมตัวในสถานบ าบัดได้ ถา้จ  าเลยกระท าผิด

กฎหมายในขณะท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแล หรือฝ่าฝืนแนวทางท่ีศาลก าหนดไวอ้ย่างชดัแจง้ หรือ

หลีกเล่ียงไม่ป ิบัติตามค าแนะน าของเจา้พนักงานคุมประพฤติ หรือส านักงานคุมประพฤติและ

ความประพฤติของจ าเลยแสดงใหเ้ห็นว่า วตัถุประสงคข์องมาตรการเพื่อความปลอดภยัจ าเป็นตอ้ง

ใชก้ารคุมขงั  ในกรณีความประพฤติของจ าเลยระหว่างอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลแสดงให้เห็นว่า

สภาวะของจ าเลยอาจกระท าผิดกฎหมายและวตัถุประสงค์ของมาตรการเพื่อความปลอดภัย 

จ  าเป็นตอ้งใชก้ารคุมขงั ศาลอาจเพิกถอนค าสัง่ใหพ้กัการควบคุมตวัในสถานบ าบดัได ้

นอกจากน้ีศาลอาจถอนค าสั่งให้พักการควบคุมตัวในสถานบ าบัด ถ้าศาลทราบ

สภาพการณ์ต่าง ๆ ในระหว่างท่ีจ  าเลยอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลความประพฤติว่าพฤติกรรมของ

จ าเลยไม่ยอมรับการพกัการควบคุมตวัในสถานบ าบดั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าวตัถุประสงคข์องมาตรการ

                                                             
16 เพ่ิงอ้าง. 
17 เพ่ิงอ้าง. 
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เพื่อความปลอดภยัจ าเป็นตอ้งใชก้ารคุมขงั โดยระยะเวลาการควบคุมตวัในสถานบ าบดัทั้งก่อนและ

หลงัการพกัการควบคุมตวั จะตอ้งไม่เกินเวลาท่ีกฎหมายก าหนดสูงสุดไวใ้ห้ใชม้าตรการเพื่อความ

ปลอดภยั แต่ถา้ศาลไม่เพิกถอนค าสั่งให้พกัการควบคุมตวัในสถานบ าบดั ให้มาตรการเพ่ือความ

ปลอดภยัยุติลงเม่ือส้ินสุดก าหนดเวลาการควบคุมดูแล ทั้งน้ี มิให้นับระยะเวลาท่ีให้จ  าเลยท างาน

บริการต่าง ๆ ตามค าแนะน ามาหกัออกจากระยะเวลาในการควบคุมตวัในสถานบ าบดั 

โดยสรุปแลว้การบงัคบับ าบดัรักษาตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนัดงักล่าวขา้งตน้ 

มุ่งเน้นท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีสภาพเป็นอนัตรายให้ไดรั้บการบ าบดัรักษาดว้ยวิธีการ

บงัคับบ าบัดรักษา เพ่ือให้ผูน้ั้นสามารถกลบัเข้าสู่สังคมได้โดยปกติสุข ด้วยการน าตัวผูก้ระท า

ความผดิกฎหมาย ในขณะติดยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการพิจารณาโดยศาล ศาลจะพิพากษาลงโทษ

จ าคุกหรือไม่อาจพิพากษาลงโทษได ้เพราะไม่สามารถพิสูจน์ความผดิทางอาญาของผูน้ั้นได ้ศาลจะ

สัง่ใหส่้งตวัผูน้ั้นไปควบคุมยงัสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี ถา้สภาพอนัตรายยงัคง

อยูเ่น่ืองจากผูน้ั้นมีแนวโนม้ท่ีจะท าผดิกฎหมายอยา่งร้ายแรง หรือศาลอาจจะไม่สัง่ให้ส่งตวัผูน้ั้นไป

ควบคุมบ าบัดรักษายงัสถานบ าบัดผูติ้ดยาเสพติดก็ได้ ถ้าไม่มีโอกาสท่ีจะบ าบัดรักษาผูน้ั้นให้

หายขาดได ้ถา้ศาลมีค าสัง่ใหส่้งไปควบคุมบ าบดัรักษาใสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดก่อนทีจะน าตวัไป

ลงโทษ แต่ศาลอาจมีค าสั่งให้ลงโทษบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนจะส่งตวัไปควบคุมรักษายงัสถาน

บ าบดัรักษาก็ได ้หรืออาจพิพากษาใหข้ยายหรือเพิกถอนค าสั่งดงักล่าวก็ได ้และภายหลงัจากศาลมี

ค  าสั่งให้ส่งไปควบคุมบ าบัดรักษายงัสถานบ าบัดผู ้ติดยาเสพติดแล้ว  ศาลมีอ  านาจมีค าสั่ง

เปล่ียนแปลงโดยให้ส่งจ  าเลยไปควบคุมรักษายงัสถานบ าบัดรักษาอ่ืนก็ได้ ถา้สถานบ าบัดนั้นมี

โอกาสช่วยแกไ้ขฟ้ืนฟจู  าเลยใหห้ายขายได ้ในกรณีท่ีจ  าเลยถูกควบคุมรักษาในสถานบ าบดัผูติ้ดยา

เสพติดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี ศาลอาจมีค าสัง่ใหย้กเลิกการควบคุมรักษาได ้หากจ าเลยไม่สามารถ

รับการรักษาให้หายขาดได้ โดยจัดให้มีการคุมความประพฤติจ าเลย อย่างไรก็ตามศาลอาจ

ด าเนินการพิจารณาใหม่ในเวลาใดก็ไดภ้ายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการควบคุม

ตวั ในสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติด เพื่อพิพากษาว่าจะพกัการควบคุมตวั และจดัให้คุมความประพฤติ

จ าเลยหรือไม่ เม่ือศาลมีค าสัง่ใหพ้กัการควบคุมตวั หากจ าเลยกระท าผดิกฎหมายในขณะท่ีอยูภ่ายใต้

การควบคุมดูแล หรือฝ่าฝืนแนวทางท่ีศาลก าหนดไวอ้ย่างชดัแจ้ง หรือหลีกเล่ียงไม่ป ิบติัตาม

ค าแนะน าของเจา้พนกังานคุมประพฤติหรือส านกังานคุมประพฤติ ศาลอาจเพิกถอนค าสัง่ใหพ้กัการ
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ควบคุมตวัในสถานบ าบดัและมีค าสัง่ใหคุ้มขงัจ  าเลยก็ได ้และเพ่ือใหเ้ห็นภาพการบงัคบับ าบดัรักษา

ตามกฎหมายน้ีชดัเจนยิง่ข้ึน ผูเ้ขียนจึงขอน าแผนภูมิมาแสดง ดงัน้ี 

        3.1.3  ประเทศมาเลเซีย 

ในการบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดของประเทศมาเลเซีย ไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นกฎหมาย

เฉพาะ 2 ฉบบั คือ The Dangerous Drugs Ordinance 1952 (พ.ศ.2495) ซ่ึงต่อมาไดม้ีกฎหมายมา

แกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหลายฉบบั ไดแ้ก่ Dangerous Drugs (Amendment) Act 1975, 1977 และ 198418   

Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 (พ.ศ. 2526) 

หลกัการของกฎหมาย The Dangerous Drugs Ordinance 1952 ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

โดย Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation)Act อีกหลายฉบบันั้นเป็นการให้อ  านาจ

เจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์ หรือเจา้พนกังานต ารวจท่ีมียศไม่ต ่ากว่าสิบต ารวจเอกหรือนายเวรประจ า

สถานีต ารวจเข้าควบคุมบุคคลใด ๆ ท่ีสงสัยว่าจะเป็นผูติ้ดยาเสพติดและภายในยี่สิบส่ีชัว่โมงให้

น าส่งบุคคลนั้นต่อศาล ในกรณีท่ีศาลมีเหตุให้เช่ือไดว้่าบุคคลนั้นจะเป็นผูติ้ดยาเสพติด ศาลอาจสั่ง

ให้คุมขังบุคคลนั้น และให้มีการตรวจสอบทางการแพทย ์หรือสังเกตการณ์โดยเจา้หน้าท่ีทาง

การแพทย์ ณ ศูนย์สืบสวนสายตรวจสอบ จากเจ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์ให้ศาลด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

3.1.3.1  ในกรณีจ าเป็นท่ีบุคคลนั้นตอ้งรับการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพในศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเข้ารับการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นเวลา 6 

เดือน ซ่ึงอาจมีการพิจารณาลดระยะเวลาควบคุมตวัน้ีลงได ้โดยคณะกรรมหน่ึง (Board of Visitor) 

หากบุคคลนั้นไดผ้่านการควบคุมตวัในศูนยม์า 4 เดือน และมีเหตุผลสนับสนุนว่าระยะเวลาการ

ควบคุมตัวนั้ นเพียงพอแล้ว19  หรือหากกรณีท่ีมีความจ าเป็นแห่งการควบคุมตัวเพื่อรับการ

บ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพนั้นยงัไม่หมดไป กฎหมายก็ให้อ  านาจแก่เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ

ของศูนย ์โดยความยินยอมของคณะกรรมการในการขยายเวลาการควบคุมตัวออกไปอีกเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน20 รวมทั้งระหว่างการบ าบดัรักษาในศนูยด์งักล่าว ผูเ้ขา้รับการบ าบดัอาจถกู

                                                             
18 เพ่ิงอ้าง. 
19 เพ่ิงอ้าง. 
20 เพ่ิงอ้าง. 
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พิจารณาสั่งยา้ยตัวให้ไปรับการบ าบัดรักษายงัศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแห่งอ่ืนถ้าปราก ว่ามี

ประสิทธิภาพมากกว่าไดด้ว้ย21 

เม่ือผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการปล่อยตวัจากศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแลว้ ยงัตอ้งอยู่ภายใต้

กระบวนการติดตามผลภายหลงัการบ าบดัรักษาจากเจา้หน้าท่ีสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ โดยความเห็นชอบของเจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์อีก

เป็นเวลา 2 ปี22 

3.1.3.2  ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไม่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ ศาลอาจจะสั่งให้ผูน้ั้นอยู่ภายใต้ความดูแลตรวจตราของ

เจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์เป็นเวลา 2 ปี และศาลอาจมีค าสัง่อยา่งหน่ึงอยา่งใดในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ถา้ผูก้ระท าความผิดเป็นบุคคลผูติ้ดยาเสพติดท่ียงัมีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 

ศาลอาจมีค าสัง่ใหป้ล่อยตวัผูก้ระท าความผิด และให้เขา้พกัอาศยัในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ เพ่ือรับ

การบ าบดัรักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือสั่งให้ผูก้ระท าความผิดเขา้อยู่ในความดูแลตรวจตราของ

เจา้หนา้ท่ีฟ้ืนฟสูมรรถภาพเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี23 

(2)  ถา้ผูก้ระท าผดิเป็นบุคคลผูติ้ดยาเสพติดท่ียงัมีอายุไม่ครบยีสิ่บเอ็ดปี ศาลอาจมีค าสั่ง

ให้ปล่อยตัวผูก้ระท าความผิดโดยให้อยู่ในความประพฤติ และให้อยู่ในความดูแลตรวจตราของ

เจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์เป็นเวลาสองปี หรือสั่งให้บุคคลนั้นเขา้รับการบ าบดัรักษาในศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพในเวลา 6 เดือน24 

(3)  ถา้ผูก้ระท าความผิดเป็นผูพ้น้โทษในการกระท าความผิดซ่ึงด าเนินการท าให้ตน

หรือผูอ่ื้นไดรั้บยาเสพติดหรือถูกพบว่ามีหรือใชส้ถานท่ีเพ่ือท่ีจะใชย้าหรือเสพ หรือบริโภคยานั้น 

ใหศ้าลมีค าสัง่ให้เขา้อยู่ภายใตก้ารดูแลตรวจตราของเจา้หน้าท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นระยะเวลาไม่

นอ้ยกว่าสองปี แต่ไม่เกินหา้ปีทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีฟ้ืนฟสูมรรถภาพ25 

                                                             
21 เพ่ิงอ้าง. 
22 เพ่ิงอ้าง. 
23 เพ่ิงอ้าง. 
24 เพ่ิงอ้าง. 
25 เพ่ิงอ้าง. 
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นอกจากน้ี หากผูน้ั้นป ิเสธการตรวจสอบทางการแพทยก์ารเขา้รับการบ าบัดรักษา 

หรือป ิเสธการดูแลตรวจตราของเจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์ หรือหลบหนีการควบคุมโดยชอบดว้ย

กฎหมายของศนูยสื์บสวนตรวจสอบหรือศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพ จะตอ้งมีความผิดตามกฎหมายระบุ

เอาไวด้ว้ยถา้ปราก ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าไดด้ว้ย 

ส าหรับหลกัการของกฎหมาย Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 

198326   เป็นการวางหลกัเกณฑ์โดยละเอียดเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติด โดยเฉพาะซ่ึงมีสาระส าคญัคือ 

ก. การบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด27 ซ่ึงกฎหมายใหอ้  านาจเจา้หนา้ท่ีควบคุมตวัผูซ่ึ้ง

ตอ้งสงสยัว่าติดยาเสพติด โดยใหก้กัตวัไวใ้นท่ีเหมาะสมช่วงระยะเวลาไม่เกินยี่สิบส่ีชัว่โมง เพ่ือท า

การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดได ้ทั้งน้ี ถา้การตรวจพิสูจน์ไม่อาจเสร็จส้ินหรือสมบูรณ์ หรือไม่อาจ

แสดงผลไดภ้ายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัตั้งแต่บุคคลนั้นถกูควบคุม 

- บุคคลนั้นอาจถูกประกนัตวั โดยมีหรือไม่มีหลกัประกนัก็ได ้โดยตอ้งอยู่ภายใตก้าร

ดูแล ติดตาม ของเจา้หนา้ท่ีในเวลาและสถานท่ีตามระบุไวใ้นขอ้สญัญา หรือ 

- บุคคลนั้นอาจถกูเจา้หนา้ท่ีน าตวัมาแสดงต่อหน้าศาล และศาลอาจสั่งให้กกัตวับุคคล

นั้นต่อไปในเวลาไม่เกินสิบส่ีวนั เพ่ือท่ีจะไดรั้บการตรวจพิสูจน์ ถา้ปราก แก่ศาลว่าจ  าเป็นหรือศาล

อาจใหป้ระกนัตวับุคคลนั้นไปโดยมีหรือไม่มีหลกัประกนัก็ได ้ โดยดูแลติดตามในเวลาและสถานท่ี

ท่ีก  าหนดในขอ้ผกูพนั เพื่อประโยชน์ในการท าการตรวจพิสูจน์ต่อไป หรือในกรณีท่ีบุคคลไดรั้บ

การตรวจพิสูจน์เสร็จแลว้ แต่ผลของการตรวจพิสูจน์ยงัไม่เรียบร้อยศาลอาจใหป้ระกนัตวับุคคลนั้น

ไปโดยมีประกนัหรือไม่มีประกนัก็ได ้โดยใหม้าปราก ตวั ณ สถานท่ีและเวลาตามท่ีก  าหนดในขอ้

สญัญาเพื่อจะรับทราบผลของการตรวจพิสูจน์ 

หากผลของการตรวจพิสูจน์ปราก ว่าบุคคลนั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติดโดยการรับรองของ

เจา้หนา้ท่ีทางกรมแพทยข์องรัฐ หรือผูป้ ิบติัทางการแพทยท่ี์จดทะเบียนไว ้เจา้หน้าท่ีจะตอ้งน าตวั

บุคคลนั้นมาแสดงต่อศาล และถา้หลงัจากศาลไดฟั้งค าใหก้ารของบุคคลนั้นแลว้ 

                                                             
26 เพ่ิงอ้าง. 
27 เพ่ิงอ้าง. 
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-  ถา้ศาลเช่ือว่าบุคคลนั้นตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพ ก็สามารถสัง่ใหเ้ขา้พกัในศนูยเ์พ่ือบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดเ้ป็นเวลาสองปี 

ซ่ึงอาจมีการพิจารณาลดระยะเวลาดงักล่าวไดโ้ดยคณะกรรมการ (Board of Visitors) ในกรณีท่ีมี

เหตุผล ปราก ว่าเป็นการเพียงพอ ถา้บุคคลนั้นไดพ้กัอยูใ่นศนูยม์าครบระยะเวลาสิบสองเดือนแลว้28 

และในเวลาใดก็ตามบุคคลซ่ึงพกัอาศยัอยูใ่นศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพนั้นอาจถูกสั่งให้ยา้ยไปพกัอาศยั

ในศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพแห่งอ่ืนก็ไดด้ว้ย29 

- ถา้ศาลเช่ือว่าการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอาจจะตอ้งกระท าในท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่

ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ  ศาลก็อาจสั่งให้บุคคลนั้นอยู่ในสถานท่ีภายใตก้ารดูแลของเจา้หน้าท่ีศูนย์

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพในเวลาไม่นอ้ยกว่าสองปี และไม่เกินสามปี และตอ้งมีการท าสัญญาโดยมีประกนั

หรหือไม่มีประกนั แลว้แต่ศาลจะพิจารณาเพื่อการดูแลภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

ข.  การหลบหนีจากการควบคุมโดยชอบดว้ยกฎหมาย หากบุคคลใดหลบหนีจากการ

ควบคุมโดยชอบดว้ยกฎหมาย จะตอ้งรับผดิในการหนีนั้น และจะถกูลงโทษโดยการปรับหรือจ าคุก

เป็นระยะเวลาไม่เกินสามปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ30 

โดยสรุปแลว้ กฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบับ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดของประเทศมาเลเซีย ในส่วนของ Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 น้ี 

เป็นการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมและกักตวัผูต้อ้งสงสัยว่าติดยาเสพติดไวใ้นท่ีเหมะสมเป็น

ระยะเวลาไม่เกินยีสิ่บส่ีชัว่โมง  เพ่ือการตรวจพิสูจน์ได ้ถา้ผลการตรวจพิสูจน์ไม่อาจเสร็จส้ินภายใน

ยีสิ่บส่ีชัว่โมง บุคคลนั้นอาจไดรั้บการประกนัตวั หรืออาจถกูน าไปแสดงต่อหนา้ศาล ซ่ึงศาลอายให้

กกัตวัผูน้ั้นต่อในเวลาไม่เกินสิบส่ีวนั  เพ่ือรับการตรวจพิสูจน์ต่อ หรืออาจให้ประกนัตวัไปโดยวาง

ขอ้ก  าหนดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตรวจพิสูจน์ต่อไปก็ได ้หากการตรวจพิสูจน์ปราก ว่า

บุคคลนั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติด เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งน าตวับุคคลดงักล่าวมาแสดงต่อศาลและศาลอาจ 

- สัง่ใหเ้ขา้พกัในศนูยเ์พ่ือบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดเ้ป็นเวลาสองปีหลงัจาก

นั้ น ก็ ให้ ไ ด้ รั บ ก า ร ติ ด ต าม ผลหลัง ก า รบ าบั ด รั ก ษ า  ทั้ ง อ า จมี ก า รพิ จ า รณ าย ้า ย ตั ว 

                                                             
28 เพ่ิงอ้าง. 
29 เพ่ิงอ้าง. 
30 เพ่ิงอ้าง. 
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ผูเ้ข้ารับการบ าบัดรักษาไปยงัศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแห่งอ่ืน หรือพิจารณาลดระยะเวลาในการ

บ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพลงได ้และเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บการปล่อยตวัจากศนูยก์็ยงัตอ้งไดรั้บ

การติดตามผลภายหลงัการบ าบดัรักษาเป็นเวลาสองปี 

- สั่งให้ผูน้ั้นอยู่ในสถานท่ีภายใตก้ารดูแลของเจา้หน้าท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพแลว้ไม่น้อย

กว่าสองปี และไม่เกินสามปี 

นอกจากน้ี หากผูใ้ดหลบหนีจากการควบคุมโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืน

ขอ้ก  าหนด หรือเง่ือนไขภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี จะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวด้ว้ยหรือ

เง่ือนไขภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี จะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวด้ว้ยนั้น 

        3.1.4  ประเทศสิงคโปร์ 

การบังคับบ าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติดของสิงคโปร์ ได้ก  าหนดไว้ในกฎหมาย  

The Misuse of Drugs (Amendment, Act 1973) ซ่ึงมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1975 และ ค.ศ. 

1979 เป็นกฎหมายท่ีระบุใหม้ีการจดัการบ าบดัรักษาและแกไขปรับปรุงผูเ้สพติด โดยรัฐมนตรีหรือ

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย และผูอ้  านวยการส านักงานกลางยาเสพติดให้โทษ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม

กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษของประเทศสิงคโปร์ มีอ  านาจวางกฎเกณฑ์ส าหรับการ

บ าบดัรักษาและแกไ้ขปรับปรุงผูติ้ดยาเสพติดได ้โดยหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการบ าบดัรักษามี

ดงัน้ี31 

3.1.4.1  ผูอ้  านวยการส านักงานกลางยาเสพติดให้โทษอาจน าผูต้อ้งสงสัย ซ่ึงมีเหตุผล

อนัสมควรว่าเป็นผูติ้ดยาเสพติด มาท าการตรวจสอบทางการแพทยห์รือท าการทดลองโดยเจา้หน้าท่ี

ซ่ึงเป็นแพทยข์องรัฐ หรือแพทยผ์ูฝึ้กหดั 

3.1.4.2  ถา้ผลของการตรวจสอบหรือการทดลอง หรือการตรวจปัสสาวะปราก ว่าเป็น

ผูเ้สพติด ผูอ้  านวยการส านกังานกลางยาเสพติดใหโ้ทษมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าตวับุคคลนั้นมาท า

การบ าบดัรักษาและแกไ้ขปรับปรุงในสถานพยาบาล ผูอ้  านวยการอาจใหอ้ยูใ่นความดูแลของบุคคล

อ่ืนส าหรับการบ าบดัรักษาและแกไ้ขปรับปรุงตามก าหนดระยะเวลาท่ีผูอ้  านวยการก าหนดหลงัจาก

ไดป้รึกษาหารือกนัในสถานพยาบาลแลว้ 

                                                             
31 กฎหมายสิงคโปร์เกี่ยวกบัมาตรการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด The Misuse of  

Drugs (Amendment, Act 1979) 
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3.1.4.3  อ านาจของเจา้หนา้ท่ีในการตรวจจบัผูติ้ดยาเสพติด32 

(1) เจา้หนา้ของส านกังาน เจา้หน้าท่ีต  ารวจ และศุลกากร หรือต ารวจพิเศษอ่ืน ๆ หรือ

สมาชิกของ Vigilante Corps ท่ีถูกใชอ้  านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หน้าท่ีต  ารวจท่ีมียศไม่ต  ่า

กว่าผูช่้วยผูอ้  านวยการผูอ้  านวยการต ารวจ อาจจะจบักุมบุคคลใดก็ได ้ผูซ่ึ้งกระท าหรือผูซ่ึ้งตอ้งสงสัย

อยา่งมีเหตุผลว่ากระท าความผดิภายใตพ้ระราชบญัญติัน้ีโดยไม่ตอ้งเตือนก่อน 

(2)  บุคคลซ่ึงถูกจบันั้นจะถูกน าไปยงัส านักงานกลางยาเสพติดให้โทษ สถานีต ารวจ 

หรือศุลกากร พร้อมกบัส่ิงของต่าง ๆ ท่ีถกูยดึมา และอาจถกูคน้ตวัได ้

3.1.4.4 การสัง่บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ผูอ้  านวยการของส านกังานกลางยาเสพติดให้โทษ อาจตอ้งการให้บุคคลใดก็ตามท่ีถูก

สงสัยอย่างมีเหตุผลว่าติดยาเสพติด ได้รับการตรวจสอบทางการแพทย ์หรือสังเกตอาการโดย

เจา้หนา้ท่ีทางการแพทยข์องรัฐบาล หรือผูป้ ิบติัทางการแพทย ์ซ่ึงถา้ผลของการตรวจสอบหรือการ

สงัเกต หรือผลของการตรวจปัสสาวะ ปราก แก่ผูอ้  านวยการว่ามีความจ าเป็นจะตอ้งให้บุคคลนั้น

เขา้รับการรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือทั้งสองอย่างในสถานพยาบาล ผูอ้  านวยการก็จะออก

ค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบุ้คคลนั้นเขา้รับการรักษาพยาบาล 

บุคคลทุกคนซ่ึงได้ถูกรับไว้รักษาโดยสถานพยาบาล จะถูกกักตัวไว้เป็นเวลา  

6 เดือน  เวน้แต่จะถกูปล่อยก่อน  6 เดือน โดยผูอ้  านวยการหรือคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ

ของสถานพยาบาล และถา้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาลมีความเห็นว่า   

ผูเ้ข้า รับการรักษาซ่ึงหมดเวลากักตัวแล้ว ยงัต้องได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อ

คณะกรรมการก็อาจสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า ใหผู้เ้ขา้รับการรักษาตอ้งถกูกกัตวัในสถานพยาบาล

ต่อในระยะเวลาหรือหลายระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือน ในแต่ละคร้ัง แต่อยา่งไรก็ตามจะกกัตวัผูเ้ขา้รับ

การรักษาไวเ้กินกว่า 3 ปี หลงัจากท่ีเขาไดรั้บการรักษาในสถานพยาบาลตามค าสัง่นั้นไม่ได ้

นอกจากน้ี ผูอ้  านวยการของส านักงานกลางยาเสพติดให้โทษ หรือคณะกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาล อาจสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาใดก็ได้ เพ่ือยา้ยตัว  

ผูเ้ขา้รับการรักษาจากสถานพยาบาลแห่งหน่ึงไปยงัสถานพยาบาลแห่งอ่ืน รวมทั้งกรณีหากมีข้อ

พิสูจน์ปราก เป็นท่ีพอใจแก่ผูอ้  านวยการสถานพยาบาลว่าการปราก อยู่ท่ีใดท่ีหน่ึงของผูเ้ขา้รับ
                                                             

32 เพ่ิงอ้าง. 
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รักษาจ าเป็นเก่ียวกบัความยุติธรรม หรือมีประโยชน์ในการไต่สวน หรือประโยชน์ต่อสาธารณะ 

หรือเป็นประโยชน์ต่อตวัผูเ้ขา้รับการรักษาเองแลว้  ผูอ้  านวยการสถานพยาบาลก็อาจสั่งให้ผูเ้ขา้รับ

การรักษายา้ยไปสถานท่ีนั้นก็ไดเ้ช่นกนั 

3.1.4.5 การปล่อยตวัผูเ้ขา้รับการรักษา 

(1) คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาลจะเก็บเร่ืองของผูเ้ขา้รับการ

รักษาทุกกรณี และจะน ามาพิจารณาบ่อยคร้ังเท่าท่ีจะท าไดว้่าเขาควรถกูปล่อยตวัไปหรือไม่ 

(2) ผูอ้  านวยการของส านักงานกลางยาเสพติดให้โทษ หรือคณะกรรมการพิจารณา

ตรวจสอบของสถานพยาบาล อาจสั่ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาใดก็ได้เ พ่ือปล่อยตัว 

ผูเ้ขา้รับการรักษา 

ส าหรับในกรณีท่ีมีการร้องเรียนซ่ึงท าโดยใหส้ตัยส์าบานกบัศาลแลว้ว่าบุคคลใดถูกกกั

ตวัโดยมิชอบในสถานพยาบาล ดว้ยเหตุผลของการจดัการผิดหรือดว้ยช่องโหว่ของเจา้หน้าท่ี เร่ือง

การปล่อยตวัของเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎขอ้บงัคบัใดท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี 

ศาลอาจไต่สวนถึงการร้องเรียนดว้ยตนเอง หรือส่งให้เจา้หน้าท่ีต  ารวจไต่สวนเพื่อจุดประสงค์ใน

การสืบให้รู้ความจริง และถา้ภายหลงัการพิจารณาถึงผลการไต่สวนใดก็ตามถา้ศาลเห็นว่าบุคคล  

ผูซ่ึ้งถกูกกัตวัในสถานพยาบาลไม่ควรถกูกกัตวัเช่นนั้น ก็อาจสัง่ใหป้ล่อยตวัผูน้ั้นจากสถานพยาบาล

ไดเ้ช่นกนั 

โดยสรุปแลว้ กฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบับ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ผูติ้ดยาเสพ

ติดของประเทศสิงคโปร์ท่ีส าคญันั้น จะมุ่งเนน้การใหอ้  านาจเจา้หนา้ท่ีของส านกังานกลางยาเสพติด

ให้โทษ ต ารวจ ศุลกากร เจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง จับกุมผูต้ ้องสงสัยว่า กระท าความผิดตาม

กฎหมายน้ี โดยเฉพาะการกระท าความผดิฐานบริโภคสารควบคุม รวมทั้งใหอ้  านาจแก่ผูอ้  านวยการ

ส านกังานกลางยาเสพติดใหโ้ทษ ในการสั่งให้บุคคลผูต้อ้งสงสัยติดยาเสพติดเขา้รับการตรวจสาร

เสพติดทางการแพทย ์โดยการตรวจสอบหรือการสงัเกตอาการจากเจา้หน้าท่ีผูป้ ิบติัทางการแพทย ์

ซ่ึงหากผลการตรวจพิสูจน์ ปราก ว่าผูน้ั้นติดยาเสพติดก็ใหผู้อ้  านวยการมีค าสั่งบงัคบัให้เขา้รับการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งน้ีอาจขยายระยะเวลาไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี 

รวมทั้งอาจมีการพิจารณายา้ยตัวผูถู้กบังคับบ าบดัรักษายงัสถานพยาบาลแห่งอ่ืน หรือปล่อยตัว 

ผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาก่อนครบก าหนดเวลาตามค าสัง่ได ้แต่หากผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปราก ว่า
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บุคคลผูน้ั้นติดยาเสพติด ก็ใหป้ล่อยตวัไปจากสถานพยาบาลท่ีถูกกกัตวัไวต้รวจพิสูจน์สารเสพติด

ทนัที ส าหรับสถิติของผูติ้ดยาเสพติดท่ีถกูบงัคบับ าบดัรักษาตามกฎหมายน้ีพบว่า มีจ  านวนลดลง33 

        3.1.5  ประเทศญ่ีปุ่น 

3.1.5.1  นโยบาย เจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดในประเทศญ่ีปุ่น 

หมู่เกาะญ่ีปุ่น ซ่ึงตั้งอยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ ท่ีมี

ผลผลิตมวลรวมของประเทศใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ประเทศญ่ีปุ่นแตกต่างจากแนวโน้มของ

กระแสโลก เน่ืองจากไม่เคยมีการเสพยาเสพติดในอตัราเดียวกนักบัประเทศอุตสาหกรรมท่ีร ่ ารวย

ประเทศอ่ืน แมใ้นระหว่างท่ีประเทศญ่ีปุ่นเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการลกัลอบคา้ฝ่ินในศตวรรษท่ี 19 และ

ตน้ศตวรรษท่ี 20  ในช่วงเวลาท่ีแมแ้ต่พ่อคา้ฝ่ินอย่างโฮชิ ฮายิเมะ (Hoshi Hajime) ไดเ้ขา้มาเป็น

สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ การเสพฝ่ินก็ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า และการผลิตภายในประเทศก็จ  ากดั

อยูแ่ค่เพียงการน าเอาไปใชใ้นทางการแพทย ์ในปัจจุบนัสหประชาชาติไดป้ระมาณการว่าการเสพยา

เสพติดในประเทศญ่ีปุ่นมีประมาณหน่ึงในสามของอตัราเฉล่ียทัว่โลก โดยมีเส้นทางคา้ยาเสพติด

เร่ิมต้นจากประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือ ยิ่งไปกว่านั้นการจับกุมยาเสพติดส่วนใหญ่จะ

เก่ียวขอ้งกบัแอมเฟตามีนซ่ึงเป็นส่ิงแปลกท่ีเป็นยาเสพติดยอดนิยมในประเทศญ่ีปุ่น อย่างไรก็ตาม

ในช่วงสิบปีท่ีผา่นมาการเสพยาในหมู่วยัรุ่นและคนหนุ่มสาวไดเ้พ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบั

ความเป็นท่ีนิยมและหาซ้ือไดง่้ายของกญัชาและยาอี ในปี ค.ศ. 2009 การจบักุมกญัชาไดข้ึ้นสูงสุด

ของประวติัศาสตร์ ซ่ึงมากกว่าการจบักุมกญัชาในปีก่อนหนา้นั้นเกือบเท่าตวั (Mark A.R Kleiman,. 

and James E.  Hawdon, 2011) 

3.1.5.2  นโยบายยาเสพติด 

ในญ่ีปุ่นปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในคร่ึงหลงัปี 1940 มาจากการใชย้ากระตุน้เรียกว่า  

ฟิโลพอน (Philopon) ในคร่ึงหลงัปี 1950 มีการใชเ้ฮโรอีน เร่ิมตน้ในช่วงปลายปี 1970 ความนิยมใน

การใชย้ากระตุน้กลบัมาอีกคร้ังซ่ึงมีถึงระดบัสูงในวนัน้ีและแสดงใหเ้ห็นว่าไม่มีสญัญาณว่าจะลดลง 

ในทางตรงกนัขา้ม ขณะท่ีญ่ีปุ่นไดเ้ขา้สู่ปี 1990 การใชย้าเสพติดใหม่ ๆ เช่นโคเคนและวตัถุออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (Psychotropic) ไดเ้พ่ิมข้ึนและไดก้ลายเป็นสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงมาก 

                                                             
33 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, “เอกสารประกอบการประชุม, The 10 IFNGO ASEAN  

NGO Workshop 27-29 เมษายน 2543,” น. 35(2543). 
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เก่ียวกับสถานการณ์น้ีญ่ีปุ่นมีการตอบสนองต่อโอกาสในต่างประเทศเพ่ือขจัดยาเสพติด เพื่อ

ส่งเสริมการสร้างความเขม้แข็งดา้นการศึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดเพราะมีความจ าเป็นท่ีตอ้งส่งเสริม

การสร้างความเขม้แข็งในการควบคุมการบงัคบัใชก้ฎหมายการคา้ยาเสพติด ศูนยป้์องกนัยาเสพติด

(Drug Abuse Prevention Center) จึงไดรั้บการก่อตั้งข้ึนซ่ึงถือเป็นรากฐานการพิจารณาคดีและ

องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการป้องกนัยาเสพติดไปสู่ภาครัฐและประชาชน

ทัว่ไป34 

ความนึกคิดท่ีมีอยูท่ัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่น  หากมองในเชิงวฒันธรรมมิไดมี้การแยกแยะ

ระหว่าง ยาเสพติดท่ีใหโ้ทษ “รุนแรง (hard)” และยาเสพติดท่ีใหโ้ทษ “ไม่รุนแรง (soft)” เหมือนกบั

ในท่ีอ่ืนๆ เป็นเร่ืองปกติท่ีญ่ีปุ่นจะเห็นว่ากญัชาและเฮโรอีนเป็นยาอนัตรายพอๆ กนั และสรุปลง

ความเห็นว่าผลกระทบของยาเสพติดต่อร่างกายและจิตใจจะเร่ิมมีผลทนัทีท่ีเสพยานั้น ในท านอง

เดียวกัน กฎหมายกัญชาจะมีความรุนแรงค่อนข้างมาก ซ่ึงกฎหมายน้ีเร่ิมต้นในสมัยหลัง

สงครามโลกขณะท่ีญ่ีปุ่นตกอยู่ภายใต้การยึดครองตามการบงัคับบญัชาของนายพลแมคอาเธอร์  

การมีกญัชาไวใ้นครอบครองสามารถน าไปสู่การถูกจ าคุกถึง 10 ปี ศูนยป้์องกนัยาเสพติด (Drug 

Abuse Prevention Center) ของญ่ีปุ่น ยงัคงอ้างอิงถึง “โรคจิตท่ีเกิดจากกัญชา (marijuana 

psychosis)” ว่ามีความเช่ือมโยงระหว่างกญัชากบัอาชญากรรมรุนแรง และขอ้โตแ้ยง้อ่ืนซ่ึงไม่เป็น

เหตุเป็นผลอีกต่อไปแมแ้ต่ในหมู่ผูท่ี้คดัคา้นการท าใหก้ญัชาเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ในขณะเดียวกนัการท่ีมีปริมาณการเสพยาท่ีจดัอยู่ในระดบัต ่าบางคร้ังอาจน าไปสู่ช่อง

โหว่ทางกฎหมายได ้เช่น เห็ดท่ีท าให้เกิดประสาทหลอน (hallucinogenic mushrooms) ไม่เคยถูก

ก  าหนดว่าผดิกฎหมาย จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2002 ท่ีการสั่งห้ามเกิดจากการท่ีกลุ่มวยัรุ่นน าเอาการเสพ

เห็ดดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของกลุ่มตน ไม่นานหลงัจากนั้นในปี ค.ศ.2007  

กฎหมายยาและเวชภณัฑ ์(Pharmaceutical Affairs Law) ไดส้ัง่หา้มการผลิต การน าเขา้ และการขาย

ยาท่ีมีผลเช่นเดียวกับยาเสพติดผิดกฎหมาย ไม่ว่ายานั้นจะถูกเรียกช่ืออย่างชัดเจนว่าอะไรใน

กฎหมายยาเสพติดอื่น35  

                                                             
34 ศูนยป้์องกนัยาเสพติด (Drug Abuse Prevention Center), 

(http://www.dapc.or.jp/english/establish.htm) 
35 (Mark A.R Kleiman, and James E.  Hawdon, 2011) 
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นโยบายดา้นการเสพกญัชาและกญัชง 

อะซา ในภาษาญ่ีปุ่นหรือกญัชง ในภาษาไทย เป็นพืชเส้นใย ท่ีมีประวติัอนัยาวนานใน

ประเทศญ่ีปุ่นและชาวญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมากไม่ทราบว่าเป็นพืชชนิดเดียวกนักบัพืชท่ีใชผ้ลิตกญัชา 

ซ่ึงยงัคงมีการปลกูกนัเป็นวชัพืชในหลายพ้ืนท่ี เช่นท่ีเมืองฮอกไกโด จริงๆ แลว้ หลายปีหลงัจากท่ีมี

การหา้มเสพกญัชา ตน้กญัชง (hemp) ก็ยงัคงมีการปลกูอยา่งผดิกฎหมายตามไร่ในชนบทเพื่อน าเสน้

ใยไปใช ้กฎหมายก็ไม่มีการบงัคบัใชจ้นกระทัง่ปลายทศวรรษท่ี 1950 และตน้ทศวรรษท่ี 1960 เมื่อ

แรงกดดนัจากนานาประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยประเทศท่ีพฒันาแลว้เร่ิมหันมามองการคา้ยาเสพติด

จากมุมมองของต่างประเทศ 

ในทางทฤษฎี กญัชงอาจปลกูไดห้ากมีใบอนุญาต แต่ในทางป ิบติัรัฐบาลไม่มีขอ้ผกูมดั

ในการออกใบอนุญาตดงักล่าว และการท าเร่ืองขอใบอนุญาตต้องผ่านกระบวนการท่ียุ่งยากใช้

เวลานานจนชาวไร่น้อยคนท่ีจะยอมเสียเวลาท าเร่ืองขอใบอนุญาต ในจงัหวดันะงะโนะ (Nagano 

Prefecture) สายพนัธุข์องกญัชงท่ีมีช่ือในเขตนั้นยงัคงเก็บ “รักษา” ไว ้ดว้ยวิธีการท่ีแยบยล โดยท่ี

รัฐบาลจะควบคุมการปลกูตน้กญัชงจ านวนคงท่ี ท่ีหน่ึงพนัตน้ในทุกฤดูกาล และเมื่อไดเ้มล็ดพนัธุ์

แลว้ ก็จะเก็บรักษาไวใ้ชเ้พาะพนัธุต่์อในปีหนา้ โดยท่ีเผาตน้กญัชงทั้งหมดในไร่ท้ิงไป 

ปัจจุบนั การเสพกญัชาจะมีอยูเ่ฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นและนักศึกษา  และในกลุ่มย่อยของ

เด็กก่อนวยัรุ่น และเด็กท่ีเพ่ิงจบจากมหาวิทยาลยั การจบักุมกญัชาและกญัชาบด (hash) ไดเ้พ่ิมข้ึน

อยา่งรวดเร็วตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 1990 น าไปสู่การพาดหัวข่าว “บุกจบักญัชาในมหาวิทยาลยั” ท่ีมี

อยูเ่ป็นประจ า โดยท่ีนกัศึกษาท่ีไปงานเล้ียงและนกัศึกษาผูค้า้ยาถกูจบั การลงโทษในการมียาเสพติด

ไวใ้นครอบครองค่อนขา้งรุนแรง ในปี ค.ศ. 1980 พอล แม็กคาร์ตนีย ์(Paul McCartney) ถูกจ าคุก

เป็นเวลาอาทิตยค์ร่ึง โทษฐานมีกญัชาซ่ึงนอ้ยกว่าคร่ึงปอนดอ์ยู่ในครอบครอง และไดรั้บการปล่อย

ตวัหลงัจากถูกแรงกดดนัทางการทูตเป็นอย่างมาก แม็กคาร์ตนียเ์คยถูกป ิเสธไม่ออกวีซ่าให้เข้า

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลาหา้ปีก่อนหนา้นั้นเพราะขอ้กล่าวหาเร่ืองยาเสพติดในยุโรป และหลงัจากถูก

ส่งกลบัประเทศก็ถกูหา้มไม่ใหก้ลบัมาประเทศญ่ีปุ่นอีก แต่แม็กคาร์ตนียก์็ไดก้ลบัมาในทศวรรษท่ี 

1990 ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยั การตอ้งโทษโดยปกติจะถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลยั และจะ

ประสบปัญหาในการหางาน ถึงแมว้่าผูก้ระท าผิดคร้ังแรกท่ีอายุน้อยจะไดรั้บการตดัสินให้รอลง

อาญามากกว่าท่ีจะติดคุกจริง 
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การจบักุมกญัชาอยา่งต่อเน่ืองในปี ค.ศ.  2009 กลายเป็นข่าวพาดหัวเช่นเดียวกนั หลาย

คนท่ีถกูจบัพดูถึง การ “ติดต่อ” หรือ การ “แพร่กระจายอยา่งรุนแรง” ของกญัชาว่าเกิดจากความน่า

นับถือของผูท่ี้ถูกจับซ่ึงรวมถึงแพทย์และนักกีฬาอาชีพ บทบรรณาธิการได้กล่าวอ้างว่าทั้ ง

อินเตอร์เน็ตและการเดินทางไปท่องเท่ียวในต่างประเทศของนกัศึกษาญ่ีปุ่น ท าให้ความคิดเดิมท่ีว่า

กญัชาเหมือนกบัเฮโรอีนนั้นเปล่ียนไป ซ่ึงในทางกลบักนัก็มีผลท าให้คนหนุ่มสาวอยากจะลองเสพ

กญัชามากยิง่ข้ึน อินเตอร์เน็ตซ่ึงยากต่อการสอดส่องของต ารวจ และเป็นท่ีนิยมในการส่ือสารของ

วยัรุ่น ท าใหก้ารหาซ้ือกญัชาท าไดง่้ายยิง่ข้ึน  

จ านวนการจับกุมวยั รุ่นท่ีมากข้ึนท าให้รัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงาน และสังคม

สงเคราะห์ท าการส ารวจการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นจากจ านวนวยัรุ่น 100,000 คน ในโรงพยาบาล 

1,700 แห่ง ขอ้มลูถกูใชเ้พื่อวดัขอบเขตของการใชย้าเสพติด และเพื่อเจาะจงว่ายาท่ีถูกกฎหมายชนิด

ใดท่ีถกูใชใ้นทางท่ีผดิเพื่อท่ีจะท าการหา้มต่อไป การดมกล่ินสีในกลุ่มวยัรุ่นเป็นปัญหาของประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นเวลานานแลว้และก็มีกฎหมายลงโทษผูเ้สพยาดงักล่าว 

นโยบายดา้นการใชแ้อมเฟตามีนในทางท่ีผดิ 

การใช้แอมเฟตามีนของชาวญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมากเร่ิมในโรงงานของญ่ีปุ่นในช่วง

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยท่ีคนงานได้รับสารกระตุ้นหลายชนิดซ่ึงรวมถึงเมทแอมเฟตามีน 

(MAP) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เม่ือการผลิตของโรงงานลดลงหลงัสงคราม แอมเฟตามีนท่ีเหลือก็ทะลกัเขา้

มาในตลาดในราคาท่ีต ่า และน าไปสู่การเสพท่ีแพร่หลายและการติดยาและปัญหาอ่ืนๆท่ีตามมา  

ในปี ค.ศ. 1952 เมทแอมเฟตามีนถกูก  าหนดใหเ้ป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมาย และสามารถควบคุมการเสพได้

ในชัว่ระยะเวลาหน่ึง แต่กลบัมาเป็นท่ีนิยมอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1970 และปริมาณการเสพก็ไม่เคยลดลง

เลยตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ปัจจุบนัประมาณการของผูท่ี้เสพยาเสพติดอยูท่ี่ 1 ถึง 2.5 ลา้นคน (จากจ านวน

ประชากรทั้งส้ิน 127 ลา้นคน) 

สารกระตุน้ไดรั้บการเรียกรวมกนัว่า ชาบุ (shabu) ในประเทศญ่ีปุ่น และคาเฟอีน (ดว้ย

ตวัของมนัเองเป็นสารกระตุน้ท่ีถกูกฎหมาย) นิโคติน และแอลกอฮอลเ์ป็นท่ีนิยมมากกว่า รูปแบบ

ของชาบุท่ีเป็นท่ีนิยม รู้จักกันในนามว่า “ยาบ้า” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ บุล บุลิยา  

(Bhul Bhuliya) ในประเทศอินเดีย เป็นยาเม็ดกลมท่ีเล็กมากพอท่ีจะซ่อนไวใ้นหลอดดูดเพื่อใชใ้น

การลกัลอบขนส่ง และท าจากส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีน แมว้่าการเสพส่วนใหญ่
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จะใชก้ารกลืนลงไป แต่ก็สามารถท าให้ร้อนบนแผ่นฟอยล์พบัเป็นแนวยาว เมื่อเกิดไอระเหยก็  

“สูดดม (chased)” ไอระเหยจะใชว้ิธีการสูดดว้ยหลอด ขณะท่ีผูเ้สพตอ้งท าใหส้ารท่ีละลายเคล่ือนตวั

ไปมาเพื่อป้องกนัไม่ให้จบัตวัแข็งเป็นกอ้น การเสพยาแอมเฟตามีนโดยการฉีดเขา้เส้นเลือดด าได้

เพ่ิมปริมาณมากข้ึนอย่างรวดเร็วจากการฟ้ืนกลบัคืนมาของแอมเฟตามีนในทศวรรษท่ี 1970 และ

การปนเป้ือนจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันก็เป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างแท้จริง เพราะเข็มและ

กระบอกฉีดยาท่ีสะอาดไม่สามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไป 

ชาบุเป็นท่ีนิยมในฐานะยาเสพติดในสถานบันเทิงของบรรดาคนหนุ่มสาว คนงาน

โรงงาน คนขบัรถบรรทุกซ่ึงตอ้งท างานเป็นระยะเวลานาน คนในอาชีพท่ีตอ้งต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา 

หญิงสาวท่ีต้องการลดความอ้วน และเด็กนักเรียนท่ีต้องดูหนังสือสอบ พวกยากูซา ซ่ึงเป็น

ครอบครัวองคก์รอาชญากรรมของญ่ีปุ่น จะมีส่วนพวัพนักบัการคา้ชาบุอย่างมากและเป็นจ านวน

กว่าคร่ึงท่ีถกูจบัเพราะการขายชาบุ ยงัคงเป็นข่าวลือว่าพวกยากูซาไดติ้ดสินบนหรือท าข้อตกลงกบั

เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลเพื่อกีดกนัไม่ใหโ้คเคนเขา้มาในประเทศญ่ีปุ่น จะไดไ้ม่มาคา้ขายแข่งกบัการคา้

ชาบุ แต่ก็มีการจับกุมโคเคนของชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางไปยงัอเมริกาใต้ท่ีตกเป็นเป้าสายตาของ

สาธารณชนอยูห่ลายกรณี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าโคเคนก าลงัเร่ิมเป็นท่ีนิยม 

3.1.5.3  มาตรการทางกฎหมาย กระบวนการด าเนินคดีและบทลงโทษ 

กฎหมายยาเสพติดหลกัของประเทศญ่ีปุ่น มี 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1. Narcotics & Psychotropics Control Law 

2. Cannabis Control Law 

3. Opium Law 

4. Stimulants Control Law 

5. Narcotics Special Law 

1.  สาระส าคญัของกฎหมาย 

จุดประสงคห์ลกัของกฎหมายยาเสพติดในญ่ีปุ่น คือ การควบคุมการน าเขา้ ส่งออก การ

ผลิต ยาเสพติดและวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท  โดยมีมาตรการเชิงป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของ
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ประชาชน การใหก้ารบ าบดัรักษาผูติ้ดยา และส่งเสริมงานสวสัดิการส าหรับบุคคลดงักล่าว รวมถึง

การใหค้  านิยามประเภทของยาเสพติดชนิดต่างๆ การผลิต การขออนุญาต สถานบ าบดัรักษายาเสพติด36  

กฎหมายบัญญติัให้เจ้าหน้าท่ีต  ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (National Police 

Agency -NPA) มีอ  านาจหน้าท่ีในการด าเนินคดียาเสพติด เเละยงัมี เจา้หน้าท่ีควบคุมยาเสพติด 

(Narcotics Control Officer) กรมควบคุมยาเสพติด (Narcotics Control Department) มีอ  านาจในการ

สืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดแต่งตั้งโดยกระทรวงสุขภาพ แรงงานเเละสวสัดิการ (Ministry of  

Health, Labor and Welfare)37  

การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวค่อนขา้งเด็ดขาดและรุนแรง เช่น ส าหรับบุคคลทัว่ไป แม้

จะกระท าความผดิยาเสพติดท่ีไม่ร้ายแรง จะตอ้งถูกขงัระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาโดย

ไม่ให้ประกนัตวัเป็นเวลา 2 ถึง 3 เดือน  กรณีท่ีผูก้ระท าผิดคดียาเสพติดเป็นชาวต่างประเทศถูก

เนรเทศออกนอกประเทศจะไม่สามารถเขา้ญ่ีปุ่นไดเ้ป็นเวลา  5 ถึง 10 ปี38    

ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีกระท าผิดฐานครอบครอง มีไว ้ รวมทั้งเสพหรือจ าหน่าย 

ยาเสพติดใดๆ รวมถึงกญัชาจะถกูใหอ้อกจากสถานศึกษาทนัที 

ในชั้นอยัการ39 หากพนักงานอยัการพิจารณาอายุ ส่ิงแวดลอ้ม ความหนักเบาของ

ความผดิเเละพยานแวดลอ้มแลว้ อยัการอาจสั่งให้ใชว้ิธีการคุมความประพฤติเพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟู

และกลบัคืนสู่สงัคม  

ดุลยพินิจของอยัการในการสั่งไม่ฟ้องมีค่อนขา้งมาก แต่ดุลพินิจดงักล่าวสามารถถูก

ตรวจสอบไดโ้ดยคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay committees) เเต่งตั้งโดยศาล คณะกรรมการ

ดงักล่าวจะประชุมปีละ 4 คร้ัง และมีอ  านาจให้ทบทวนการสอบสวนและการฟ้องคดี นอกจากน้ี 

ผูเ้สียหายหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถอุทธรณ์ดุลพินิจสัง่ไม่ฟ้องของอยัการได้40  

 

                                                             
36 Article 1-2 , Narcotics and Psychotropics Control Law  
37 Article 58 (1) -Narcotic and Psychotropic Drugs Control Act   
38 Kansai Gaidai University, 

(http://www.kansaidai.ac.jp/asp/pdf/current_students/01_student_handbook/Drug_Laws_In_Japan.pdf) 
39 Article 248, the Code of Criminal Procedure 
40 Robert Winslow, Retrieved  November 1,2012 
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2.  ความผดิและโทษ 

คดีฝ่ิน กญัชา ยาเสพติดทัว่ๆ ไป (ยกเวน้เฮโรอีน) จะมีโทษคลา้ยๆ กนั41   กล่าวคือ  

กรณีปลกูหรือน าเขา้ - ส่งออกกญัชาโดยผดิกฎหมาย  จ  าคุกไม่เกิน 7 ปี  หากการกระท า

ดงักล่าวเป็นไปเพื่อคา้ก  าไร จ  าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือจ าคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไมเกิน 3 ลา้นเยน 

(ประมาณ 1.14 ลา้นบาท)42  

กรณีมีไว ้รับไว้ หรือถ่ายโอนไปซ่ึงกัญชา โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หากการกระท า

ดงักล่าวเป็นไปเพื่อคา้ก  าไร จ  าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือจ าคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไมเกิน  2 ลา้นเยน 

(ประมาณ 7.6 แสนบาท)43   

การครอบครองหรือจ าหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีนหรือยาบา้  (methamphetamine-MAP) มี

โทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 5 ลา้นเยน (ประมาณ 1.9 ลา้นบาท)44  

การน าเขา้เฮโรอีนหรือยาบา้จ านวนมาก มีโทษจ าคุกตลอดชีวิต ปรับไม่เกิน 10 ลา้นเยน

(ประมาณ 3.8 ล้านบาท) 45 โดยไม่มีโทษประหารชีวิต กรณีเป็นผูเ้สพจะมีการบังคับรักษา 

(Compulsory hospitalization) โดยใชเ้มธาโดน  

กรณีผูใ้ดน าเขา้หรือส่งออกจากประเทศซ่ึงสารกระตุน้ หรือสารกระตุน้แปรรูป มีโทษ

จ าคุกไม่นอ้ยกว่า 1 ปี46  

หากการน าเขา้ ส่งออกดงักล่าวกระท าไปเพื่อการคา้ก  าไร  มีโทษจ าคุกและตอ้งท างาน

ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี  ในบางกรณีอาจมีโทษจ าคุกและตอ้งท างานไม่น้อยกว่า 3 ปีรวมทั้งมีโทษปรับไม่

เกิน 10 ลา้นเยน47  

                                                             
41 Toshiyoshi Tominaga, 2005  
42 Article 24, Cannabis Control Law  
43 Article 24-2, Cannabis Control Law 
44 Article 64-2, 64-3 , Narcotics and Psychotropics Control Law 
45 Sharyn Bowman  Greberman, and Kiyoshi Wada,1994: 733 
46 Article 41(1), Stimulant Control Law 
47 Article 41(2), Stimulant Control Law 
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ในส่วนของฝ่ิน ผูใ้ดปลูกตน้ฝ่ิน มีฝ่ินไวใ้นครอบครอง ส่งออกหรือน าเขา้ฝ่ิน มีโทษ

จ าคุกอยา่งนอ้ย 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี กรณีผูก้ระท าผดิขา้งตน้กระท าไปเพื่อคา้ก  าไร มีโทษจ าคุกอยา่ง

นอ้ย 1 ปีเช่นกนัและปรับไม่เกิน 5 ลา้นเยน48 

การสูบฝ่ิน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ส่วนผูท่ี้จดัหาสถานท่ีให้สูบฝ่ินเพ่ือการคา้ก  าไร มี

โทษจ าคุกตั้งเเต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 7 ปี49  

3.  วิธีแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3.1  การป้องกนั 

บทบาทส าคญัอยูท่ี่การด าเนินงานของศนูยป้์องกนัยาเสพติด  

        3.1.1  การระดมทุน  

การระดมทุนส าหรับกิจกรรมของศูนยร์วม 520 ลา้นเยน (ต่อปี) ท่ีจดัให้โดย Japan 

Keirin Association (ก าไรเกิดจากการแข่งจกัรยาน) และไดก้องทุนคณะกรรมการโครงการจาก

กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการเงินบริจาคให้แก่ศูนยม์ากถึง 660 ลา้นเยน (โดยการสหพนัธ์

สมาคมนายจา้งญ่ีปุ่น สภาผูผ้ลิตเภสชักรรมของสมาคมญ่ีปุ่น สโมสรไลออน สมาคมเภสัชกรญ่ีปุ่น , 

ร้านสมาคมการส่งเสริมร้านเภสชักรญ่ีปุ่น เงินบริจาคตามความสมคัรใจและอ่ืนๆ) 

กิจกรรมของศนูย ์

3.1.2.1  การเผยแพร่การขบัเคล่ือนโครงการท่ีมีค  าขวญัว่า "No, Absolutely No!" การ

รณรงครั์บบริจาคภายใตโ้ครงการ "No, Absolutely No!" ขององคก์ารสหประชาชาติ 

3.1.2.2  เดือนแห่งการป้องกนัการใชย้าเสพติดในทางท่ีผดิ (ตุลาคมถึงพฤศจิกายน) 

3.1.2.3  การฝึกอบรมหลกัสูตรผูน้  าการป้องกนัการใชย้าเสพติดในทางท่ีผดิ 

3.1.2.4  การฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกันการใช้ยาเสพติดในทางท่ีผิดและการให้

ความรู้ 

3.1.2.5  การฝึกอบรมหลกัสูตรทางคลินิกดา้นการใชย้าเสพติดในทางท่ีผดิ 

3.1.2.6  เผยแพร่กิจกรรมใหค้วามรู้โดยใชค้าราวานรถ 

3.1.2.7  การผลิตภาพยนตร์ 
                                                             

48 Article 51 (1), Opium Law 
49 Chapter 14 - Penal Code of Japan 
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3.1.2.8  การผลิตและการเผยแพร่โปสเตอร์ (ใบปลิว แผน่พบั ฯลฯ ) 

3.1.2.9  โฆษณาในนิตยสาร บนรถไฟ และท่ีสถานีรถไฟ ฯลฯ 

3.1.2.10  การเผยแพร่ข้อมูลเสริมส าหรับนักเรียนมัธยมตอนต้นโดยกระทรวง

สาธารณสุขและสวสัดิการ 

3.1.2.11  ส่ิงพิมพข์องจดหมายข่าวของศนูย ์

3.1.2.12  สมัมนาขององคก์ารความร่วมมือระหว่างประเทศญ่ีปุ่น (JICA) ซ่ึงเป็นความ

พยายามท่ีจะจดัการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติดและการป้องกนัใหก้บัภูมิภาคเอเชีย 

3.1.2.13 การฝึกอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการใชย้าอยา่งเหมาะสมเพื่อบรรเทาอาการปวด

เร้ือรังในผูป่้วยมะเร็ง 

        3.1.3  ขอ้มลูเก่ียวกบัศนูยป้์องกนัการใชย้าเสพติดในทางท่ีผดิ 

ประเด็นส าคญัในการผลิตวสัดุอุปกรณ์เพื่อการรณรงค์การป้องกนัและการให้ความรู้

และการรณรงคท่ี์มีประสิทธิภาพ 

3.1.3.1  การรับรู้ปัญหายาเสพติดและประเด็นส าหรับการผลิตวสัดุอุปกรณ์ 

3.1.3.2  วิธีการใชว้สัดุอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อการประชาสมัพนัธ ์

เมื่อการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดมีการกล่าวถึงพวกเขามกัจะสบัสนกบัการเคล่ือนไหวท่ีจะ

ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือยาสูบและส่ิงน้ีท าให้การศึกษาดา้นการต่อตา้นยาเสพติดมาก 

ยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถูกกฎหมายส าหรับผูท่ี้อายุมากกว่า 20 ปีในปร ะเทศญ่ีปุ่น  

พวกเขาคิดว่าเป็นเร่ืองส่วนตวั ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะมีการลงโทษ คุณอาจจะขอบคุณส าหรับขอ้ควรระวงั 

และค าแนะน าท่ีเป็นกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพของคน แต่หากเป็นเร่ืองยาเสพติด มนัเป็นเร่ืองท่ีแตกต่าง 

อย่างส้ินเชิง หากคุณบอกเพ่ือนผูใ้หญ่ชาวญ่ีปุ่นโดยไม่ระมดัระวงัว่า "ส่ิงกระตุ้นเหล่านั้นไม่ดี

ส าหรับคุณ เลิกมนัซะ!"  คนนั้นคือผูท้  าผิดกฎหมายและคุณก าลงัคุกคามอิสรภาพของเขาดว้ยการ

ช้ีใหเ้ห็นถึงการใชย้าของเขา ในทางตรงกนัขา้มกบัประเทศอ่ืนๆในประเทศญ่ีปุ่น กฎหมายต่อตา้น

ยาเสพติดมีการบงัคบัใชอ้ย่างเคร่งครัดและมีผลบงัคบัใชก้บัความผิดฐานครอบครองยาเสพติดท่ีผิด

กฎหมายและการใชย้าเสพติด สรุปก็คือหากคุณไม่ระมดัระวงับอกเพ่ือนใหเ้ลิก เขาโกรธทนัที ดงันั้น

แมใ้นความสัมพนัธ์แบบเพ่ือนหรือครอบครัวท่ีใกลชิ้ดก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถพูดคุยได ้ดว้ยเหตุน้ี

ระหว่างผูใ้หญ่ดว้ยกนัตอ้งเคารพมุมมองและบุคลิกภาพของเขา ในสถานการณ์เช่นน้ีมนัเป็นเร่ือง
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ยากท่ีจะพฒันาการรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพติดไดอ้ย่างราบร่ืน ลกัษณะอีกอย่างหน่ึงคือว่ายาเสพ

ติดท าลายสมอง หรือเรียกไดว้่ามนัท าลายหวัใจและจิตใจ ท าใหผู้น้ั้นไม่สามารถใชชี้วิตท่ีปกติไดใ้น

สังคม นอกจากน้ีมนุษยเ์ราเป็นเพียงผูเ้ดียวท่ีมีหัวใจและจิตใจและเพียงแค่เราเท่านั้นท่ีสามารถ

แกปั้ญหาน้ีได ้จึงกล่าวไดว้่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองยากเร่ืองหน่ึง 

ในเวลาเดียวกนัคนส่วนใหญ่ยงัคงมีภาพของยาเสพติดว่าเป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อคน

อ่ืนๆ พวกเขาส่วนใหญ่จะไม่แยแสกบัยาเสพติดและสารกระตุน้เช่นเดียวกบัการท่ีเขาไม่แยแสกบั

อาชญากรรมท่ีจดัตั้ง เพราะเขาหวงัว่าจะหลีกเล่ียงปัญหาเหล่าน้ีตลอดชีวิตของพวกเขา 

ดงันั้นการรณรงคท์ัว่ไปเร่ิมไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน อยา่งไรก็ตาม เป็นกฎว่า

การประชาสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หญ่และเพ่ือนเป็นเร่ืองยาก  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งลองใชว้ิธีท่ี

แตกต่างกนัเลก็นอ้ย หน่ึงในการเปล่ียนแปลงคือการเปล่ียนแปลงภาพก่อนหน้าน้ีท่ีมืดมนให้สดใส

และมีสุขภาพดี และอีกอยา่งคือการถ่ายทอดความรู้และบทเรียน ถา้หวัหอกของกิจกรรมรณรงค์ได้

ถูกพฒันาข้ึนในด้านการให้ความรู้เพ่ือต่อต้านยาเสพติดแก่เยาวชน (ในทางเดียวกับเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และยาสูบ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมธัยมตอนตน้ เด็กเหล่าน้ีอาจมีการพูดคุยกับ

เพื่อนของพวกเขาในเร่ืองท่ีกล่าวมาก่อน อย่างไรก็ตามในการเปรียบเทียบกบัการพูดคุยระหว่าง

ผูใ้หญ่ และพวกเขาจะเห็นแต่ประเด็นปัจจุบนัในทีวีและส่ืออ่ืนๆ เท่านั้น จุดน้ีแสดงให้เห็นว่าพลงัท่ี

แท้จริงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดควรเร่ิมต้นด้วยการให้ความรู้ เ ร่ืองการป้องกัน 

แก่นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ตามรายงานของอเมริกนัเม่ือเร็วๆ น้ีเร่ืองปัญหายาเสพติด จ  านวนผูใ้ชย้าเสพติดไดล้ดลง

โดยอยู่ระหว่าง 15% และ 20% การลดลงในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมธัยมเป็นท่ีเห็นได้ชัดเจน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ีเป็นผลจากการให้ความรู้เร่ืองการป้องการยาเสพติดในโรงเรียนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการชวนเช่ือเก่ียวกับขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอนัตรายของยาท่ีมีผลต่อร่างกายและจิตใจ 

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนและการแตกแยกของบา้นและสังคมเน่ืองจากยาเสพติด ในการประชุมร่วม

ระหว่างญ่ีปุ่นและอเมริกาซ่ึงได้รับการสนับสนุนโดยศูนยน้ี์และองค์กรเอกชนของอเมริกันท่ี

คล้ายกันกับ NGO (PRIDE) ในเดือนมกราคมปี 1993 Dr. Gleaton หัวหน้าของ PRIDE ให้

ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่าแก่ญ่ีปุ่นในการต่อตา้นกบัยาเสพติดจากประสบการณ์อนัขมข่ืนของอเมริกา 

ในปี 1959 ผูใ้ชย้าเสพติดในอเมริกาเป็นเพียง 1% ของประชากรและในเวลานั้นเร่ืองการใชย้าเสพ
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ติดเป็นเร่ืองส่วนตวั ผูเ้ช่ียวชาญบางคนมองประชากรท่ีใช้ยาเสพติดอย่างอะลุ่มอล่วยและมีความ

สนใจเพียงเล็กน้อยในการให้ความรู้ เร่ืองยาเสพติด ดังนั้ นสิบปีต่อมาการใช้ยาเสพติดได้

แพร่กระจายไปจนถึงขั้นท่ีว่า กว่า 60% ของประชากรมีประสบการณ์เก่ียวกบัยาเสพติด ปัจจุบนัยา

เสพติดไดแ้ทรกซึมไปถึงแมแ้ต่เด็กนกัเรียนระดบัประถม และน่ีคือปัญหาทางสังคมอนัร้ายแรงใน

อเมริกา Dr. Gleaton กล่าวว่า  "ส่ิงท่ีผมตอ้งการแนะน าคืออเมริกาเมื่อ 25 ปีก่อนและท่ีของญ่ีปุ่น 

ในวนัน้ีมีความคลา้ยคลึงอย่างน่าตกใจ" และ  "แต่เวลาน้ีผมต้องการท่ีจะเห็นญ่ีปุ่นท่ียอดเยี่ยม   

ในอีก 25 ปีนบัจากน้ีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลกระทบในอนาคต การประชุมสมัมนาน้ีและความคืบหน้า

ท่ีจะเกิดข้ึนในการต่อตา้นยาเสพติดจะท าใหเ้กิดอนาคตท่ีสดใสส าหรับญ่ีปุ่น" 

        3.1.4  กิจกรรมการป้องกนัยาเสพติด โดยเจา้หน้าท่ีและอาสาสมคัรป้องกนัยาเสพติดจากกลุ่ม

ต่างๆ 

1.  ทิศทางของกิจกรรม 

ในแต่ละมณฑลในเมืองและชนบทเจา้หนา้ท่ีดา้นยาเสพติดกว่า 40 คนไดรั้บมอบหมาย 

ใหส่้งเสริมกิจกรรมการป้องกนัยาเสพติด ทัว่ประเทศรวมแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีประมาณ 20,000 คน  

นอกจากน้ียงัมีเจา้หน้าท่ีจากสโมสรไลออน คณะกรรมการป้องกนัยาเสพติดของสโมสรโรตารี 

สมาคมป้องกนัอาชญากรรม เจา้หนา้ท่ีบ าบดัและฟ้ืนฟ ูเภสชักรและองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ อ่ืนๆ ท่ี

ท างานในประเทศ  รากฐานของการป้องกนัยาเสพติดคือ การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งผ่านกิจกรรม

การศึกษาเพื่อว ัตถุประสงค์ในการป้องกันให้ทันเวลา และเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

สภาพแวดลอ้มรอบตวัเราซ่ึงจะไม่ยอมรับยาเสพติด 

2.  การด าเนินการกิจกรรมประจ าวนั 

ขั้นตอนแรกส าหรับการด าเนินการส าหรับทุกคนคือ การทดสอบและความเข้าใจท่ี

ถูกต้องเก่ียวกับชุมชนในท้องถ่ินหน่ึงของตน ในขั้นตอนน้ีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

สถานการณ์ท่ีมีอยูก่ลายเป็นส่ิงจ  าเป็น แต่กฎพ้ืนฐานคือการเร่ิมตน้จากใกลบ้า้นเสมอ ขั้นต่อไปการ

แผข่ยายวงจรกิจกรรมกลายเป็นจุดส าคญั การขยายตวัของการกระจายการส่ือสารอย่างมัน่คงท่ีท า

ใหเ้กิดพลงัอนัแข็งแกร่งซ่ึงจะกระจายไปในการรณรงคข์องชุมชนตนเองเช่นเดียวกบัศนูย  ์
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3.  การใชส่ื้อมวลชน 

ส่ือประชาสัมพันธ์และส่ือมวลชนมีอิทธิพลเกินกว่าจะจินตนาการได้ น้ีไม่ได้

หมายความว่าส่ือมวลชนควรจะไดรั้บการป ิเสธและพวกเขาไม่มีอะไรท่ีน่ากลวั ในเวลาเช่นน้ี 

จ  าเป็นท่ีตอ้งมีการตรวจสอบร่วมกบัเครือข่ายของคุณเพื่อความถกูตอ้งและความหมายท่ีแทจ้ริงของ

ขอ้มลูก่อนจะน าไปใช ้หากพลงัอนัยอดเยี่ยมของส่ือมวลชนไดรั้บการควบคุมอย่างเหมาะสมก็จะได้

ผลลพัธท่ี์เป็นเลิศ 

5.  สร้างการส่ือสารจากฐานใกลบ้า้น 

ความคิดพ้ืนฐานคือการสร้างการส่ือสารจากสถานท่ีท่ีใกลท่ี้สุด ง่ายๆ ส่ิงส าคัญคือ

เร่ิมต้นภายในบ้านของตนเอง ถา้กิจกรรมของเราไม่ได้รับการยอมรับภายในบ้านของเราเอง 

กิจกรรมก็ไม่น่าจะไดรั้บการสนบัสนุนจากท่ีอ่ืน หากกิจกรรมระดบัโลกท่ีกล่าวก่อนหนา้น้ีไม่ไดรั้บ

การผลกัดนัจากบา้นแลว้ก็จะด าเนินการไดย้ากล าบากและจะน าไปสู่การลม้เหลว 

5.  กิจกรรมการป้องกนัยาเสพติดคือการกา้วไปสู่ความร่วมมือในระดบันานาชาติ 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมท่ีฝังลึกท่ีคนทั้งโลกตอ้งเผชิญ และแมจ้ะอยู่ใน

ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูใ่นสภาพท่ีดีค่อนดีเม่ือเทียบกบัหลายประเทศทัว่โลกก็ยงัการการแพร่กระจาย

ของยาเสพติดประเภทสารกระตุน้ (Phiropon) หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การลกัลอบขนยา

เสพติดไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมีการเจริญเติบโตของการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ คล่ืน

แห่งการปนเป้ือนของยาเสพติดไดก้า้วหนา้ไปในหลายรูปแบบและญ่ีปุ่นก็ไม่ไดมี้ภูมิคุม้กนัพิเศษซ่ึง

จะช่วยใหห้นีจากยาเสพติด ยิง่กว่าแต่ก่อนความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงัเป็นส่วนหน่ึง

ของหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองโลก น้ีจะเป็นขั้นตอนในการกา้วไปสู่ความร่วมมือในระดบันานาชาติซ่ึง

สามารถท าไดท้นัที คือการรณรงคส่์งเสริมกิจกรรมใหค้วามรู้ในการต่อตา้นยาเสพติดเพื่อช่วยแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดและใหค้วามร่วมมือในการสร้างสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีปลอดยาเสพติด 

6.  การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีค  าขวญัว่า "No, absolutely No!" และ รณรงค์รับ

บริจาคขององคก์ารสหประชาชาติ U.N. ท่ีมีค  าขวญัว่า "No, absolutely No!" 

กระทรวงสุขภาพและสวสัดิการ รัฐบาลทอ้งถ่ินและศูนยไ์ดเ้ลือกเดือน 15 มิถุนายน - 

14 กรกฎาคม (รวมถึงวนัท่ี 26 มิถุนายน ซ่ึงเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดและการคา้ยาเสพติด) เป็น

ระยะเวลาส าหรับการรณรงค์ ระชาสัมพนัธ์ท่ีมีค  าขวญัว่า " No, absolutely No!" และการรณรงค์
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บริจาคของสหประชาชาติท่ีมีค  าขวญัว่า “No, absolutely No!” เพื่อในการสนบัสนุน “ทศวรรษแห่ง

การต่อตา้นยาเสพติดองค์การประชาชาติ” (ปี 1991-2000) การรณรงค์น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกนั

การใชย้าเสพติดในทางท่ีผิด โดยผ่านการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกับปัญหาและเพื่อ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตท่ีมีสุขภาพของผูเ้ยาว ์ ของสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีปลอดยาเสพติดผ่าน

การพฒันาการเคล่ือนไหวของประชาชน ในขณะเดียวกนัก็หวงัว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร

หนุ่มสาวจะส่งเสริมการเจริญเติบโตท่ีแข็งแกรง เร่ิมตั้งแต่การสร้างคนไปยงัเมือง และไปยงั

ศตวรรษท่ี 21 

7.  ความหวงัในผลของกิจกรรมการใหค้วามรู้เพื่อการป้องกนัยาเสพติด 

ในสถานการณ์เช่นน้ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับคุณท่ีจะเผชิญน้ีเพียงผูเ้ดียวและเขา้ใจทุกส่ิง  

เป็นธรรมดาท่ีคุณจะไดพ้บวิกฤติท่ียากและดว้ยความสามารถในฐานะผูน้  า  เรามีหน้าท่ีในการหา

ทางออกของปัญหาเหล่าน้ีโดยขอความร่วมมือและความช่วยเหลือของเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ

และและรวบรวมความคิด เราตอ้งมีความรับผิดชอบในฐานะผูน้  าในชุมชน  ถา้กิจกรรมเหล่าน้ีได้

เผยแพร่ไปในทอ้งถ่ินและภูมิภาคน้ี  โดยช่วยกนักระจายและแกไ้ขปัญหา สภาพแวดลอ้มทางสังคม

ท่ีปลอดภยัและเงียบสงบจะเกิดข้ึน พลงัในการขจดัความเจ็บป่วยทางสงัคมอยูภ่ายในกิจกรรมต่างๆ  

หากปราศจากกิจกรรมของแต่ละคน การรณรงคก์็จะไม่ประสบผลส าเร็จ 

3.1.5.4  การบ าบดัรักษา 

กฎหมายควบคุมยาเสพติด (Narcotic Control Law) ของประเทศญ่ีปุ่น ไดบ้ญัญติับงัคบั

ให้ผูติ้ดยาตอ้งเขา้รับการบ าบดัรักษา (Compulsory hospitalization for treatment of addiction) ซ่ึง

ค่อนขา้งไดผ้ลในการควบคุมการเสพฝ่ินซ่ึงก  าหนดใหก้ารบ าบดัรักษาเป็นส่วนหน่ึงของค าพิพากษา

คดียาเสพติดในทางกลบักนั ผูติ้ดยาเสพติดชนิดอื่น รวมถึงยาบา้และสารระเหยจะอยูภ่ายใตก้ฎหมาย

ควบคุมสารกระตุน้ (the Stimulant Control)  กฎหมายวตัถุมีพิษและให้โทษ (the Poisonous and 

Deleterious Substance Laws) ซ่ึงไดม้ีการบงัคบัรักษา  แต่หากบุคคลใดไม่สมคัรใจจะตอ้งไดรั้บการ

ตรวจวินิจฉยัว่าอยูใ่นภาวะอนัตรายท่ีควรจะตอ้งรับการรักษาหรือไม่โดยใชก้ฎหมายสุขภาพจิต( the 

Mental Health Law) จะเห็นไดว้่าในการควบคุมการใชย้าบา้ และสารระเหย จะเน้นท่ีการบงัคบัใช้

กฎหมายควบคู่ไปกบัระบบสาธารณสุข อนัเป็นตวัอยา่งท่ีดีเยีย่มในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด แต่บทบญัญติัทางกฎหมายกรณีการเขา้รับการรักษา(แบบสมคัรใจ)ของประเทศญ่ีปุ่นนั้น 
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บงัคบัผูติ้ดยาตอ้งแสดงตนหรือรายงานประวติัของตนต่อแพทย ์ต่างกบัในสหรัฐอเมริกาซ่ึงผูรั้บการ

รักษาสามารถปกปิดประวติัตนเองได ้

 

3.2  การบ าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิให้โทษในประเทศไทย 

การติดยาเสพติดถือเป็นพฤติกรรมท่ีสงัคมก าหนดว่าเป็นส่ิงท่ีเบ่ียงเบนของสงัคมผูติ้ดยา

เสพติดจึงถกูสงัคมตีตราว่าเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนเช่นกนั และถูกสังคมก าหนดให้เลิกจากยา

เสพติด โดยให้ไปเขา้รับการบ าบดัรักษาในสถานบ าบดัต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

ระบบสมคัรใจและระบบบงัคบั ระบบสมคัรใจเป็นการบ าบดัรักษาท่ีผูติ้ดยาเสพติดมีความตอ้งการ

เลิกจากยาเสพติดและเต็มใจเข้ามารับการบ าบัดรักษา ซ่ึงอาจได้รับแรงจูงใจจากสมาชิกใน

ครอบครัว จากเพื่อนฝูง หรือตนเองท่ีมองเห็นถึงผลเสียของติดยาเสพติดท่ีจะได้รับในอนาคต  

ส่วนระบบบงัคบัมกัด าเนินการโดยกระบวนการควบคุมทางสงัคม ท่ีมีกฎหมายออกมาบงัคบัใชใ้ห้ 

ผูติ้ดยาเสพติดไปเขา้รับการบ าบดัรักษา โดยส่งไปบ าบดัรักษาในสถานบ าบดัต่าง ๆ เช่น สถาบนั 

ธญัญารักษ ์ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ โรงเรียนวิวฒัน์พลเรือน ของกระทรวงกลาโหม ส าหรับ

การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดทั้งระบบสมคัรใจและระบบบงัคบันั้น สามารถแบ่งการบ าบดัรักษาได้

เป็น 2 ดา้นคือดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ ซ่ึงวิธีการบ าบดัรักษาในแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 

        3.2.1  การบ าบดัรักษาทางดา้นร่างกาย 

การบ าบดัรักษาทางร่างกาย เป็นการบ าบดัรักษาท่ีมุ่งเนน้การใชย้าเพื่อรักษาอาการหรือ

ผลขา้งเคียงท่ีเกิดกบัร่างกายเน่ืองมาจากการใชย้าเสพติด การใชย้าในการบ าบดัรักษาหรือท่ีเรียกว่า

เภสชับ าบดันั้น มีการบ าบดัรักษาอยู ่2 แบบ ไดแ้ก่ 

1.1  แบบแผนปัจจุบนั เป็นการบ าบดัรักษาดว้ยการใชย้า เพื่อบ าบดัรักษาตามอาการและ

โรคแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นวิธีการบ าบดัรักษาท่ีมีมาตรฐานไดรั้บการยอมรับในวงการ

แพทยโ์ดยทัว่ไป ยาท่ีใชใ้นการบ าบดัรักษามีหลายประเภท ไดแ้ก่ ยาตา้นฤทธ์ิยาเสพติดโดยตวัยาจะ

ไปหา้มฤทธ์ิของยาเสพติด ท าใหผู้ท่ี้เสพยาเสพติดเขา้ไปจะไม่ไดรั้บผลหรือฤทธ์ิของยาเสพติดตามท่ี

ตอ้งการ หรือการให้ยาสังเคราะห์ทดแทนไปเร่ือย ๆ จนกว่าผูติ้ดยาเสพติดจะมีความคิดท่ีจะเลิก  

ยาเสพติด50  

                                                             
50 กระทรวงศึกษาธิการ, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2545),น. 22-23. 
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1.2  แบบแผนโบราณ เป็นการบ าบดัรักษาดว้ยการใช้ยาสมุนไพรต่าง ๆ เช่น ต้นไม ้

ใบไม ้หรือรากแก่นต่าง ๆ โดยน าสมุนไพรมาให้ผูป่้วยรับประทานเพื่อลา้งพิษ โดยท าให้ผูป่้วย

อาเจียนและขบัถ่ายออกมา และใหผู้ป่้วยติดยาเสพติดอบไอน ้ าดว้ยสมุนไพรเพ่ือใหมี้การขบัถ่ายของ

เสียทางรูเหง่ือ และมีความสดช่ืนจากไอระเหยของสมุนไพร51 ดังนั้นการบ าบัดรักษาทางด้าน

ร่างกาย จึงท าใหผู้ป่้วยยาเสพติดไม่มีอาการจากฤทธ์ิของยาเสพติดและโรคแทรกซอ้นต่าง ๆ ทั้งยงั

เป็นการฟ้ืนฟสูภาพร่างกายใหมี้สุขภาพแข็งแรงและสามารถท างานไดต้ามปกติเหมือนคนทัว่ไป 

        3.2.2  การบ าบดัรักษาทางดา้นจิตใจ 

การบ าบดัรักษาทางดา้นจิตใจ เป็นวิธีการบ าบดัรักษาท่ีมุ่งเน้นฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของ 

ผูติ้ดยาเสพติดใหเ้ขม้แข็งท่ีจะไม่กลบัไปเสพยาเสพติดอีก ทั้งน้ีเพราะการติดยาเสพติดมีผลต่อการ

ติดทางด้านจิตใจดว้ย ท่ีท าให้ผูเ้สพยาเสพติดอยากเสพยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา การบ าบดัรักษา

ทางด้านจิตใจท่ีช่วยท าให้ผูเ้สพยาเสพติดมีสภาพจิตใจท่ีเข้มแข็งจึงเป็นการบ าบัดรักษาท่ีมี

ความส าคญัอยา่งยิง่ ในปัจจุบนัการบ าบดัรักษาทางดา้นจิตใจมีหลายแบบดงัน้ี 

1.  จิตบ าบดั (Psychotherapy) จิตบ าบดันับเป็นวิธีการบ าบดัรักษาโดยน าหลกัการทาง

จิตวิทยามาใช้ในการบ าบัดรักษาผูป่้วยทางจิตเวช ปัจจุบันมีการน าจิตบ าบัดน ามาใช้ในการ

บ าบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติดดว้ย เพราะว่าผูป่้วยมกัมีอาการทางจิตเกิดข้ึนเน่ืองจากฤทธ์ิของยาแต่ละ

ประเภท และสาเหตุของการติดยาเสพติดส่วนใหญ่มกัมาจากดา้นจิตใจท่ีเกิดจากจิตใจท่ีอ่อนไหว

และตอ้งการหนีปัญหาและความเป็นจริง เช่น ความกดดนัทางอารมณ์ ปัญหาครอบครัว ปัญหา

การเงิน ปัญหาส่วนตวั เป็นตน้ ดงันั้นการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัวิธีการทาง

จิตบ าบดัเพ่ือใหก้ารฟ้ืนฟสูภาพจิตใจผูติ้ดยาเสพติดให้มีจิตใจท่ีเขม้แข็งและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งพ่ึงยาเสพติดอีกต่อไป ประเทศไทยไดน้ าวิธีการจิตบ าบดัมาปรับใชใ้นการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยการใหค้  าปรึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว วิธีการใหค้  าปรึกษาท่ี

น ามาใช้ในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ไดแ้ก่ 1) 

การใหค้  าปรึกษารายบุคคลเพื่อใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรู้้จกัตนเอง รู้จกัแกไ้ขปัญหาในทางท่ีถูกตอ้งอีก

ทั้งมีจิตใจท่ีเข้มแข็งและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด 2)การให้

ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม โดยอาศยักระบวนการ ซ่ึงบุคคลในกลุ่มท่ีประกอบดว้ยผูใ้หค้  าปรึกษาและผูรั้บ
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ค าปรึกษาท่ีมีความตอ้งการตรงกันในการท่ีจะปรับปรุงตนเองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือตอ้งการ

แกไ้ขปัญหาใดปัญหาหน่ึงมาปรึกษาหารือร่วมกนั ส าหรับปัญหาการติดยาเสพติดจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

บุคคลในกลุ่มจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันและมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น เพื่อให้สมาชิกสบายใจ 

พร้อมท่ีจะพดูถึงปัญหาและใหค้วามร่วมมือในการปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาตนเองให้ดีข้ึน การให้

ค  าปรึกษาแบบกลุ่มจะช่วยเสริมสร้างให้บุคคลกลา้ท่ีจะรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมาในการ

แกปั้ญหาของตน จะช่วยใหม้ีการพฒันาตนเอง รู้จกัปรับตวัและมีความพึงพอใจในวิถีชีวิตของตน 

และ 3) การให้ค  าปรึกษาครอบครัว โดยให้บุคคลในครอบครัวของผูติ้ดยาเสพติดทุกคนไดร่้วม

ปรึกษากนั โดยใหแ้ต่ละคนบอกขอ้บกพร่องและความตอ้งการของกนัและกนัอย่างเปิดใจ และให้

ครอบครัวได้ใช้ศ ักยภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพ่ือให้มีความเข้าใจกันมากข้ึนและมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว ระหว่างสมาชิกในครอบครัวท่ีติดยาเสพติดกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ของ

ครอบครัว อีกทั้งร่วมมือกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั52  

วิธีการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดแบบจิตบ าบดั นับว่าเป็นวิธีการบ าบดัรักษาท่ีมุ่งเน้น

ดา้นจิตใจโดยตรง ซ่ึงในปัจจุบนัมีการน าวิธีแบบจิตบ าบดัไปเป็นส่วนหน่ึงของการบ าบดัรักษาดา้น

จิตใจแบบอ่ืน ๆ ดว้ย 

2.  ชุมชนบ าบดั การบ าบดัรักษาแบบชุมชนบ าบดั มีการน ามาใชใ้นประเทศไทยเป็น

เวลากว่า 20 ปีแลว้ โดยมุ่งให้ผูติ้ดยาเสพติดไดฝึ้กพฒันาตนดว้ยการสร้างครอบครัวจ าลองขนาด

ใหญ่ใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดม้ีโอกาสปรับปรุง เปล่ียนแปลงและฝึกฝนตนเองในสถานท่ีท่ีปลอดจากยา

เสพติด และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหเ้กิดความอบอุ่นชุมชนบดัจะเนน้การแกปั้ญหาดา้นจิตใจเป็นส าคญั

ดว้ยหลกัการ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1)  การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีดี ดว้ยความเช่ือว่าทุกคนสามารถเปล่ียนแปลงตนเองให้

เป็นไปทางท่ีดีเมื่อไดเ้ห็นว่าผูท่ี้อยูใ่นสภาพเดียวกนัและเคยติดยาเสพติดมาก่อนสามารถท าได ้ก็จะ

เป็นแรงบนัดาลใจใหม้ีความเขม้แข็งและกา้วสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

2)  การอยูร่่วมกนัเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนัท่ีจะสร้างความรัก ความผกูพนั ความ

ห่วงใยใหเ้กิดข้ึน น าไปสู่การรักตนเองและรักผูอ่ื้น 
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3)  การใช้อิทธิพลกลุ่ม เพื่อเป็นแรงเสริมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไป

ในทางท่ีเหมาะสม โดยใชก้ลุ่มเพื่อนเป็นผูส้ร้างความเปล่ียนแปลง ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดว้ย

วิธีการชุมชนบ าบดัน้ีจะใชง้านเป็นกลไกในการเรียนรู้สงัคม เพ่ือสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีดีและสร้าง

ความรับผดิชอบ โดยจดัระบบสายการบงัคบับญัชาเพ่ือเป็นตวัช้ีวดัความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของ

บุคคล เมื่อบุคคลเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ในชุมชน ทุกคนจะตอ้งมีงาน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดย

เร่ิมตั้งแต่งานท่ีง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น เม่ือสามารถท าไดดี้อย่างสม ่าเสมอ จึงจะสามารถเล่ือนล าดบัข้ึน

ไปสู่งานท่ีมีความยากและซับซอ้นมากข้ึน ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีใชใ้นการท างานเป็น

กลไกในการขับเคล่ือนน้ีจะใช้การให้รางว ัลและการลงโทษเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการลงโทษมีระดบัความรุนแรงต่างกนัจากนอ้ยไปหามาก เช่น การสอน การเตือน 

การคาดโทษ เป็นต้น การลงโทษจะเป็นไปเพื่อหยุดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงก็ได้ผล

เพียงชัว่คราวเท่านั้น ส่วนการท่ีจะใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งอยา่งถาวรนั้นการใหร้างวลัจะเป็น

แรงกระตุ้นในทางบวกให้ผลท่ีดีกว่า เช่น การให้ค  าชมเชย การเล่ือนต าแหน่งการอนุญาตให้

โทรศพัท ์หรือกลบัไปเยีย่มบา้นก็ได ้โดยเฉพาะการชมเชยนั้นถา้เป็นการชมต่อหนา้คนกลุ่มใหญ่จะ

ท าใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจ และไม่กลา้ท่ีจะท าผิดเพราะเกรงว่าผูอ่ื้นจะต าหนิได ้ในระยะแรก

เม่ือบุคคลท าความดีใหม่จะมีการให้รางวลัทุกคร้ัง เม่ือผ่านไปถึงระดับหน่ึงบุคคลจะเกิดความ

ภาคภูมิใจในการท าความดีของตนเอง53  

3. การบ าบัดรักษาแบบ จิต สังคมบ าบัด เป็นรูปแบบท่ีมีการพัฒนามาจากการ

บ าบัดรักษาผูติ้ดสารโคเคน ต่อมาได้น ามาใชก้บัผูติ้ดสารแอมเฟตามีน โดยใชร้ะยะเวลาในการ

บ าบัดรักษา 16 สัปดาห์ กระบวนการในการบ าบัดรักษาเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว นักบ าบดัจะให้

ผูป่้วยและครอบครัวมีโอกาสพบปะพดูคุยและสร้างสมัพนัธภาพร่วมกบันักบ าบดั ให้โอกาสผูป่้วย

พดูคุยเร่ืองการติดยาอยา่งเต็มท่ีโดยไม่มีการตดัสินว่าถูกหรือผิด นักบ าบดัพยายามท่ีจะกระตุน้ให้

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีแก่ผูป่้วย เช่น ให้ผูป่้วยไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการหยุด

เสพยา การป้องกนัตนเองไม่ใหก้ลบัไปติดยาเสพติดซ ้ า การพ่ึงตนเอง การเรียนรู้วิธีการใชชี้วิตใน

สงัคม เป็นตน้  
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4.  การบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่ 54 

รูปแบบการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเขม้ข้นทางสายใหม่ (FAST) ให้ความส าคญักับ

องค์ประกอบใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Family) กิจกรรมทางเลือกในการ

บ าบดัรักษา (Alternative treatment activity) การช่วยเหลือตนเอง (Self Help) และชุมชนบ าบัด 

(Therapeutic community) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Family)  

ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูและมีอิทธิพลต่อสมาชิก

ในครอบครัวมากท่ีสุด การท่ีผูติ้ดยาเสพติดสามารถเลิกเสพยาเสพติดไดน้ั้นครอบครัวจึงควรเขา้มามี

บทบาทและมีส่วนร่วมในการบ าบดัและรับผดิชอบดูแลผูป่้วยดว้ย โดยมุ่งเนน้การจดัท ากิจกรรมใน 

3 ดา้น ดงัน้ี 

1.1  ครอบครัวศึกษา (Family Education) เป็นการใหค้วามรู้พ้ืนฐานครอบครัวเก่ียวกบั

บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในการท าหน้าท่ีของครอบครัว การให้ความรู้ความเขา้ใจ การฝึกทกัษะ

และเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูติ้ดยาเสพติดตลอดจนให้

ครอบครัวเฝ้าระวงัปัญหาการติดยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว 

1.2  การให้ค  าปรึกษาแก่ครอบครัว (Family Counseling) เป็นการให้ค  าปรึกษาแก่

สมาชิกในครอบครัวโดยใหส้มาชิกในครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด 

สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะมาเขา้กลุ่มร่วมกนั เพ่ือใหส้มาชิกแต่ละคนระบายความรู้สึกท่ีมีต่อกนั 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ ครอบครัวมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือและ

สนับสนุนให้ผูติ้ดยาเสพติดหยุดการใช้ยาเสพติด และกลบัเขา้สู่สังคมไดอ้ย่างเหมาะสม การให้

ค  าปรึกษาแก่ครอบครัวเนน้ท่ีการฝึกทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและควบคุมพฤติกรรมสมาชิก เพื่อให้

สมาชิกในครอบครัวป ิบติัตวัอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม หรือตามขอ้ตกลงร่วมกนัในครอบครัว 

โดยไม่ท าใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว 

                                                             
54 ศูนยบ์  าบดัรักษายาเสพติดปัตตานี กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข, รายงานการวิจยั เร่ือง  

ประสิทธิภาพการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดระบบสมคัรใจและระบบบงัคบับ าบดัรักษาในศูนยบ์  าบดัรักษาผูติ้ดยา  
เสพติดปัตตานี พ.ศ. 2554, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, ม.ป.ป) 
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1.3  ครอบครัวบ าบดั (Family Therapy) เป็นการบ าบดัท่ีน าสมาชิกในครอบครัวหรือ

บุคคลท่ีมีความผูกพนักับครอบครัวเข้ามาร่วมกัน เพื่อบ าบัดความขัดแยง้หรือปัญหาท่ีมีใน

ครอบครัว ใหค้รอบครัวสามารถจดัระบบความสมัพนัธท่ี์เหมาะสมข้ึนใหม่ โดยมุ่งเน้นการท ากลุ่ม

ครอบครัวสมัพนัธ ์เพื่อปรับความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ผูป้กครองหรือคนในครอบครัวกบัผูติ้ดยา

เสพติด ใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ท่ีจดัข้ึนโดยใหค้รอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยนั้น จะช่วยท าให้

สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของ

ครอบครัว ท่ีควรป ิบติัต่อผูติ้ดยาเสพติดให้มีความเหมาะสม ช่วยให้สมาชิกไดร้ะบายความรู้สึก

และขจดัความขดัแยง้ท่ีมีต่อกนัในครอบครัว เพื่อสามารถปรับความรู้สึกท่ีมีต่อกนัและช่วยกัน

ป้องกนัดูแลหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวสามารถท า

หนา้ท่ีเป็นภูมิตา้นทานใหผู้ติ้ดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดไดส้รุปไดว้่ากิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของครอบครัว มีส่วนท าใหค้วามสมัพนัธภ์ายในครอบครัวของผูติ้ดยาเสพติดดีข้ึน ท าให้ครอบครัว

และผูติ้ดยาเสพติดมีความรักและความเขา้ใจต่อกนั ช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นก าลงัใจให้กบัผูติ้ดยา

เสพติดท่ีตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด ซ่ึงนบัว่าความสมัพนัธ์ในครอบครัวเป็นภูมิตา้นทานท่ีดีในการให้

สมาชิกในครอบครัวเลิกเสพยาเสพติดได ้

2.  กิจกรรมทางเลือกในการบ าบดัรักษา (Alternative Treatment Activity)  

กิจกรรมทางเลือกในการบ าบดัรักษามุ่งเนน้ท่ีตวัป่วยเป็นศนูยก์ลาง ผูป่้วยสามารถเลือก

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจโดยใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัตนเอง เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ

และทกัษะในการแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงกิจกรรมทางเลือกเหล่าน้ีท าให้

ผูป่้วยรู้จกัการใชเ้วลาอยา่งมีคุณค่า เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมและเป็นการฝึกทกัษะอาชีพ

ในสงัคม กิจกรรมทางเลือกมีหลายกิจกรรม ดงัน้ี 

2.1  กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกลุ่มท่ีผูป่้วยท่ีอยูร่่วมกนัให้ความรู้เก่ียวกบัการป ิบติัตน

ต่อครอบครัวและเพื่อนบา้น การรู้จกัตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนขณะกลบัไปเยี่ยม

บา้น เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถป ิบติัตวัและใชชี้วิตอยู่กบัครอบครัวไดอ้ย่างเหมาะสมกลุ่มเพื่อนช่วย

เพื่อนท าใหผู้ป่้วยดว้ยกนัเกิดความรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ด ช่วยดูแลซ่ึงกนัและกนัและใหก้  าลงัใจต่อกนั 
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2.2  กลุ่มบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกลุ่มท่ีผูป่้วยเรียนรู้และฝึกทักษะการดูแลบ ารุงรักษา

ส่ิงของ และพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้สะอาดและเรียบร้อย ให้อยู่สภาพท่ีพร้อมใช้งานหรือมีความ

คงทนถาวรในระยะยาว กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ช่วยสร้างจิตส านึกของการรู้จกัใชส่ิ้งของอย่างทะนุ

ถนอมและบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี 

2.3  กลุ่มการศึกษา เป็นกลุ่มท่ีใหผู้ป่้วยสามารถสมคัรเรียนในหลกัสูตรการศึกษาระดบั

ต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงมีทั้งหลกัสูตรสายสามญัในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย หลกัสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นต่าง ๆ จ  านวนมาก ซ่ึงผูป่้วยท่ีศึกษาครบตาม

หลกัสูตรจะไดรั้บประกาศนียบตัรท่ีรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นวุฒิใน

การสมคัรงานหรือประกอบอาชีพอิสระได ้

2.4  กลุ่มฝึกคลายความเครียด เป็นกลุ่มท่ีให้ผูป่้วยรู้จักวิธีการคลายเครียดในทาง

สร้างสรรค์ และฝึกทักษะการคลายเครียดได้ด้วยตนเอง วิธีการคลายเครียดมีทั้ งในระดับท่ีมี

ความเครียดนอ้ยจนถึงระดบัท่ีมีความเครียดมาก ส าหรับผูป่้วยท่ีมีความเครียดน้อยสามารถเลือกท า

กิจกรรมท่ีผอ่นคลาย เช่น การเล่นกีฬา กิจกรรมเขา้จงัหวะ การอ่านหนงัสือ การฝึกสมาธิ ส่วนผูท่ี้มี

ความเครียดมากอาจฝึกเทคนิคการผอ่นคลายความเครียดหรือขอรับการปรึกษาจากนกัจิตวิทยาหรือ

นกับ าบดัได ้

ท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า กิจกรรมทางเลือกเป็นวิธีการหน่ึงท่ีท าให้ผูป่้วยไดท้ าประโยชน์

ใหก้บัผูอ่ื้น สงัคมและตนเอง ช่วยพฒันาความรู้ทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน หรือฝึกให้มีความสามารถใน

การประกอบอาชีพต่าง ๆ กิจกรรมทางเลือกดงักล่าวจะมีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง

และความภาคภูมิใจในตนเอง 

3. การช่วยเหลือตนเอง (Self – Help)  

การช่วยเหลือตนเองเป็นกิจกรรมท่ีน ามาใชก้บัผูป่้วยเพื่อให้ผูป่้วยไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ

เก่ียวกบัตนเอง สามารถดูแลตนเองไดท้ั้งทางดา้นสุขภาพร่างกาย สภาพจิตใจและดา้นสงัคมเพ่ือช่วย

ใหผู้ป่้วยมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง สามารถปรับวามรู้สึก เจตคติ การแสดงพฤติกรรมและสร้างสัมพนัธภาพ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปลอดยาเสพติดกิจกรรมท่ีน ามาใชใ้นขั้นตอน

น้ี ไดแ้ก่ การบนัทึกพฤติกรรมประจ าวนั การส ารวจตนเอง ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการป ิเสธ 
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ทกัษะการแกปั้ญหา การเขา้กลุ่มนิรนาม การควบคุมตนเอง การสร้างวินยัคนเอง การสร้างแรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธ์ิ และการตั้งเป้าหมายในชีวิต 

4.  ชุมชนบ าบดั (Therapeutic Community)  

ชุมชนบ าบดัเป็นรูปแบบหน่ึงของการบ าบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเพ่ือให้

ผูป่้วยไดฝึ้กพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกนัเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวขนาดใหญ่เพื่อให้ผูป่้วย

สามารถเปล่ียนแปลง พฒันาตนเอง และปรับตวัในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสมผูป่้วยตอ้ง

เรียนรู้กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น ต้องรู้จักการควบคุมตนเอง และประพฤติป ิบัติตาม

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ผูป่้วยจึงตอ้งมีการเรียนรู้เก่ียวกบัผูป่้วยดว้ยกนัและกบัเจา้หน้าท่ีต่าง ๆ จนผูป่้วยมี

สภาพร่างกายและจิตใจท่ีเขม้แข็ง และสามารถกบัไปด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งปกติ 

        3.2.3  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคบับ าบดั 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาวิกฤตท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติ ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ และคุณภาพประชากร โดยเฉพาะผูเ้สพยา

เสพติดมีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึน และแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยใชห้ลกั “การป้องกนัน าหน้าการ

ปราบปราม ผูเ้สพตอ้งไดรั้บการรักษาและผูค้า้ตอ้งไดรั้บการลงโทษอย่างเด็ดขาด” จากนโยบาย

ดังกล่าวถือว่าผูเ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วยมิใช่อาชญากรจึงต้องได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพอย่างทัว่ถึง เดิมก่อนท่ีจะมีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคับบ าบัด

ประเทศไทยไดมี้การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2 ระบบคือ 

ระบบท่ี 1 การบ าบดัรักษาในระบบสมคัรใจ55 (Voluntary System) เป็นการเปิดโอกาส

ใหผู้ติ้ดยาเสพติดซ่ึงตอ้งการเลิกเสพยา สมคัรใจเขา้รับการบ าบดัรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ซ่ึงในการด าเนินการท่ีผา่นมาผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจเขา้

รับการบ าบดัรักษาอยา่งต่อเน่ืองจนครบขั้นตอน 

ระบบท่ี 2 การบ าบัดรักษาในระบบต้องโทษ (Correctional System) เป็นการ

บ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีกระท าความผิดเก่ียวกบัคดียาเสพติดไวใ้นทณัฑสถานบ าบดัของกรม

ราชทัณฑ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงในการด าเนินการท่ีผ่านมาสถานท่ีไม่

                                                             
55 เพ่ิงอ้าง. 
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เอ้ืออ  านวยต่อการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเน่ืองจากการควบคุมตวัร่วมกบัผูก้ระท า

ความผดิคดีอ่ืน ๆ ท าใหผู้ติ้ดยาเสพติดเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร นอกจากน้ีเม่ือผูติ้ดยาเสพติดพน้

โทษก็จะมีประวติัอาชญากร ซ่ึงสงัคมไม่ยอมรับ ท าใหเ้กิดปัญหาในการด ารงชีพต่อไป 

เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาของทั้ง 2 ระบบ ดังกล่าวในอดีตท่ีผ่านมา จึงมีแนวคิดให้มี

ระบบการบงัคบับ าบดัข้ึน ดว้ยการตราเป็นพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 

2534 แต่ไม่มีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายดว้ยเหตุหลายประการ ซ่ึงต่อมากระทรวงยติุธรรมจึงไดม้ีการ

ขอแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการบังคับใชแ้ละให้สอดคลอ้งกับ

หลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และจากนโยบายของรัฐบาล

ดงักล่าวเป็นการหันเห (Diversion) ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดท่ีถือว่าเป็นผูป่้วยประเภทหน่ึงท่ีสมควร

ไดรั้บการบ าบดัรักษาออกจากการด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ จึงมีการก าหนดการ

บ าบดัรักษาและฟ้ืนฟฯู ใน  

ระบบท่ี 3 คือ การบ าบดัรักษาในระบบบงัคบับ าบดั (Compulsory System) ข้ึน กรมคุม

ประพฤติซ่ึงมีภารกิจหลกัด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดในชุมชน จึงได้รับมอบหมายให้เป็น

หน่วยงานหลกัท่ีจะด าเนินการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ดว้ย

การบังคับให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับยาเสพติดและถูกจับกุมด าเนินคดีตามฐานความผิดท่ีกฎหมาย

ก าหนดให้มีโอกาสเข้ารับการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การตราพระราชบัญญติัฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ท าใหมี้ผลยกเลิกพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติด พ.ศ. 2534 โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนท่ี 96ก. ลงวนท่ี 30 

กนัยายน 2545 และมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 ตุลาคม 2545 

        3.2.4  หลกัการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด  

หลกัการด าเนินงานบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด โดยกระทรวง

สาธารณสุข แบ่งกระบวนการและขั้นตอนการบ าบดัรักษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี56 

                                                             
56 สมชาย  วงศส์วสัด์ิ, รายงานการวิจยัเร่ือง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ศึกษากรณี 

ระบบบงัคบับ าบดัรักษาตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2534, (กรุงเทพมหานคร:  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, 2548), น. 52. 
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1.  การเตรียมการก่อนรักษา ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อตวัผูเ้ขา้รับ

การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด เพราะเป็นขั้นตอนของการสร้างความมัน่ใจใหผู้เ้ขา้รับการรักษาสร้าง

ความอดทนและความมุ่งหวงัท่ีจะหายจากการติดยาเสพติดให้เกิดข้ึนภายใต้การยอมรับของ

ครอบครัวและสังคม โดยการเตรียมการตอ้งเตรียมการทั้ง 3 ด้านไปด้วยกนั คือ ครอบครัวของ 

ผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้รับการบ าบดัรักษา และเจา้หนา้ท่ีผูใ้หก้ารบ าบดัรักษา 

1)  ในดา้นผูป้กครองหรือครอบครัว ใหเ้ขา้ใจว่าจะตอ้งรับภารกิจต่างๆ แทนผูติ้ดยาเสพ

ติด ซ่ึงจะไปรับการบ าบดัรักษาชั่วระยะหน่ึง อาจจะเป็นเดือนหรือหลายๆ เดือน ผูติ้ดยาอาจเป็น

หวัหนา้ครอบครัว ผูท่ี้อยูข่า้งหลงัตอ้งเตรียมด าเนินการต่อ หรือผูติ้ดยาท่ียงัอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียนก็

ตอ้งใหบิ้ดามารดาหรือครูบาอาจารยท์ราบถึงระยะเวลา ความมุ่งหมายของการบ าบดัรักษา เพื่อจะ

ไดผ้อ่นคลายการศึกษาเล่าเรียน เตรียมการท่ีจะหาระยะเวลาว่างท่ีจะน าผูติ้ดยานั้นมาเขา้รักษาตวัได ้

  2)  ในดา้นผูติ้ดยาเสพติด ให้รับรู้กรรมวิธี ระยะเวลา และความเช่ือมัน่ในการบ าบดัรักษา

อยา่งถ่องแท ้ตนเองมีความตั้งใจ ตอ้งทราบถึงการอดยาท่ีจะเกิดอาการถอนยาข้ึนแก่ร่างกาย ถึงแม้

สถานรักษาจะมียาทดแทน แต่ก็ต้องมีความอดทนต่อต้านให้ผ่านพ้นระยะวิกฤตนั้ นส าเร็จ 

นอกจากนั้นตอ้งเตรียมการมอบหมายภารกิจและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ละท้ิงไวก้บัผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัโดย

ไม่กงัวลงานอ่ืนๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีเพ่ือจิตใจจะไดป้ลอดโปร่งแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง และรับ

การบ าบดัรักษาไดเ้ต็มท่ี 

3)  เจา้หนา้ท่ีผูใ้หก้ารรักษา ตอ้งศึกษาขอ้มลูประวติัของผูติ้ดยาเสพติดแลว้ใหค้วามรู้ขั้นตอน

ของการบ าบดัรักษา แนะน าและช่วยกระตุน้ก  าลงัใจแก่ผูติ้ดยาเสพติด ตลอดจนช้ีแจงแนะน าญาติพ่ีน้อง

หรือครอบครัวใหเ้ขา้ใจถึงแนวทางต่างๆ ท่ีจะช่วยเยยีวยาผูติ้ดยาเสพติด ทั้งน้ีการเตรียมการก่อนเขา้

รักษามกัจะประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีเป็นทีมตั้งแต่แพทย ์พยาลบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ 

จากนั้น จึงจะวางแผนการบ าบดัรักษาไวเ้ป็นรายบุคคล ตั้งแต่เร่ืองแนวทางการถอนพิษยา การจดังาน

และจดักลุ่มบ าบดั ตลอดจนการล าลดัรักษาโรคแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2.  การถอนพิษยา การถอนพิษยาหรือการลา้งพิษ เป็นการช าระลา้งผูติ้ดยาเสพติดให้ปลอด

จากยาเสพติดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1)  การใหห้ยดุโดยทนัท่ี เม่ือเตรียมการผูติ้ดยาเสพติดพร้อมท่ีจะตั้งใจเขา้รับการรักษา

แลว้ ก็น าเขา้สู่สถานบ าบดัรักษา โดยเฉพาะมีสภาพเป็นคนไขท่ี้จะตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด โดยแพทย์
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พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่นกนั ในชั้นแรกน้ีจะตอ้งใหง้ดยาเสพติดโดยเด็ดขาด ซ่ึงส่วนมากจะ

เกิดอาการอยากยาข้ึนในระยะเวลาใกล้ๆ  อนัจ  าเป็นจะตอ้งใชม้าตรการช่วยเป็นล าดบัไป 

2)  การตรวจร่างกายโดยสมบูรณ์ เมื่อตัดยาเสพติดออกจากคนไข้แลว้ ก็ต้องตรวจ

ร่างกายทุกระบบรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ต่างๆ เช่น เอ๊กซเรย ์และห้องป ิบติัการทดลองทางเลือด 

น ้ าเหลือง อุจจาระ ปัสสาวะ เพ่ือหาขอ้มูลในการเจ็บป่วยท่ีมกัจะมีร่วมดว้ยเสมอในผูติ้ดยาเสพติด

เหล่านั้น เช่น วณัโรคปอด โรคตับอกัเสบ โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรคอาดธาตุอาหาร และอ่ืนๆ  

อนัเกิดจากความเส่ือมโทรมของร่างกายท่ีสุขภาพแยล่งไปจาการเสพยาเสพติดใหโ้ทษ 

3)  การบ าบดัรักษาโรคแทรกซอ้นเม่ือตรวจระบบต่างๆ พบโรคแทรกซอ้นก็ตอ้งใหก้าร

บ าบดัรักษาอยา่งถ่ีถว้น จนหมดอนัตรายเพ่ือจะใหมี้สุขภาพฟ้ืนดีข้ึนอยา่งเดิม 

4)  การบ าบดัอาการอยากยา ในขั้นตอนของการหยดุยาโดยทนัทีมกัจะมีอาการอยากยา

หรือผูติ้ดยาเสพติดเรียกว่า เส้ียนยา เกิดข้ึน ซ่ึงในขั้นตน้น้ีเป็นช่วงระยะท่ีผูติ้ดยาเสพติดกลวัและขาด

ความอดทนเอาไดง่้ายๆ เพราะเขามีประสบการณ์จากการเสพยาเสพติดใหโ้ทษซ ้าๆ กนัเสมอ  ก็เพ่ือ

จะหนีหลีกเล่ียงอาการอยากยานั้นจึงเกิดวงจรร้ายหลุดไม่พน้การติดยาสกัที อาการอยากยาน้ีเกิดข้ึน

เม่ือร่างกายปราศจากฤทธ์ิการกดของยาเสพติดให้โทษประเภทฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน เหล่าน้ีแลว้ 

ศูนยป์ระสาทสมองก็จะกลบัคืนสู่หน้าท่ีปกติ ให้อวยัวะต่างๆ ท่ีหย่อนคลายอ่อนเปล้ีย กลบัเร่ิม

ป ิบติังานตามหน้าท่ีของร่างกายอย่างเต็มท่ี จึงเกิดอาการงดยาเสพติด หรืออาการถอนยาข้ึนทนัที

โดยมีล  าดบัความรุนแรงจากขนาดน้อยไปหามากดงัน้ี อาจจะเร่ิมดว้ย น ้ ามูกน ้ าตาไหล หาว จาม เหง่ือ

ออกชุ่ม ชนลุก ขบฟัน ต่อไปอาจปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ ปวดกระดูกสั่นกระตุก หายใจลึก 

กระสบักระส่าย ม่านตาขยาย ตวัร้อน เบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั ไปจนถึงข้ึนรุนแรง คล่ืนไส้ อาเจียน เป็น

ตะคริว ทอ้งร่วงหรือถ่ายออกเป็นเลือด อย่างท่ีเรียกว่าลงแดง เหล่าน้ีเป็นตน้ อาการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึน

หลกัจากงดยาเสพติดไม่เกิน 3-4 ชัว่โมง 

การบ าบัดรักษาในขั้นเยียวยาอาการถอนยาหรืองดเสพยามีกรรมวิธีแตกต่างกันไป

แลว้แต่การพิจารณาความเหมาะสมของผูท่ี้ท าการบ าบดัรักษา แต่โดยทัว่ไปทางการแพทยแ์ผน

ปัจจุบนัมกัจะช่วยเหลืออาการของผูอ้ยากยานั้นดว้ยยาทดแทนเพ่ือจะช่วยระงบัอาการถอนยาไดโ้ดย

ไม่มีพิษ ไม่เกิดการเสพติดต่อไป และลดขนาดจ านวนลงเร่ือยๆ ไดโ้ดยร่างกายมีโอกาสปรับตวัได้

โดยไม่ทนทุกขเ์วทนา ยาสงัเคราะห์พวกเมธาโดน และยารวม  ๆท่ีเขา้ทิงเจอร์ฝ่ิน ยาระงบัประสาทและยา
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นอนหลบัชนิดอ่อนๆ ทางการแพทยจ์ะให้ยาพวกน้ีตามความรุนแรงของอาการผูติ้ดยาเสพติดและ

ตามปริมาณระยะเวลาของการเสพติดมาในอดีต และควบคุมก าหนดการให้ยาควบคุมอาการโดย

พิจารณาม่านตาของผูติ้ดยาเสพติด อาการทุรนทุรายท่ีจะเกิดข้ึน ให้ผูน้ั้นอยู่ในสภาพสงบ สบาย

ร่างกาย ไม่ทนทุกขม์ากนกัแลว้จึงค่อยๆ ลดขนาดของยาลงเป็นล าดบั จนไม่มีอาการหลงเหลือแลว้ก็

หยุดรักษาได ้นอกจากยาสังเคราะห์เขา้ไปทดแทนชั่วคราวก็มียาพวกกล่อมประสาทหรือระงับ

อารมณ์เป็นยาขนาดย่อมๆ ท่ีให้ควบคู่ไปดว้ย เพื่อจะให้ระงบัอารมณ์จิตใจของผูติ้ดยาเสพติดเกิด

สมดุลมัน่คง ไม่พะวกัพะวงหรือหวาดกลวักงัวลต่ออาการ ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปจากบา้นเรือน

เดิมแต่อยา่งใดร่วมไปดว้ย 

5)  การบ ารุงร่างกาย ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมมารับการบ าบดัรักษา จะตอ้งบ ารุงร่างกาย

ผูติ้ดยาเสพติดใหส้มบูรณ์ยิง่ดว้ยวิตามิน เกลือแร่ ธาตุต่างๆ ในบางรายตอ้งให้น ้ าตาล น ้ าเกลือเพ่ือ

เติม ในรายท่ีอ่อนแอและขาดพละก าลงัร่างกายทรุดโทรมมากๆ ก็ตอ้งช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพให้กลบัคืน

มาดว้ย 

6)  การประคบประหงมก าลงัใจ ผูท่ี้บ าบดัรักษา ทั้งแพทย ์พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห์ 

นกัจิตวิทยาและเจา้หนา้ท่ีแวดลอ้มผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งมีท่าทีเป็นมิตรเป็นผูช่้วย เห็นอกเห็นใจให้

ความอบอุ่น ให้ก  าลงัใจต่อผูติ้ดยาทุกกรณี เพื่อให้มีก  าลงัใจในการต่อตา้นพิษของยาเสพติด ดว้ย

ตนเองมากข้ึนและมีความเช่ือมั่นในส่ิงดีงามในอนาคต เป็นการสร้างเสริมก าลังใจของ 

ผูติ้ดยาเสพติดต่อไปภายหนา้ดว้ย 

3.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ในขั้นตอนน้ีเป็นการพกัฟ้ืนและปรับสภาพจิตใจรวมทั้งสร้าง

เสริมสุขภาพ โดยสมบูรณ์เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของการบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดเพ่ือแกไ้ข

ปรับปรุงทั้งนิสัยความประพฤติ ป ิบติัท่ีเคยย่อหย่อนไปเพราะฤทธ์ิยาครอบง าสมองนั้นให้ดีข้ึน

เช่นเดิม ปรับจิตใจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการติดยามาแต่เดิม แกไ้ขส่ิงแวดลอ้มและแนวทางปรับปรุงตนเอง

ท่ีดีเหล่าน้ี เป็นการรักษาท่ีใช้ระยะเวลายาวนอนและป ิบัติการต่อเน่ืองกัน โดยเจ้าหน้าท่ีผู ้

บ  าบดัรักษาหลายฝ่ายร่วมกนัเช่น แพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา เป็นตน้ 

1)  การวิเคราะห์สาเหตุของการติดยาและพ้ืนฐานของผูติ้ดยาเสพติดในขั้นตน้น้ี ผูรั้กษา

จะต้องวิจัยข้อมูลพ้ืนฐานอนัเก่ียวกบัตวัผูติ้ดยาเสพติดโดยละเอียด ทั้งทางจิตใจความเป็นอยู่ของ
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ครอบครัว พ้ืนฐาน อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาชีวิตในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งตรวจร่างกายหาความผิดปกติ

ทั้งโรคภยัไขเ้จ็บท่ีรวมมาดว้ยอนัอาจเป็นสาเหตุทางจิตใจท่ีตอ้งผลกัดนัใหติ้ดยาเสพติด 

2)  การวางแผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ เม่ือคณะผูรั้กษาแต่ละฝ่ายไดว้ิเคราะห์ตรวจสอบ

ขอ้มลูต่างๆ แต่ละแขนงแลว้ คณะไดน้ าเขา้สู่ท่ีประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนแนวเป็นแผนป ิบติัต่อ 

ผูติ้ดยาเสพติดผูน้ั้นเป็นรายบุคคลไป รวมทั้งมีการสัมภาษณ์โดยตรงต่อผูน้ั้นอีกคร้ัง เพ่ือหาสาเหตุ

ความเป็นมาให้แน่ชัด แต่ละรายจะมีท่ีมาของการติดยาความหนักเบา ระยะเวลายาวนอนไม่

เหมือนกนัก็ตอ้งวางกฎเกณฑก์ารบ าบดัเฉพาะตวัไปทีละราย 

3)  การบดับดัรักษาทางจิตใจ เป็นหลกัอนัส าคญัของการปรับปรุงฟืนฟสูภาพจิตทุกราย 

เพราะการติดยามกัจะมีสาเหตุมาจากบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตใจเป็นปฐม การท่ีไดว้ิเคราะห์

สภาพจิตและหาขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีตวัเขามาแลว้นั้น ท าให้ผูบ้  าบดัรับทราบถึงพ้ืนฐานของความ

บกพร่องทางใจในกรณีต่างๆ น ามาส่งเสริมก าลงัใจ ปรับปรุงแกไ้ขให้ผูติ้ดยาเสพติดไดเ้กิดความ

อบอุ่น มัน่ใจและมีความตั้งใจท่ีจะเลิกยาเสพติดไปชัว่ชีวิต ในขั้นตอนน้ีท่าทีและการเอาใจใส่ของ

เจา้หนา้ท่ีผูท้  าการล าลดัรักษาเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ ความเมตตาอารีต่อผูท้นทุกขเ์หล่าน้ีเป็นแสงสว่าง

แก่ผูรั้กษาอยา่งยิง่ การบ าบดัรักษาทางจิตใจ ตอ้งท าร่วมกนัไปหลายขบวนการ ประกอบดว้ย 

(1)  การรักษาทางใจเป็นรายบุคคล  เพื่อวิเคราะห์ใหถึ้งจิตใจของผูน้ั้นท่ีละเอียดลงไปอีก 

ในรายท่ีติดยาชนิดกลบัไปกลบัมาตอ้งการดูแลและปรับสภาพจิตใจอยา่งใกลชิ้ด 

(2)  การรักษาทางใจเป็นกลุ่ม น าผูติ้ดยาเสพติดหลายๆ คนท่ีมีพ้ืนฐานความผดิปกติทาง

จิตใจและความประพฤติป ิบัติคลา้ยคลึงกันมารวมกลุ่มประชุมปรึกษาหารือกันเอง โดยมีผู ้

บ  าบดัรักษาผูช่้วยแนะน าใหม้ีสภาพการถกเถียงการอภิปรายแบบกนัเองในครัวเรือนหรือระหว่าง

เพื่อนฝงู เพื่อเขา้ใจปัญหาต่างๆ ไดถ่้องแทแ้ละรับสภาพผดิปกติของกนัและกนั 

(3)  การอบรมศีลธรรมความประพฤติ ไดแ้ก่ การฟังเทศน์จากพระเป็นประจ า และอาจ

มีอนุศาสนาจารยม์าสลบัเวลาเพ่ือใหค้วามคิดดา้นศีลธรรมจรรยา นอกจากนั้นแพทยห์รือเจา้หน้าท่ี

ผูรั้กษาอาจช่วยเหลือให้ขอ้คิดเห็นการปรับปรุงตนเองทางมารยาท ศีลธรรมจรรยา การเป็นอยู่ใน

สงัคมและก็ควรสอดแทรกการรักษา สุขภาพอนามยั ตลอดจนใหต้ระหนกัถึงโทษพิษภยัของยาเสพ

ติด 
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(4)  การป ิบติัตนในภารกิจประจ าวนั ผูติ้ดยาเสพติดส่วนมากเมื่อถูกพิษร้ายของยาครอบง า 

มกัจะมีนิสยัและความประพฤติต่าง  ๆบกพร่องทั้งในดา้นส่วนตวัและต่อส่ิงแวดลอ้ม ความไม่เอาใจใส่

ต่อสุขภาพ ความเป็นอยูท่ี่เล่ือนลอย งมงายอยูก่บัความมึนเมาของยาเสพติด ท าให้ภารกิจของตนเองท่ี

ควรกระท าผดิปกติไปหมด เม่ือน ามาเขา้รับบ าบดัรักษาแลว้ ในขั้นตอนน้ีก็ตอ้งเร่ิมปรับปรุงเขา้ระบบ

กันใหม่ ได้แก่ การให้รับผิดชอบในสุขภาพของตนเอง เข้านอน ต่ืนนอนเป็นเวลาพกัผ่อนให้

เพียงพอ อาบน ้ าช าระร่างกายใหถ้กูตอ้งจดัเตียงนอน ส่ิงของเส้ือผา้ของตนเองท าความสะอาดท่ีนอน

ท่ีอาศยั รักษาส่ิงของออก าลงักาย และหัดสร้างระเบียบวินัยข้ึนทีละเล็กละน้อยให้มีขอบเขตของ

ความประพฤติป ิบัติเช่นพลเมืองดีทัว่ไปอนัอาจแก้ไขนิสัยย่อหย่อนต่างๆ ไปได้จากการดูแล

ใกลชิ้ดของผูบ้  าบดัรักษา เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผูติ้ดยาเสพติดใหก้ลบัเขา้สู่สงัคมได้

อยา่งปกติดว้ย 

(5)  การให้งานอาชีวะบ าบัด เป็นการสร้างเสริมสมาธิและความสุขทางจิตใจและ

ร่างกายแก่ผูติ้ดยา มิใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย ฟุ้งซ่านเม่ืออยู่ว่างๆ ควรหางานท่ีเขาสนใจ สมคัรใจ และ

อาจมีประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท างานเกิดข้ึนบา้ง ในดา้นเป็นวตัถุส่ิงของหรือไดพ้ละก าลงัจากการ

ออกแรง สุขภาพก็จะดีข้ึน งานพวกน้ีอาจเป็นงานง่ายๆ เช่น การตบแต่งสถานท่ี การเขียน การพิมพ์

งาน งานช่างไม ้เป็นตน้ 

(6)  การฝึกอาชีพ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดใหม้ีอนาคตท่ีดีเมื่อรักษาหายแลว้ 

การฝึกอาชีพน้ีก็มีพ้ืนฐานหลกัการคลา้ยกบัการท าอาชีวะบ าบดั หากแต่มุ่งส่งเสริมในทางท่ีให้ผูติ้ด

ยามีความสนัทดัจดัเจนจริงๆ ในงานต่างๆ ทั้งความช านาญและทศันคติหลายรายท่ีเคยมีอาชีพช่างมา

ก่อน ก็จะไดฟ้ื้นฟคูวามถนดัของตนต่อไป หรืออาจเปล่ียนอาชีพไปในทางท่ีเหมาะตามความเป็นอยู ่

หรือวิสัยความสามารถของตนก็จะได้มีโอกาสศึกษาและฝึกหัดงานไปในตัว และให้เป็นความ

เพลิดเพลินไม่คิดฟุ้ งซ่านกบัความอยากยาเสพติดอีกดว้ย งานเหล่าน้ี อาจเป็นงานง่ายๆ ท่ีหาเคร่ืองมือ

ง่าย ตั้ งแต่งานทางช่างฝีมือต่างๆ ดงักล่าวแลว้ไปจนถึงเคร่ืองยนต์ เคร่ืองไฟฟ้า นอกจากน้ียงัตอ้ง

ค านึงถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วไปด้วย เช่น การฟ้ืนฟูบทเรียนในระดับชั้นต่างๆ ตามความ

เหมาะสมกบักลุ่มผูติ้ดยา 

(7)  สนัทนาการ การหาวิธีใหผู้ติ้ดยาไดพ้กัผอ่นเพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน ออก าลงักาย 

บ ารุงสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจไปในตวั สถานบ าบดัรักษาอาจจดัให้มีการเล่นเกมส์กีฬาต่างๆ ทั้ง
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ในร่มและกลางแจ้งเป็นประจ า ให้มีการแข่งขนัเป็นคร้ังคราว มีการแสดง การละเล่นแบบต่างๆ 

รวมทั้งดนตรี ในดา้นข่าวสารก็จดัให้มีโทรทศัน์ วิทยุหรือหนังสือพิมพแ์ละหนังสือประเภทต่างๆ 

ตามความเหมาะสม งานเบาๆ ในท่ีพกัอาศยัก็เป็นสนัทนาการอยา่งหน่ึง เข่น การประดบัตกแต่งท่ีอยู่

อาศยัหรือการท าความสะอาดสถานท่ีเหล่าน้ี เป็นตน้ จะช่วยให้ผูติ้ดยาห่างไปจากการค านึงถึงยา

เสพติดและอยูใ่นสถานบ าบดัไดโ้ดยสบายใจเป็นผลดีต่อการบ าบดัในขั้นตอนๆ ดว้ย 

4.  การรักษาขั้นดูแลติดตาม เมื่อไดท้ าการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดตามขั้นตอนมาโดยใช้

ระยะเวลานอนพอสมควรในดุลยพินิจของผูรั้กษาแล้วก็จะไดม้ีการทบทวนวิเคราะห์ ตรวจสภาพ

ร่างกายและจิตใจโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอีกคร้ัง จึงจะพิจารณาใหอ้อกจากสถานบ าบดัได ้เพ่ือกลบั

ไปสู่ครอบครัวและสังคมไดอ้ย่างปกติในบางรายท่ีเห็นว่าสภาพจิตใจส่วนใหญ่ยงัไม่เขม้แข็งพอ 

หรือพิจารณาส่ิงแวดลอ้มท่ีผูติ้ดยาจะกลบัคืนเขา้สู่สภาพเดิมโดยไม่มีการแกไ้ขเสียก่อนแลว้ก็ตอ้งน า

วิธีการทดลองการเผชิญชีวิตภายนอก โดยใชร้ะบบท่ีเรียก “บา้นก่ึงวิถี” Half-way House  โดยสถาน

บ าบดัรักษาจดัข้ึนภายในบริเวณท่ีพอจะควบคุมได้ให้ผูติ้ดยาท่ีรักษาหายเรียบร้อยแลว้ ออกไป

ท างานภายนอกไดใ้นเวลากลางวนั แต่ตอ้งไป-กลบัอยู่พกัแรมในบา้นก่ึงวิถี ตลอดเวลาและอยู่ใน

ระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ้เพื่อเป็นการฝึกหดัดูแนวทางการป ิบติัตนต่อสังคมภายนอก อาจให้มีการ

พบปะ ครอบครัวเป็นกิจวตัรได ้การเตรียมตวัให้ผูติ้ดยาค่อยๆ ปรับสภาพเผชิญชีวิตภายนอกน้ี ท า

อยูช่ ัว่ระยะเวลาหน่ึงในรายท่ีกลบัไปบา้นเขา้สู่สงัคมตามปกติก็อาจช่วยเหลือจดัหางานให้ท าโดยมี

นกัสงัคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยาติดต่อให ้เป็นการจดัหางานอาชีพ หรือใหก้ลบัไปศึกษาเรียนใน

สายอาชีพต่อไป ในบางกรณี อาจจดัเป็นกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือกนัเองทั้งในการงานและการด ารงชีวิต  

ผูบ้  าบดัรักษายงัมีหน้าท่ีตอ้งติดตามผล เพื่อประเมินคุณค่าการักษาในระยะต่อไป อาจมีนักสังคม

สงเคราะห์ไปเยีย่มบา้นหรือนดัแนะครอบครัวและตวัผูเ้คยติดยา มาพบเป็นคร้ังคราวเพ่ือสอบถาม

ความเป็นอยูแ่ละปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะช่วยแกไ้ขได ้ในรายท่ีไม่สามารถพบปะกนัไดก้็อาจจะมีการ

ติดต่อโดยวิธีส่ือข่าวหรือจดหมาย เป็นระยะๆ ไปตามดูแลติดตามผลน้ี อาจจะช่วยพยุงก  าลงัใจและ

แนะแนวทางป ิบติั ทั้งตวัอดีตผูติ้ดยาและแนะน าการช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผูอ้ยู่แวดลอ้มเขา้

ดว้ย เพื่อใหห้ลีกเล่ียงปัญหาทางจิตใจทางกายต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดเป็นสาเหตุของการติดยาเสพติด และ

อยูห่่างไกลเสียจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจชกัน าใหก้ลบัไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
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3.3  แผนงานและหลกัการ (Principle) ขององค์การสหประชาชาตด้ิานการบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ 57 

แนวทางการบ าบดัรักษาขององค์การสหประชาชาติ  (Principle of Drug Dependence 

Treatment) เป็นแนวทางร่วมกนัของ UNODC และ WHO ดว้ยตระหนักว่าประชากรโลกประมาณ 

205 ลา้นคนท่ีเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายรวมทั้งยงัมีประชากรโลกอีก 25 ลา้นคนท่ีไดรั้บ  

ความทุกขจ์ากการติดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดไดแ้พร่ระบาดไปทัว่โลกส่งผลกระทบก่อให้เกิด

ปัญหา ดา้นสาธารณสุข ปัญหาดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ปัญหาดา้นความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น ทั้งในประเทศดอ้ยพฒันาและประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย การแกปั้ญหายาเสพติด

ตอ้งเป็นการด าเนินงานท่ีมีความสมดุลระหว่างการปราบปรามยาเสพติด การป้องกนัยาเสพติดและ 

การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด การติดยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น 

ทั้งการเป็นปัญหาสงัคม ปัญหาความยากจน ปัญหาดา้นสุขภาพ ปัญหาดา้นจิตวิทยา รวมทั้งการเป็น

ปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีตอ้งไดรั้บการลงโทษ ความร่วมมือของ WHO /UNODC/UNAIDS  

เพ่ือตอ้งการลดการติดเช้ือ HIV ผา่นการใชย้าเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดท่ีใชเ้ข็มฉีดยา  

จากการศึกษาสามารถสรุปสาระส าคัญของแนวทางการบ าบัดรักษาขององค์การ

สหประชาชาติ มีสาระส าคญัดงัน้ี  

หลกัการท่ี 1 การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีตอ้งมีความสะดวกและเขา้ถึงง่าย หมายถึง

ระบบการบ าบดัรักษาท่ีสามารถท าให้ประชาชนทัว่ไปสามารถใชบ้ริการไดอ้ย่างสะดวก จะตอ้ง

ขจดัขอ้จากดัทั้งหลายท่ีปิดกั้นการเขา้ถึงบริการใหน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่การขยายเครือข่ายการให้บริการ

ดา้นสาธารณสุข การให้บริการทางสังคมและชุมชนตอ้งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานใน

ชุมชนและสถาบนัทางสงัคม เช่น โรงเรียน วดั และหน่วยงานทางสังคมอ่ืนๆ ตอ้งเขา้มามีบทบาท

ในการใหบ้ริการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ในลกัษณะ การให้บริการเบ้ืองตน้เพ่ือน าพาให้ผูติ้ดยา

เสพติดสามารถเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษาไดโ้ดยง่ายและมีความต่อเน่ือง การเขา้ถึงระบบการ

บ าบดัรักษาจะตอ้งใหโ้อกาสแก่ประชาชนทุกระดบัชั้นรายได ้ผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งสามารถเขา้สู่

ระบบการบ าบดัรักษาทางช่องทางและวิธีการไดห้ลายหลาก  ลดรายช่ือผูท่ี้รอการเขา้สู่ระบบการ

บ าบดัรักษาให้เหลือน้อยท่ีสุด ระบบการให้บริการภายนอก จะตอ้งไดรั้บการด าเนินการเพื่อให้

                                                             
57 สืบคน้ จาก https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//cbtx/cbtx-brief-TH.pdf  

เร่ือง: การบ าบดัรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ส าหรับผูใ้ชย้าเสพติดและติดยาเสพติด  
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เขา้ถึงผูติ้ดยาเสพติดท่ีอาจหลบซ่อนอยู่ในสังคมและชุมชนหรือผูท่ี้อาจกลบัไปเสพยาเสพติดซ ้ า 

ศนูยบ์ริการภายนอกจะตอ้งเป็นสถานท่ีขั้นตน้ท่ีจะตอ้งช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีปัญหาในการดา

รงชีวิตรวมทั้งการส่งต่อผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีปัญหาดา้นอ่ืนๆ ดว้ย การบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้ง

ด าเนินการไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและมีความยืดหยุ่นของเวลาในการให้บริการ การใชร้ะบบประกนั

สุขภาพท่ีครอบคลุมถึงการบริการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดจะเป็นหนทางในการขจดัขอ้จากดัดา้น

การไม่มีค่าใชจ่้ายในการบ าบดัรักษา การบ าบดัรักษาจะตอ้งมีกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมกบั

วฒันธรรมรวมทั้งเนน้ท่ีการมีส่วนร่วมของผูติ้ดยาเสพติดในกระบวนการบ าบดัรักษา หน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรมทั้งผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ศาล ราชทณัฑ์ ตอ้งร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดในระบบ

การดูแลสุขภาพของประชาชนและกระตุน้ใหผู้ติ้ดยาเสพติดเขา้สู่ระบบการบ าบดัรักษา นอกจากนั้น

จะตอ้งค านึงถึงการใหบ้ริการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีลกัษณะต่างๆ เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน 

กลุ่มผูติ้ดยาเสพติดท่ีเป็นสตรีและสตรีตั้งครรภ ์ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นการเฉพาะ  

หลกัการท่ี 2 การคัดกรอง การประเมินและการวินิจฉัยโรคในการวางแผน  การ

บ าบดัรักษา หมายถึง การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งเป็นวิธีการท่ีมีความหลากหลายโดยตอ้ง

ค านึงถึงประวติั ส่วนบุคคล ขอบเขตของระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน าไปสู่การวางแผนการ

บ าบดัรักษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบการคดักรองเป็นระบบท่ีมีประโยชน์ในการแยกแยะ

คุณลกัษณะของ ผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงอาจมีปัจจยัเส่ียงอ่ืน ๆ มาพร้อมกบัการติดยาเสพติดดว้ย เช่น การ

ติดเช้ือโรคจากพฤติกรรมเส่ียงจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกนัและพฤติกรรมเส่ียงทางเพศโดยไม่มี

ระบบป้องกนั พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง ปัจจยัเส่ียงของการฆ่าตวัตาย เป็นตน้ ขอ้มูลต่าง ๆ 

เหล่าน้ี จะเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนระดบั ความช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น การให ้การรักษาสุขภาพทางการแพทย ์การใหบ้ริการทางการศึกษาและการแนะน าช่วยเหลือ 

การวางแผนการทางานในสถานประกอบการ เป็นตน้ การวินิจฉยัโรคนับเป็นส่วนหน่ึงของการให้

การรักษาทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการรักษาทางจิตใจโดยนักจิตวิทยาอาชีพซ่ึงตอ้งไดรั้บ

การฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี การวางแผนการบ าบดัรักษาจาเป็นตอ้งตั้งเป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจนบน

พ้ืนฐานของ ความตอ้งการของผูบ้  าบดัเป็นรายบุคคล  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานน้ีจะต้องมี

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีแนะน าการทางาน เจา้หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบับริการทาง

สงัคมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและในระบบกระบวนการยติุธรรม โดยเฉพาะในระบบการคดักรองซ่ึง
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เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งไดรั้บการอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ 

ท่ีมาพร้อมกับอาการติดยาเสพติด การจดัตั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนยบ์ริการภายนอก ศูนย์

ให้บริการโดยเร่งด่วน การบ าบัดรักษาท่ีมีคุณภาพจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการจัดเก็บข้อมูล

เอกสารและมีมาตรฐาน  

หลกัการท่ี 3 การบ าบดัรักษาท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของหลกัฐานท่ีอา้งอิงได ้ หมายถึง  

การบ าบดัรักษาท่ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานความจริงท่ีพิสูจน์ไดต้ามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ

ของการติดยาเสพติดทั้ง การบ าบดัรักษาทางยาและการบ าบดัรักษาทางจิตวิทยา ไม่มีกระบวนการ

บ าบดัรักษาใดท่ีเหมาะสม กบัผูติ้ดยาเสพติดทุกประเภท การบ าบดัรักษาควรเป็นการบ าบดัรักษา

ระยะยาว กระบวนการบ าบดัรักษาไม่ไดเ้นน้ท่ีการใหก้ารบ าบดัรักษาเท่านั้นแต่รวมถึงการป้องกนั

การติดยาเสพติดช ้าดว้ย การบ าบดัรักษาตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีมีความหลากหลาย

ในลกัษณะสหวิชาชีพ เช่น แพทย ์พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักแนะแนวให้คา

ปรึกษา เพื่อรองรับการอาการ ติดยาเสพติดและโรคแทรกซอ้นอ่ืน ๆ การจดัให้มีบริการขั้นพ้ืนฐาน

ต่าง ๆ เพื่อการระงบัและการลด การใชส้ารเสพติดควรมีการด าเนินงานอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการ

ถอนพิษยา การรักษาอาการติดยานอนหลบั การแนะน าให้คาปรึกษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติด และการช่วยเหลือทางสงัคม การใชย้าทางการแพทยเ์พื่อถอนพิษยาเสพติดในกรณีท่ีผูบ้  าบดั

ใชย้าเสพติดมาเป็นเวลานานหรือ ติดยาเสพติดหลายชนิด การด าเนินงานบ าบดัรักษาและการ

ป้องกนัการติดยาเสพติดช ้ าดา้นจิตวิทยาและดา้นสังคมควรด าเนินงานทั้งในระบบผูป่้วยในและ

ผูป่้วยนอก เช่น การปรับพฤติกรรมและความคิด การช่วยเหลือทางสังคม การจดัหางานให้ท า การ

ฝึกอาชีพ การช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นตน้ นอกจากนั้นกระบวนการบ าบดัรักษาตามสภาพความ

เป็นจริงยงัเน้นท่ีการปรับเปล่ียน การบ าบดัรักษาให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

หลกัการท่ี 4 การบ าบดัรักษาท่ีตอ้งค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและการเคารพศกัด์ิศรีของ 

ผูบ้  าบดั หมายถึง การบ าบดัรักษายาเสพติดตอ้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ

เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นการบ าบดัทางการแพทย ์การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปราศจากการ

เลือกป ิบติัจาการเคยเป็นผูเ้สพยาเสพติด  สิทธิผูบ้  าบดั เช่น การไดรั้บอิสรภาพ ความตั้งใจของ

ตนเองใน การบ าบดัรักษา เป็นตน้ การด าเนินการบ าบดัรักษาจะตอ้งไม่เป็นการบงัคบัผูบ้  าบดัไม่ว่า
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จะเป็น การรักษาทางการแพทยแ์ละทางจิตวิทยา ยกเวน้แต่ในกรณีท่ีมีปัจจยัเส่ียงเท่านั้น ระบบการ

บงัคบับ าบดัรักษาควรด าเนินการในสภาพการและก าหนดเวลาท่ีเฉพาะเจาะจงตามกฎหมายเท่านั้น 

การน าเสนอทางเลือกในการบ าบดัรักษาเพื่อทดแทนการจาคุกหรือการลงโทษวิธีอ่ืน  ๆ รวมทั้ง

ขั้นตอนในการบ าบดัรักษาจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ผูบ้  าบดัไดรั้บทราบ การไม่เลือกป ิบติัต่อผูเ้ขา้

รับ การบ าบดัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาไม่ว่าจะมีความแตกต่างใด  ๆ ทั้งเพศ ศาสนา วฒันธรรม 

ความเช่ือทางการเมือง สุขภาพร่างกาย เศรษฐกิจ สภาพทางกฎหมายและสังคม เจ้าหน้าท่ีผู ้

บ  าบดัรักษาจะตอ้งมีพ้ืนฐานดา้นคุณธรรมจริยธรรม การมีทศันคติท่ีเคารพผูอ่ื้นและไม่ตีตราผูอ่ื้น

ในทางลบ ข้อมูลประวติัของผูบ้  าบัดจะต้องไดรั้บการปกป้องอย่างเข้มงวดและจะต้องมีความ

ระมดัระวงัในการน าไปใชโ้ดยจะตอ้งเขียนคาร้องขอทุกคร้ังในการน าขอ้มูลไปใชเ้พ่ือจุดประสงค์

ต่าง ๆ การวางแผนการบ าบดัรักษาของแต่ละบุคคลตอ้งให้ผูบ้  าบดัรักษามี สิทธิในการเขา้ร่วม

ก าหนดดว้ย การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดรวมทั้งการดูแลสุขภาพจะตอ้งด าเนินการในเรือนจาดว้ย  

หลักการท่ี 5 การด าเนินการบ าบัดรักษาแก่กลุ่มพิเศษ  หมายถึง  ผูบ้  าบัดท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะและตอ้งดูแลเป็นพิเศษจะตอ้งไดรั้บการแยกแยะออกจากกลุ่มผูบ้  าบดักลุ่มใหญ่  เช่น 

กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผูห้ญิง กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์กลุ่มคนท่ีมีโรคภยัไขเ้จ็บและอาการทางจิต กลุ่ม

ผูใ้หบ้ริการทางเพศ กลุ่มชนกลุ่มน้อย เป็นตน้ กลุ่มพิเศษเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาและ

วิธีการเขา้รับการบ าบดัรักษาท่ีมีความเหมาะสมและแตกต่างจาการบ าบดัรักษาปกติและเป็นไปตาม

ความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม กลุ่มเด็กและเยาวชนจะตอ้งมีผูแ้นะแนวให้คาปรึกษา  เจา้หน้าท่ีทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมในกระบวนการบ าบดัรักษาดว้ย รวมทั้งจะตอ้งใหค้รอบครัวและโรงเรียน

เขา้มามีส่วนร่วมในการบ าบดัรักษา แมว้่า การบ าบดัรักษาส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีกลุ่มผูบ้  าบดัชายแต่ตอ้ง

ไม่ละเลยกลุ่มผูบ้  าบดัท่ีเป็นผูห้ญิง ในวฒันธรรมบางแห่งผูติ้ดยาเสพติดท่ีเป็นผูห้ญิงจะถูกตราหน้า

จากสงัคมอยา่งมาก การบ าบดัรักษาในกลุ่มผูห้ญิงจึงถูกจากดัแต่ผูห้ญิงยงัตอ้งการบ าบดัรักษาเป็น

ทางเฉพาะทั้งการของโรคต่าง ๆ และทางจิตใจ การใหบ้ริการบ าบดัรักษาในกลุ่มผูห้ญิงจึงมีความจา

เป็นท่ีตอ้งด าเนินการทั้งการจดัหาสถานท่ี เจา้หนา้ท่ี และการพฒันารูปแบบการบ าบดัรักษา ในกลุ่ม

สตรีตั้งครรภมี์หลายประเทศท่ีมีจานวน 1 ใน 3 ของกลุ่มผูติ้ดยาเสพติดท่ีเป็นผูห้ญิงในช่วงอายุของ

วยัเจริญพนัธท่ี์มีโอกาสตั้งครรภ์ ซ่ึงหากมี การตรวจพบนับไดว้่าเป็นภาวะท่ีเส่ียงประการหน่ึงใน

การท่ีจะตอ้งมีการบ าบดัรักษาเป็นการพิเศษ รวมทั้งการจะตอ้งค านึงถึงการใหน้มบุตรท่ีจะตอ้งเป็น
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ส่วนหน่ึงของการบ าบดัรักษาด้วย ในกลุ่ม ผูบ้  าบดัท่ีมีโรคติดต่อท่ีตอ้งการไดรั้บการบ าบดัทาง

การแพทย ์เช่น เอชไอวี โรคไวรัสตบัอกัเสบชนิด บีหรือซี จาเป็นตอ้งมีมาตรการเสริมในระหว่าง

การบ าบดัรักษา เช่น การใหค้าแนะน ารายบุคคล การพดูคุยกบัครอบครัว เป็นตน้ ในกลุ่มผูม้ีอาการ

ทางจิตจะตอ้งมีการคดักรองแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนั้นในกลุ่มพิเศษอ่ืน ๆ จะตอ้งมีมาตรการ

เสริมในการบ าบดัรักษา เช่น กลุ่มผูข้ายบริการทางเพศจะตอ้งมีมาตรการเสริมทางสังคม  กลุ่มชน

กลุ่มนอ้ยจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงวฒันธรรมยอ่ยและการนบัถือศาสนาของกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มคนเร่ร่อน 

กลุ่มคนว่างงานหรือถูกป ิเสธจากครอบครัว  จะตอ้งมีนักสังคมสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือ เช่น 

การสนบัสนุนค่าอาหาร การหาโอกาสการมีงานท า ซ่ึงตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการบ าบดัรักษา

ดว้ย ดงันั้นในการบ าบดัรักษาจึงตอ้งมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการบ าบดัรักษา

กลุ่มท่ีมีลกัษณะพิเศษน้ีดว้ย  

หลกัการท่ี 6 ระบบการบ าบดัรักษาและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หมายถึงใน

กรณีท่ีผูบ้  าบดัเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดในคดีอาญา  หากเป็นไปไดผู้บ้  าบดัจะตอ้ง

ไดรั้บการบ าบดัรักษาการติดยาเสพติดทางการแพทยม์ากกว่าการเขา้สู่ระบบกระบวนการยุติธรรม  

อยา่งไรก็ตามแมว้่าจะอยูใ่นเรือนจาจะตอ้งด าเนินการบ าบดัรักษาอาการติดยาเสพติดควบคู่ไปดว้ย 

การสร้างระบบทางเลือกเพื่อการเบ่ียงเบนผูติ้ดยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม  การสร้าง

ระบบบงัคบับ าบดัซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโดยศาลใหเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาแทนการลงโทษ  ผู้

ติดยาเสพติด ในเรือนจามีสิทธิท่ีจะไดรั้บการบ าบดัรักษาทางการแพทยแ์ละยาเสพติดในเรือนจา

แบบเดียวกบัศนูยบ์  าบดัในชุมชน รวมทั้งการจดัหาสถานท่ีไวส้าหรับผูบ้  าบดัหญิงท่ีตั้งครรภ์และแม่

เด็กท่ีมีลูกเล็ก การฝึกอาชีพและ การวางแผนเพื่อเตรียมตัวก่อนปล่อยไวด้้วย  นอกจากนั้น

กระบวนการบ าบดัรักษายงัรวมไปถึง การดูแลต่อเน่ืองในชุมชนตั้งแต่การจดัหางานให้ท า การจดั

สถานท่ีพกั ระบบประกนัสุขภาพและระบบประกนัสังคม เพ่ือป้องกนัการติดยาช ้ าดว้ย ดงันั้นการ

ดูแลกลุ่มน้ีจาเป็นตอ้งมีการสร้างเครือข่าย ความเช่ือมโยงของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

และชุมชนเพ่ือการช่วยเหลือดูแลผูบ้  าบดัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระหว่างบ าบดัและระบบภายหลงัปล่อย

ดว้ย  

หลกัการท่ี 7 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน การบ าบดัรักษา 

หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ าบัดรักษาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนโดยตรงในการ
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูติ้ดยาเสพติด นอกจากนั้นยงัรวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน สถานประกอบการ ผูน้  าชุมชน ผูน้  าในองค์กรทางศาสนาและวฒันธรรมต่าง ๆ 

ครอบครัวและสมาชิกในชุมชน ซ่ึงจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมมือกนัในลกัษณะเครือข่ายชุมชนเพื่อการ

ใหบ้ริการบ าบดัรักษา ผูติ้ดยาเสพติด การยกบทบาทให้ชุมชนเป็นแกนกลางในกระบวนการดูแลผู ้

ติดยาเสพติดรวมทั้ง การแก้ปัญหาในชุมชนด้วยตนเอง การให้ข้อมูลข่าวสารและการจัดท า

ประชาคมในชุมชนเพื่อ ลดอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ความร่วมมือในเครือข่าย

ในการใหก้ารช่วยเหลือ ผูติ้ดยาเสพติดในโรงพยาบาลทั้งหอ้งผูป่้วยฉุกเฉิน การช่วยเหลือท่ีอยู่อาศยั 

การฝึกอาชีพ การศึกษา การจดัหางานท า องคก์ารภาคเอกชนสามารถเขา้มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ

ทางสาธารณสุข สถานท่ีในการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด  

หลกัการท่ี 8 การด าเนินงานบ าบดัรักษาการติดยาเสพติดตอ้งไดรั้บการกากบัดูแลท่ี

ถูกต้อง หมายถึงการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดต้องได้รับการด าเนินงานท่ีถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไว  ้ โดยท่ีนโยบายก าหนดการและความ

ร่วมมือต่าง ๆ จะต้องมีการเตรียมการไวล่้วงหน้าอย่างชัดเจนเพื่อแจง้ไปยงักลุ่มผูป้ ิบติังาน  

ผูบ้ริหารและกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการบ าบดั นโยบายการใหบ้ริการจะตอ้งมีความชดัเจน มีปรัชญา

การบ าบดัรักษาท่ีไดก้  าหนดไวแ้ต่ตน้ มีจุดมุ่งหมายและการบริหารจดัการท่ีชดัเจน  มีรายละเอียด

ของการก าหนดอตัรากาลงัการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการส่งต่อ สภาพแวดลอ้ม อาหาร

และท่ีพกัและการบริหารจดัการต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจน ในกระบวนการบ าบดัรักษาจะตอ้งมีการ

วางแผนและการประเมินผล การป ิบติังาน การวางบุคคลไวใ้นขั้นตอนต่าง ๆ ของการบ าบดัรักษา

อยา่งชดัเจน รวมทั้ง การปฐมนิเทศ การใหก้ารศึกษาและการศึกษาต่อจะตอ้งมีมาตรฐานในระดบัสูง 

บุคลากรท่ีป ิบัติงานต้องไดรั้บการคัดเลือกอย่างมีคุณภาพ  เพียงพอแก่ปริมาณงาน ได้รับการ

ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการบ าบัดรักษาไว้อย่างชัดเจน  

กระบวนการ สนับสนุนการบ าบัดรักษาต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลกัสูตรการเรียนการสอนทุกระดบั การฝึกอบรมความเป็นมืออาชีพในการบ าบดัรักษา

ผูติ้ดยาเสพติด ระบบการบริหารงบประมาณ การเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการบ าบดัรักษา 

ระบบการติดตามประเมินผลจากผูบ้  าบัด ครอบครัว ชุมชน เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการ

บ าบดัรักษา  
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หลกัการท่ี 9 ระบบการบ าบัดรักษาท่ีเป็นการพฒันานโยบาย  การวางแผนเชิง

ยทุธศาสตร์และความร่วมมือในการใหบ้ริการ  หมายถึงกระบวนการบ าบดัรักษาท่ีเป็นระบบ มีการ

วางแผนไวล่้วงหนา้ มีการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน การบ าบดัรักษา 

ผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งด าเนินงานโดยถือเป็นนโยบายหลกัของรัฐ มีการปรับปรุงและพฒันานโยบาย

อยา่งต่อเน่ือง การบริหารงานและการจดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

ระบุบทบาทหน้าท่ีของผูป้ ิบัติงานรวมทั้งหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนไวอ้ย่างชัดเจน การ

บ าบดัรักษาตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มต่าง  ๆ เช่น 

กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผูใ้หญ่ และกลุ่มชุมชน โดยการใหค้วามรู้ ทกัษะใน การเล่ียงจากการใชย้า

เสพติด ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรการป้องกนัและการให้บริการบ าบดัรักษามีส่วนส าคญัในการ

ส่งต่อผูบ้  าบดัยาเสพติดท่ีเพ่ิงจะเร่ิมใชย้าให้เขา้สู่กระบวนการแนะแนวและให้ค  าปรึกษาท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสม การจดัสรรรูปแบบการบ าบดัรักษาท่ีมีความหลากหลายเพื่อรองรับผูติ้ดยาเสพติดท่ีมี 

ภูมิหลังและบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันซ่ึงควรบรรจุไว้ในการวางแผนการบ าบัดรักษาด้วย  

นอกจากนั้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความส าคญัเช่นเดียวกนัทั้งในส่วนของ

หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลาย 

ความร่วมมือดงักล่าวตอ้งอยูใ่นลกัษณะสมดุลระหว่างการใหบ้ริการพิเศษกบัการใหบ้ริการเบ้ืองตน้

เพื่อผลการบ าบดัรักษาท่ีดีท่ีสุด รวมทั้งการบ าบดัรักษาจะตอ้งแบ่งการด าเนินงานในหลายระดบัดว้ย 

นโยบายการบ าบดัรักษาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการระบุถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ใน 

การด าเนินงานบ าบดัรักษา เช่น ความช่วยเหลือดา้นกายภาพ จิตใจและดา้นสงัคมท่ีมีความจาเป็นต่อ

การบ าบดัรักษา ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณะสุขและหน่วยงานดา้นสงัคมสงเคราะห์ซ่ึง

ตอ้งมีความเช่ือมโยงและส่งต่อผูบ้  าบดัอย่างราบร่ืน  ความร่วมมือในระบบสหวิชาชีพทั้งแพทย ์

พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจา้หน้าท่ีฝึกวิชาชีพ และหน่วยงานในกระบวนการ

ยติุธรรม (ต ารวจ คุมประพฤติ และราชทณัฑ)์ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนท่ีจะตอ้งเขา้มามีบทบาท

ส าคญั ในกระบวนการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดทั้งระบบ การอบรมให้ความรู้ดา้นการบ าบดั ยา

เสพติดแก่เจา้หน้าท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกนัเพื่อให้มีเจา้หน้าท่ีเพียงพอในการบ าบดัในอนาคต

รวมทั้งการบรรจุหลกัสูตรการบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดในสถาบนัการศึกษาทางการแพทยแ์ละพยาบาล

ดว้ย ส่ิงส าคญัประการสุดทา้ยคือ การประกนัคุณภาพและการติดตามผลการให้บริการท่ีจะตอ้งมี
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มาตรฐาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความต่อเน่ืองในการดูแลผูบ้  าบัดให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

3.4  การด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้

ตดิยาเสพตดิ พ.ศ.254558 

วตัถุประสงคข์องการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฯ คือ 

1.  เพื่อคดักรองผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงโดยหลกัการแลว้มีสภาพเป็นผูป่้วยอย่างหน่ึง

ไม่ใช่อาชญากรจึงสมควรใหเ้ขา้รับการบ าบดัรักษา 

2.  เพ่ือขยายขอบเขตของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดให้ครอบคลุมถึงผูเ้สพ ผู ้

เสพและมีไวใ้นครอบครอง ผูเ้สพและมีไวใ้นครอบรองเพื่อจ  าหน่าย ผูเ้สพและผูจ้  าหน่ายเลก็นอ้ย 

3.  เพ่ือขยายสถานท่ีเพ่ือตรวจพิสูจน์และเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดให้

กวา้งขวางยิง่ข้ึน ซ่ึงนอกจากหน่วยงานสังกดักระทรวงยุติธรรมแลว้ยงัมีหน่วยงานอ่ืนของรัฐและ

เอกชนท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินการ ซ่ึงสมควรรวมทรัพยากรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดเขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

นิยามศพัทส์ าคญัของการด าเนินการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดระบบบงัคบับ าบดั 

จากบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 4 

ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษและ

ยาเสพตดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

“ติดยาเสพติด” หมายความว่า เสพยาเสพติดเป็นประจ าติดต่อกนั และตกอยู่ในสภาพท่ี

จ  าเป็นตอ้งพ่ึงยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นไดต้ามหลกัวิชาการ 

                                                             

58 สิ ริญญา  พุ่มคง, “ปัญหาอุปสรรคในการป ิบัติงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด ตาม
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ของพนักงานคุมประพฤติ,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554) 
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“ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อนัเป็นการบ าบดัการ

ติดยาเสพติดและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผูติ้ดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพ

ร่างกายและจิตใจของผูซ่ึ้งเสพยาเสพติดใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติโดยไม่เส่ียงต่อการเป็นผูติ้ดยาเสพติด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความว่า ผูอ้  านวยการการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ ิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงมาตรา 5 แห่ง

พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 ไดบ้ญัญติัให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและให้มีอ  านาจแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ี กับออก

กฎกระทรวงและประกาศเพื่อป ิบติัการตามพระราชบญัญติั 

นอกจากน้ีในการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ยงัมีนิยามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควร

ทราบเพ่ือท าความเขา้ใจในขั้นตอนต่าง ๆ คือ 

การตรวจพิสูจน์ หมายความว่า การแสวงหาขอ้มลูจากการบนัทึกประวติั พฤติกรรมใน

การกระท าความผดิตลอดจนสภาพแวดลอ้มทั้งปวงของผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ รวมทั้งการตรวจ

ร่างกายและจิตใจ การตรวจหายาเสพติดทางหอ้งป ิบติัการ หรือการกระท าใด ๆ เพื่อน าขอ้เท็จจริง

มาประมวลและวิเคราะห์ว่าผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์เป็นผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติดหรือไม่ 

ผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ หมายถึง ผูต้อ้งหาท่ีถูกส่งตวัเขา้รับการตรวจพิสูจน์การเสพ

หรือการติดยาเสพติด 

ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หมายถึง ผูเ้ขา้รับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติดตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 

ผูผ้่านการฟ้ืนฟูฯ หมายความว่า บุคคลท่ีเขา้รับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตาม

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 แลว้มีผลการฟ้ืนฟูเป็นท่ีพอใจของ

คณะอนุกรรมการฯ และมีค าสัง่ใหพ้น้จากการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

ผลการฟ้ืนฟฯู เป็นท่ีพอใจ หมายความว่า ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ี

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
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คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

ประกอบดว้ย 

1.  ผูแ้ทนกระทรวงยติุธรรม  จ านวน 1 คน เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

2.  จิตแพทยห์รือแพทย ์  จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 

3.  นกัจิตวิทยา    จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 

4.  นกัสงัคมสงัเคราะห์  จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 

5.  ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวงไม่เกิน 2 คน 

6.  ผูแ้ทนกรมคุมประพฤติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

หน่วยงานพหุภาคี หมายถึง หน่วยงานท่ีร่วมป ิบติัในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดพ.ศ.2545 

พนกัคุมประพฤติ หมายถึง ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม ให้

ด  ารงต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบญัญติัวิธีด  าเนินการคุมประพฤติตามประมวล

กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีหรือไดรั้บมอบหมายให้

ด  าเนินการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 

สถานท่ีเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟฯู หมายถึง สถานท่ีเพ่ือ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบควบคุมตวั ทั้งยงัหมายรวมถึงสถานท่ีตามมาตรา 18 แห่ง

พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 

สถานพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลหรือคลินิกทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาต

ให้บ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด และตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ.2522 และป ิบัติตามกฎระเบียบท่ีก  าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 96  

(พ.ศ.2531) เร่ืองหลกัเกณฑข์อจดัตั้งสถานพยาบาลตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 

ประเภทคดีท่ีจะเขา้สู่ขั้นตอนตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 

2545 

ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวมีหลกัว่า ผูต้อ้งหาท่ีถูกเจา้พนักงานต ารวจ

จบักุมด าเนินคดีฐานความผดิใดฐานหน่ึง ดงัน้ี 
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1.  เสพยาเสพติด 

2.  เสพและมีไวค้รอบครอง 

3.  เสพและมีไวค้รอบครองเพื่อจ  าหน่าย 

4.  เสพและจ าหน่ายยาเสพติด 

ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามลกัษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณท่ีก  าหนดในกฎกระทรวงว่า

ดว้ยการก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ.2546 (ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา) ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 120 ตอนท่ี 17ก ลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2546) คือ ไปศาล เพื่อให้ศาล

พิจารณาและมีค าสัง่ใหส่้งตวัผูน้ั้นไปท าการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดท่ีศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

(1)  ยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 มี 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

(ก)  เฮโรอีน น ้ าหนกัสุทธิไม่เกินหน่ึงร้อยมิลลิกรัม 

(ข)  เมทแอมเฟตามีน ไม่เกินหา้หน่วยการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ หรือ

มีน ้ าหนกัสุทธิไม่เกินหา้ร้อยมิลลิกรัม 

(ค)  แอมเฟตามีน ไม่เกินห้าหน่วยการใช้กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือมี

น ้ าหนกัสุทธิไม่เกินหา้ร้อยมิลลิกรัม 

(ง)  เมทิลลีน ไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ไม่เกินห้าหน่วยการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยยา

เสพติดใหโ้ทษ หรือมีน ้ าหนกัสุทธิไม่เกินหน่ึงพนัสองร้อยหสิ้บมิลลิกรัม 

(จ)  เมทิลลีน ไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ไม่เกินห้าหน่วยการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยยา

เสพติดใหโ้ทษ หรือมีน ้ าหนกัสุทธิไม่เกินหน่ึงพนัสองร้อยหา้สิบมิลลิกรัม 

(ฉ)  เอน็ เอทิล เอม็ดีเอ หรือเอม็ดีเอ ไม่เกินห้าหน่วยการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพ

ติดใหโ้ทษ หรือมีน ้ าหนกัสุทธิไม่เกินหน่ึงพนัสองร้อยหา้สิบมิลลิกรัม 

(2)  ยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 มี 2 ชนิดไดแ้ก่ 

(ก)  โคเคอีน มีน ้ าหนกัสุทธิไม่เกินสองร้อยมิลลิกรัม 

(ข)  ฝ่ิน มีน ้ าหนกัสุทธิไม่เกินหา้พนัมิลลิกรัม 

(3)  ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มี 1 ชนิด ไดแ้ก่ กญัชา มีน ้ าหนักสุทธิไม่เกินห้าพนั

มิลลิกรัม 

DPU



168 

(4)  สารระเหยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการใชส้ารระเหย (ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเล่ม 125 ตอนท่ี 84 ก ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551) 

ยาเสพติดตาม (1) และ (2) ให้รวมถึงวตัถุท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน แต่มีสูตรโครงสร้าง

ทางเคมีอยา่งเดียวกนักบัยาเสพติดใหโ้ทษดงักล่าว และเกลือใดๆ ของยาเสพติดใหโ้ทษดงักล่าวดว้ย 

นอกจากน้ีเง่ือนไขทางกฎหมายขา้งตน้แลว้ผูต้อ้งหานั้นตอ้งไม่ปราก ว่าตอ้งหาหรืออยู่

ในระหว่างการถกูด าเนินคดีในความผดิฐานอ่ืนซ่ึงเป็นความผดิท่ีมีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับ

โทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล เมื่อพนักงานสอบสวนไดรั้บตวัผูต้อ้งหาให้น าตวัผูต้อ้งหาไป

ศาลภายใน 48 ชัว่โมง หากกรณีท่ีผูต้อ้งหาอายไุม่เกิน 18 ปี ใหน้ าตวัผูต้อ้งไปศาลภายใน 24 ชัว่โมง 

ทั้งสองกรณีนับแต่ผูต้อ้งหานั้นเดินทางถึงท่ีท าการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามี

ค าสัง่ใหด้  าเนินการตรวจพิสูจน์ และตอ้งพิจารณาเขตอ านาจศาลว่าผูต้อ้งหาอยูใ่นเขตอ านาจขอศาล

ใด เช่น ศาลยติุธรรม ศาลทหาร ศาลคดีเด็กและเยาวชนเป็นตน้ 

กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี59 

1.  ขั้นตอนการสอบสวน เม่ือเจา้พนักงานต ารวจไดจ้บักุมผูต้อ้งหาท่ีกระท าความผิด

ตามมาตรา  19 และไม่ปราก ว่าผูต้อ้งหาหรืออยูใ่นระหว่างถกูด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเป็น

ความผิดท่ีมีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ให้พนักงาน

สอบสวนน าตวัผูต้อ้งหาไปศาลภายใน 48 ชัว่โมง หากกรณีท่ีผูต้อ้งหาอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ให้น า

ตัวผูต้ ้องหาไปศาลภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งสองกรณีนับแต่ผูต้ ้องหานั้นเดินทางถึงท่ีท าการของ

พนักงานสอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ด  าเนินการตรวจพิสูจน์ หากศาลมีค าสั่งให้

ด  าเนินการตรวจพิสูจน์ใหพ้นกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการไม่ตอ้งด าเนินการฝากขงัหรือขอ

ผดัฟ้องตามกฎหมาย 

2.  ข้ึนตอนการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์การเสพ

หรือการติดยาเสพติด หมายถึง การแสวงหาขอ้มูลจากการบนัทึกประวติัพฤติกรรมในการกระท า

ความผดิตลอดจนสภาพแวดลอ้มทั้งปวงของผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ รวมทั้งการตรวจร่างกายและ

                                                             
59 เพ่ิงอ้าง. 
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จิตใจ การตรวจหายาเสพติดทางหอ้งป ิบติัการ หรือการกระท าใด ๆ เพื่อน าขอ้เท็จจริงมาประมวล

และวิเคราะห์ว่าผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์เป็นผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติดหรือไม่ เพื่อก  าหนดแผนการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด การตรวจพิสูจน์จึงเป็นงานของพนักงานคุมประพฤติในบทบาท

พนกังานเจา้หนา้ท่ี (Competent Officials) เพื่อด าเนินการคดักรองผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดออกจากกลุ่ม

อาชญากร และใหโ้อกาสรับการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจากการใชส้ารเสพติด 

ระยะเวลาการตรวจพิสูจน์ การด าเนินการตรวจพิสูจน์ของพนกังานคุมประพฤติตอ้งให้

แลว้เสร็จภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ถูกส่งไปยงัสถานท่ีเพื่อการควบคุมตวั

ระหว่างการตรวจพิสูจน์ เวน้แต่มีเหตุจ  าเป็นคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด อาจมี

ค าสัง่ขยายเวลาออกไปไดอี้ก 30 วนั รวมแลว้ไม่เกิน 45 วนั 

ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์มี 9 ขั้นตอน ดงัน้ี (การด าเนินการกบัผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์

อาจท าในสถานท่ีควบคุมตัวฯ หรือท าท่ีส านักงานคุมประพฤติฯ ได้กรณีมีการขอให้ปล่อยตัว

ชัว่คราว) 

1.  การสมัภาษณ์และบนัทึกประวติัของผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ 

2.  ประเมินคุณลกัษณะทางจิตใจของผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน ์

3.  ประเมินสุขภาพร่างกายและจิตใจของผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ 

4.  การตรวจสอบรายการประวติับุคคล 

5.  การตรวจสอบประวติัการกระท าความผดิ 

6.  การแสวงหาขอ้เท็จจริงจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7.  การตรวจสภาพแวดลอ้ม 

8.  การประเมินภูมิหลงัทางสงัคม 

9.  การจดัท ารายงานการตรวจพิสูจน์ 

ในการตรวจพิสูจน์ของพนกังานคุมประพฤติแยกเป็น 3 ดา้น คือ 

1.  ด้านร่างกาย เป็นการตรวจสอบภาวะทางร่างกายท่ีสามารถสังเกตได ้อาทิ ความ

พิการ อาการเจ็บป่วย โรคประจ าตวั การตรวจทดสอบดว้ยปัสสาวะ (Urine Test) แลว้น าผลการ

ตรวจทดสอบทั้งทางร่างกายและการตรวจทดสอบหาสารเสพติดมาประมวลผล เพื่อจดัระดบัการ

เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทางร่างกาย 
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2.  ดา้นจิตใจ เป็นขั้นตอนการประเมินภาวะทางจิตของผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์และการ

ตอบสนองขณะท่ีพนกังานคุมประพฤติท าการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินภาวะทางจิตของผูเ้ขา้รับการ

ตรวจพิสูจน์ท่ีอาจมีความผดิปกติทางจิตอนัเน่ืองมาจากการใชส้ารเสพติด หากกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการ

ตรวจพิสูจน์มีอาการผิดปกติทางจิต พนักงานคุมประพฤติอาจส่งผูเ้ข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้

จิตแพทยห์รือนกัจิตวิทยาท าการประเมินสภาพทางจิตอีกคร้ัง 

3.  ด้านสังคม เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงของผูเ้ข้ารับการตรวจพิสู จน์ด้วยการ

สัมภาษณ์ขอ้มูลจากผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์ และจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์เพื่อ

ทราบถึงประวติัภูมิหลงัทางครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ นิสยัความประพฤติโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ประวติัและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด รวมถึงด าเนินการตรวจสอบประวติัการรับ

การรักษา ประวติัการกระท าผดิ 

ในการจดัท ารายงานการตรวจพิสูจน์พนักงานคุมประพฤติจะวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงจาก

การตรวจพิสูจน์ทั้งดา้นร่างกาย ทางดา้นจิตใจ และทางดา้นสงัคม พร้อมทั้งจดัท ารายงานการตรวจ

พิสูจน์และเสนอความเห็นในการก าหนดแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของผูเ้ขา้รับการ

ตรวจพิสูจน์ต่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดพิจารณาแล้วว่าผูเ้ข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจะมีค าวินิจฉัยก  าหนดแผนการฟ้ืนฟูฯ แต่กรณีท่ี

ปราก ว่าไม่เป็นผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะเขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

หรือเป็นผูท่ี้ไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ตามมาตรา 19 คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

จะมีค ำสัง่ใหคื้นตวัผูเ้ขำ้รับกำรตรวจพิสูจน์ไปด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย  

3.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด60 

หมายถึง การด าเนินการใด ๆ อนัเป็นการบ าบดัการติดยาเสพติดและฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย

และจิตใจของผูติ้ดยาเสพติด โดยมีการฟ้ืนฟทูั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมโดยจะมี

คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ี ยวข้องเป็นผูป้ระเมินผลในระหว่างการฟ้ืนฟูจนครบ

ก าหนดการฟ้ืนฟ ู

                                                             
60 เพ่ิงอ้าง. 
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การแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการตามพระราชบญัญติั

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แต่เน่ืองจำกขอ้จ ำกัดในเร่ืองหน่วยงำนรองรับโดย 

กรมคุมประพฤติมีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวท่ีจะด าเนินการกฎหมาย กล่าวคือ ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดซ่ึงมีท่ีตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ดงันั้น การด าเนินการ

ตามกฎหมายจึงเป็นการด าเนินการในลกัษณะพหุภาคี โดยมีหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพอยู่แลว้เขา้มา

ท างานร่วมกัน อาทิเช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกไ้ข

ฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิในระบบบงัคบับ าบดัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีก่อใหเ้กิดผลดีหลายประการดงัน้ี 

1.  เป็นการตดัวงจรผูเ้สพออกจากผูค้า้ดว้ยการบ าบดั 

2.  เป็นการบงัคบัใหผู้ติ้ดยาเสพติดตอ้งเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจนครบทุกขั้นตอน 

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับตามหลกัวิชาการว่า ผูติ้ดยาเสพติดจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูทั้งทางร่างกายและ

จิตใจใหเ้ขม้แข็งจนสามารถเลิกยาเสพติดไดโ้ดยเด็ดขาด หรืออย่างน้อยก็อาจจะหยุดเสพยาเสพติด

ไดเ้ป็นเวลานานก่อนจะหวนกลบัไปเสพซ ้า 

3.  ระบบบงัคบับ าบดัอาจจะเป็นแนวผลกัดนัให้ผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีอาชีพมัน่คงอยู่แลว้

สมคัรใจเขา้รับการบ าบดัรักษาในระบบสมคัรใจมากข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งการถูกจบักุมตวัส่งเข้า

ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดซ่ึงตอ้งเขา้รับการฟ้ืนฟฯู เป็นเวลานาน 

4.  ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง ให้กลบัตน

เป็นพลเมืองดี ได้รับการฝึกฝนทกัษะชีวิตและฝึกฝนอาชีพจนสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้

ตามปกติ ไม่ตอ้งมีประวติัทางคดี สามารถท าประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เร่ิมเม่ือคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติด มีค  าวินิจฉยัว่าผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์เป็นผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติด และก าหนดแผนการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์จะเปล่ียนสถานะเป็นผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ สามารถก าหนดแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ด

ยาเสพติดไดต้ามแนวทางดงัต่อไปน้ี61 
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1.  ก าหนดแผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบควบคุมตวั ซ่ึงแยกเป็น 2 ประเภท  

(1)  แบบควบคุมตัวเข้มงวด คือ กรณีท่ีจ  าเป็นต้องควบคุมตัวผูเ้ข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอยา่งเขม้งวด ใหส่้งตวัผูน้ั้นเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผติูดยาเสพติดใน

ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หรือสถานท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีระบบการ

ควบคุมตวัมิใหห้ลบหนี ซ่ึงใชรู้ปแบบของชุมชนบ าบดั หรือจิตอาสา โดยมีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ หรือสถานท่ีเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดสังกัด

กองทพัอากาศ 

(2)  แบบควบคุมตวัไม่เขม้งวด คือ กรณีท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้งควบคุมตวัผูเ้ขา้รับฟ้ืนฟูฯ อย่าง

เขม้งวด ใหส่้งตวัผูน้ั้นเขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในสถานท่ีฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติดตามความเหมาะสม และก าหนดเง่ือนไขให้ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูฯ ตอ้งอยู่ภายในเขตท่ีก  าหนด

ในระหว่างการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามความเหมาะสม และก าหนดเง่ือนไขให้ผูเ้ขา้รับ

การฟ้ืนฟฯู ตอ้งอยูภ่ายในเขตท่ีก  าหนดในระหว่างการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงใชรู้ปแบบ 

Fast Model โดยสถำนท่ีเพื่อกำรฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สังกดักองทพับก กองทพัเรือ และ

กองร้อยอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย 

ส าหรับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดทั้งแบบควบคุมตวัเขม้งวดและแบบควบคุม

ตวัไม่เขม้งวด ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 เดือน และเมื่อไดรั้บการปล่อยตวัจากสถานท่ีควบคุมตวัแลว้

จะอยูใ่นความดูแลของพนกังานคุมประพฤติ ส านกังานคุมประพฤติอีก 2 เดือน การด าเนินการจะท า

ในลกัษณะท่ีพนักงานคุมประพฤติให้การดูแลเอง หรือจดัให้ชุมชนอาสาสมคัรคุมประพฤติ หรือ

ภาคส่วนทอ้งถ่ินช่วยดูแลดว้ยก็ได ้

2.  ก ำหนดแผนกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดแบบไม่ควบคุมตวั62  

(1)  ประเภทผูป่้วยในเป็นกรณีท่ีผูเ้ขำ้รับกำรฟ้ืนฟฯูกำรติดยำเสพติดมีอาการเจ็บป่วย แต่

ยงัสามารถให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดและปรับพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติดได้ใช้

ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยก าหนดให้ผูเ้ข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดใน

สถานพยาบาล โรงพยาบาลหรือคลินิกทั้งภาครัฐและเอกชน 
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(2)  ประเภทผูป่้วยนอก เป็นกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าผูเ้ขา้รับการ

ฟ้ืนฟูฯ สามารถควบคุมตนเองให้ห่างไกลจากาการติดยาเสพติดไดใ้นระดบัหน่ึง และป ิบติัตาม

แผนการฟ้ืนฟูฯ ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการจ ากดัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงใช้รูปแบบจิตสังคมบ าบดัเมธาโดน 

หรือโปรแกรมอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด โดยสถานท่ีเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของรัฐบาลหรือเอกชน วดั ชุมชน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

จากนั้นจะอยูใ่นความดูแลของพนกังานคุมประพฤติ ส านกังานคุมประพฤติ อีก 2 เดือน 

(3)  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามโปรแกรมคุมประพฤติของส านักงานคุม

ประพฤติเป็นการให้การฟ้ืนฟูฯ โดยพนักงานคุมประพฤติท่ีใช้ความเป็น สหวิชาชีพในการดูแล

ช่วยเหลือ แนะน า ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟฯู ดว้ยวิธีการใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวิทยา และมีการจดักิจกรรมเพ่ือ

เสริมการปรับพฤติกรรมของ ผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงระยะเวลาการฟ้ืนฟูฯ 

ตามโปรแกรมดงักล่าวใชร้ะยะเวลา 6 เดือน  

3.  ระยะเวลาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด63 

คณะอนุกรรมการฯ สามารถก าหนดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดได้

คราวละไม่เกิน 6 เดือน ตำมวิธีกำรฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดขำ้งตน้และในระหว่ำงกำรฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หน่วยงานพหุภาคีท่ีใหก้ารฟ้ืนฟฯู จะท าการประเมินพฤติกรรม ทศันคติ 

พฒันาการของผูเ้ข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เสนอต่อคณะกรรมการฟ้ืนฟูฯ เพ่ือพิจารณาผลการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาขอขยายเวลาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ด

ยาเสพติดก่ีคร้ังก็ได ้คร้ังละไม่เกิน 6 เดือน แต่รวมแลว้ไม่เกิน 3 ปี หรืออาจลดระยะเวลาการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หรือปรับแผนการฟ้ืนฟูฯ ให้เขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

ในรูปแบบใดตำมควำมเหมำะสมได้ ทั้ งน้ีต้องอยู่ภำยใต้เง่ือนไขระยะเวลำ ตำมมำตรำ 25 แห่ง

พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

หากผูเ้ข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดหลบหนีจากการ

ควบคุมของศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผูติ้ดยาหรือการควบคุมตวัผูน้ั้น ใหถื้อว่าผูน้ั้นหนีการคุมขงั ตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา ซ่ึงคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดสามารถเปรียบเทียบคดีได ้ 
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4.  ผลของการเขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

หากผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ผ่านตามหลกัเกณฑ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผูติ้ดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด จะมีค  าวินิจฉัยว่าผลการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เป็นท่ีน่าพอใจ และมีค าสั่งให้ปล่อยตัวจากความผิดท่ีถูกกล่าวหา  

ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงผูผ้่ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผูติ้ดยาเสพติด สำมำรถประกอบอำชีพไดเ้สมือนไม่เคยถูกจบักุมด าเนินคดีมาก่อน ในทางกลบักนั

หากผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไม่เป็นท่ีน่าพอใจคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผูติ้ดยาเสพติดอาจพิจารณาส่งตวัไปด าเนินคดีตามกระบวนการยติุธรรม 

- การติดตามผลผูผ้า่นการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด (กฎหมายไม่ไดใ้ห้อ  านาจใน

การด าเนินการตอ้งอาศยัความยนิยอมจากผูพ้น้การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด)  

ภายหลงัจากท่ีผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัฟ้ืนฟฯู จนผล

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

ของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแลว้ กรมคุมประพฤติจะด าเนินการติดตามผล

อีก 1ปี โดยใชก้ลไกของภำคประชำชนควบคุมไปกบักำรติดตำมสงเครำะห์ เพ่ือให้บุคคลเหล่ำนั้น

สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติไม่หวนกลบัไปเสพยาเสพติดซ ้าอีก 

3.  การประเมินผลการบ าบดัผูติ้ดยาเสพติด64 

เน่ืองจากความซบัซอ้นของโปรแกรมการบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดในปัจจุบนั และจ านวนท่ี

เพ่ิมมากข้ึนของผูท่ี้เขา้รับการบ าบดั การประเมินผลโปรแกรมดงักล่าวไม่ค านึงส่ิงท่ีตอ้งการเพียง

อยา่งเดียว แต่จะตอ้งค านึงถึงทรัพยากรท่ีใชไ้ป  ประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนและการบ าบดัมีคุณภาพเป็น

อยา่งไร 

1)  โปรแกรมการประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เก่ียวกบัปรุง

รูปแบบในอนาคต อยา่งไรก็ตามการประเมินผลการบ าบดัผูติ้ดยา นอกจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล

อย่างเป็นระบบหรือการทบทวนโปรแกรมการบ าบัดในมุมมองต่าง ๆ แลว้มกัยงัเก่ียวข้องกับ

ทศันคติดว้ย  ทศันคติจะเป็นตวัเสริมสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมการประเมินผลท่ีดีภายในสถานบ าบดั  

                                                             
64 Treatnet, “Evaluation of Substance Use Treatment Programmes, United Nations office on Druge 

and Crime, Online,” Available:  www.unodc,org/ddt-training/treatment/.../1.Vol D_Eval.pdf. 
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รวมถึงการตั้งค  าถามอยา่งต่อเน่ือง  และการหาขอ้มูลการด าเนินงานและผลท่ีไดรั้บจากโปรแกรม

การบ าบดั 

2)  การประเมินผลการบ าบัดช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการรักษา และประหยดั

ทรัพยากร เป้าหมายสุดทา้ยคือการรวบรวมขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัการด าเนินงานผลลพัธข์องการ

บ าบดั และตน้ทุน/ประสิทธิภาพซ่ึงจะช่วยส าหรับการตดัสินใจปรับปรุงคุณภาพของการบ าบดัการ

ประเมินผลจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนประกอบดว้ย ผูบ้ริหารจะสามารถบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยใชท้รัพยากรจ ากดัผูใ้หบ้ริการจะไดรั้บการเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการบ าบดั

และผูรั้บริการก็จะไดรั้บการบ าบดัรักษาท่ีดียิง่ข้ึน 

3)  มาตรฐานของการประเมินผล 

การประเมินผลโดยการบ าบดัตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานพ้ืนฐานตลอดเวลา มาตรฐาน

เหล่าน้ีสมัพนัธก์บัจริยธรรมและระเบียบวิธีวิจยัเป็นส าคญั หลกัการถูกแบ่งออกเป็น 4  มาตรฐาน

หลกัเพื่อเป็นแนวทางในการวางรูปแบบประเมินผล 

(1)  การน ามาใช้ประโยชน์  : ต้องท าให้แน่ใจว่าการประเมินผลจะให้ข้อมูลท่ีตรง

ประเด็นตามกาลเวลาและการกระท าท่ีเกิดข้ึน 

(2)  ความเป็นไปได ้: ตอ้งท าใหแ้น่ใจว่ากิจกรรมการประเมินผลนั้นวางอยู่บนพ้ืนฐาน

ของความเป็นไปไดใ้นดา้นเวลา  ทรัพยากร  และประสบการณ์ท่ีมี 

(3)  ความเหมาะสม : ตอ้งท าให้แน่ใจว่าสิทธิของแต่ละคนตอ้งไดรั้บการปกป้อง จาก

การเก็บรวบรวมขอ้มลูซ่ึงอาจจะส่งผลต่อบุคคลเหล่าน้ี 

(4)  ความแม่นย  า : ตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าผลของการประเมินตอ้งมีเหตุผลและเช่ือถือได ้

4)  การประเมินผลลพัธข์องโปรแกรม 

การวัดผลลัพธ์จากการประเมินผลโปรแกรมว่าผูบ้  าบัดและสภาพแวดล้อมได้

เปล่ียนแปลงตามการบ าบดัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างไร  และการเขา้รับการบ าบดัเป็นปัจจยั

หน่ึงของการเปล่ียนแปลงน้ีหรือไม่ 
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บทที่ 4 
แผนบังคับบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดในประเทศไทย และกำรวิเครำะห์
มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับแผนบังคับบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  

 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคบับ าบดั ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ภายใตแ้นวคิดท่ีถือว่าผูเ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วยมิใช่อาชญากร

จึงตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดนั้น

จะตอ้งก าหนดสถานท่ีและวิธีการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้ขา้รับ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด โดยค านึงถึงเพศ อาย ุประวติั พฤติกรรมในการกระท าความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงของผูน้ั้ น ประกอบด้วย ซ่ึงในการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบควบคุมตวัจะใชส้ถานท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในความ

รับผิดชอบของหน่วยงานพหุภาคีฯ ไดแ้ก่ กองทัพบก กองทพัอากาศ กองทัพเรือ กองบญัชาการ

กองทพัไทย กรมการปกครอง กรมการแพทย ์กรมสุขภาพจิต ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรม

ราชทณัฑ์ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีอยู่จ  านวน 86 แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงรองรับผูเ้ข้ารับการฟ้ืนฟูฯได้

จ  านวนปีละประมาณ 21,410 คน1  ดงันั้น รูปแบบและขั้นตอนการบงัคบับ าบดัผูติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้สู่

กระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจึงเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะช่วยเหลือผูป่้วยยาเสพติดท่ีเป็น

โรคสมองติดยาใหส้ามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถกลบัมาใชชี้วิตในสังคมไดต้ามปกติในบท

น้ีจึงไดศึ้กษาถึงแผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเพ่ือบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดตามมาตรการทาง

กฎหมายของประเทศไทย และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศเพื่อหาแนว

ทางการน าแผนบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดลในต่างประเทศมาใชเ้ป็นมาตรการทางกฎหมาย

                                                
1 กองพฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ, รายงานผลการศึกษาโครง 

การน าร่องเพื่อพฒันาสถานท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบควบคุมตวั ตามขอ้ก  าหนดสหประชาชาติ 
ว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขงัส าหรับผูก้ระท าความผิดที่เป็นหญิง,  
(ม.ป.ท: ม.ป.พ, ม.ป.ป), น.1. 
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จดัท าแผนบงัคบับ าบดัผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

ใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป  

 

4.1  กำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ตดิยำเสพตดิ 

ตามความหมายของการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด หมายถึง 

กระบวนการและขั้นตอนในการรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้หายจากการติดยาเสพติดทั้งทางกายและ

จิตใจ2  

ดงันั้น จากการศึกษาจึงพบว่าการบ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หมายถึง 

การรักษาผูติ้ดยาเสพติดโดยใชก้ระบวนการต่างๆ ให้หายจากการติดยาเสพติดทั้งทางกายและจิตใจ

เพื่อใหส้ามารถกลบัมาท าประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมได ้ 

เม่ือพิจารณาถึงความหมายของการบ าบดัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแลว้

นั้นผูเ้ขียนเห็นว่า การน าแนวคิดเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดซ่ึงทางการแพทยเ์รียกบุคคล

เหล่าน้ีว่า โรคสมองติดยา ท่ีจัดว่าเป็นโรคเร้ือรังชนิดหน่ึงต้องได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลท่ีเข้ารับการบ าบัดได้ รับการ

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูแก้ไขตนเอง ดังนั้นแนวความคิดเก่ียวกับการบ าบัดรักษาท่ีต่างประเทศ 

น ามาใชแ้กไ้ขปัญหาผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติดในกระบวนการยติุธรรมของแต่ละประเทศจะมีความ

แตกต่างหลากหลายกนั เช่น แนวคิดตามหลกัอาชญาวิทยา (The Principle of Criminology) แนวคิด

ตามทฤษฎีเหตุน ามาซ่ึงผล (The Theory of Determinism) และแนวคิดตามหลกัแทนการด าเนินคดี

อาญา (The Principle of Diversion) ซ่ึงแต่ละแนวคิดมีรายละเอียดเก่ียวกับการบังคับบ าบดัท่ี

แตกต่างกนั ดงัจะเห็นไดว้่า   

        4.1.1  แนวคิดตามหลกัอาชญาวิทยา (The Principle of Criminology) เป็นแนวคิดสากลท่ี

ยอมรับว่าผูติ้ดยาเสพติดมิใช่อาชญากร แต่เป็น “คนไข”้หรือ“ผูป่้วย” ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท่ีได้

กระท าใหต้นเองตอ้งไดรั้บความเสียหาย และสมควรจะไดรั้บความช่วยเหลือจากสงัคมโดยเร่งด่วน 

เ น่ื อ ง จ ากก า ร เสพย า เสพ ติด เ ป็น คว าม ผิ ด ซ่ึ ง เ กิ ด จ ากข้อ ห้ า ม ท่ี ก  าหนดโดยสั ง ค ม  

                                                
2 สุวิทย ์ เศวตสุนทร, การบงัคบับ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดในการคุมประพฤติ,  

(ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2541), น.32. 
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(Mala Prohibita) ซ่ึงในทางอาชญาวิทยาไม่จดัอยู่ในความหมายของอาชญากรรม ดงันั้นโดยหลกั

อาชญาวิทยาแลว้ ผูก้ระท าความผดิน้ี (เสพยาเสพติด) จึงไม่ถือว่าเป็นผูป้ระกอบอาชญากรรม อีกทั้ง

ผูก้ระท าความผดิเองก็เป็นเหยือ่ (Victim) ของการกระท าความผิดน้ีอีกดว้ย เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไดรั้บ

ผลร้ายจากการประกอบอาชญากรรมซ่ึงไม่ค  านึงว่าจะเป็นผูก่้อความผิดนั้นข้ึนมาเองหรือไม่ ซ่ึงมกั

เรียกอาชญากรรมยาเสพติดว่าเป็น “อาชญากรรมไร้ผูเ้สียหาย” (victimless crime) โดยมีรูปแบบท่ี

อธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนและเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา หรือการจดัการกบัผูก้ระท าความผดิดว้ยการ

บ าบดัรักษา กล่าวคือ3 

ก.  รูปแบบของสงัคมไร้ระเบียบ (Anomie Model) ยอ่มถือไดว้่าเป็นกล่าวถึงโอกาสและ

มาตรการป้องกนัการกระท าความผิด (Opportunities and Deterrence) โดยรูปแบบน้ีเห็นว่าการ

กระท าท่ีผดิจากบรรทดัฐานทางศีลธรรมยงัคงมีอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กวา้งขวาง ซ่ึงก่อใหเ้กิดสังคมท่ีไม่มีระเบียบ และน าไปสู่ความไม่เป็นระเบียบของพฤติกรรมของ

คนในสังคมนั้นมีลักษณะเป็นการกระท าท่ีผิดศีลธรรมมกัมุ่งเน้นไปท่ีการแสวงหาเงินจึงไม่

สอดคลอ้งกับโอกาสและมาตรการป้องกนัการกระท าผิด(Opportunities and Deterrence) เมื่อ

พิจารณาแลว้เห็นว่า ปัญหาการเกิดอาชญากรรมไร้ผูเ้สียหายน้ีเป็นผลมาจากการไม่สมดุลยก์นัทาง

สถาบนัสงัคมหรือโครงสร้างท่ีถกูชกัจูงใหไ้ร้ระเบียบ การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมน้ีกระท าไดโ้ดย

การจัดระเบียบสังคมและสร้างโอกาสให้มีความเท่าเทียมกนัจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายท่ีเข้มงวด 

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีดี และเจมส์ คิววิลสัน มองว่าตอ้งตดัวงจรผูจ้ดัหายาเสพติดออกไป

ดว้ยการปราบปราม และผูซ้ื้อตอ้งถกูลงโทษ 

ข.  รูปแบบทางการแพทย  ์(Medical Model) ซ่ึงกล่าวถึงอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัความ

สงบเรียบร้อยของสงัคม หรืออาชญากรรมไร้ผูเ้สียหายน้ีช้ีให้เห็นว่า เปรียบเสมือนเป็นอาการป่วย

ทางจิต หรือโรคท่ีเก่ียวกบัสุขภาพร่างกาย ซ่ึงมีการตั้งสมมุติฐานไวว้่า พฤติกรรมการใชย้าเสพติดคือ

ปัญหาอาการป่วยทางจิตหรือทางสรีระวิทยา ซ่ึง พี เจ โกลด์สไตล ์ไดก้ล่าวไวว้่า ยาเสพติดก็คือผล

ต่อจิตเภสัชวิทยาการเสพหรือการถอนอาการโรคท่ีเก่ียวกับจิตนั้นเช่ือมโยงไปสู่การกระท าผิด 

ฉะนั้นการจดัการดา้นบ าบดัรักษาโดยแพทยห์รือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคจึงมีประโยชน์มากกว่า

                                                
3 Lydia Voigt, William E. Thornton,Jr., Leo Barrile, Jerrol M. Seaman, Criminology and Justice. 

McGraw- Hill, Inc., pp.406-42 
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การใชร้ะบบกระบวนการยติุธรรมทางอาญา เพราะการลงโทษทางอาญาเป็นเพียงการลดปัจจยัเส่ียง

ในความสามารถการหายาเสพติดได ้

ค.  รูปแบบปฏิกิริยาทางสงัคมหรือการตราหนา้ (Labeling/Social Reactions Model) ซ่ึง

กล่าวถึงโครงสร้างทางสงัคมของอาชญากรว่ายงัคงรักษาไวซ่ึ้งแนวคิดของผูส้นบัสนุนการห้ามและ

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมายอาญา ท่ีกล่าวว่าการผลิตอาชญากรท่ีแทจ้ริงและการเปล่ียนวิธีปฏิบติั

ปกตินั้นเป็นผลของปฏิกิริยาทางสงัคม ดงันั้นการตราหนา้ทางสงัคม ซ่ึงเป็นการ ลดความน่าเช่ือถือ 

และคุณค่าของบุคคลในทางสาธารณะโดยไม่พิจารณาว่าบุคคลนั้นน่าเช่ือว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆโดย

หลกัการเก่ียวกบัรูปแบบปฏิกิริยาทางสงัคมหรือการตราหนา้แลว้ อนัจะมีลกัษณะเป็นการลดความ

เป็นอาชญากร หรือการท าให้เกิดความชอบดว้ยกฎหมายต่อผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัความสงบ

เรียบร้อยของสงัคม มิใช่เป็นการมุ่งเนน้ในสมมุติฐานเก่ียวกบัขอ้บกพร่องทางบุคลิกภาพของบุคคล

หรือวตัถุประสงคท่ี์เป็นภยัต่อสงัคมซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมความสงบเรียบร้อยของสังคม

รูปแบบน้ีมีเจตน ามุ่งท่ีผลของการตราหนา้บุคคลซ่ึงถกูจ  ากดัความว่าเป็นอาชญากร 

ง.  รูปแบบการวิเคราะห์ (Critical Model) กล่าวคือทฤษฎีวตัถุนิยม และการสร้าง

อิทธิพลท่ีอยู่บนพ้ืนฐานอาชญากรรมเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยวางหลกัว่า

อาชญากรรมคือผลผลิตทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีดอ้ยคุณภาพ ซ่ึงนักอาชญาวิเคราะห์โตแ้ยง้ว่า

อาชญากรระดบัล่างคือผูเ้สียหายท่ีเสียหายสองคร้ังในสังคม คือความเสียหายจากอนัตรายของการ

ด ารงชีวิตท่ียากไร้และเต็มดว้ยอาชญากรรม และความเสียหายท่ีสองไดรั้บจากกระบวนการยติุธรรม 

ซ่ึงพิจารณาพวกเขาว่าเป็นปัญหาของการควบคุมสังคม และเป็นการมุ่งหมายเก่ียวกบัการตราหน้า

หรือการจ าคุก ส่ิงท่ีส าคญัของรูปแบบน้ีเรียกว่า “ความเห็นแก่ตวั” ในสังคมทุนนิยม ซ่ึงเป็นตน้

ก าเนิดการเน้นเก่ียวกบัวตัถุยิ่งกว่าคุณค่าความเป็นมนุษย ์ ซ่ึงวิลเล่ียม บองเกอร์ไดก้ล่าวว่าระบบ

กฎหมายท่ีถูกควบคุมโดยชนชั้นระดบันายทุนซ่ึงบงัคบัเพ่ือลงโทษคนชั้นล่างกว่าเพ่ือให้กระท า

เช่นเดียวกบัคนในระดบัสูงกว่านั้นเป็นระบบกฎหมายหลอกลวงและจอมปลอม เพราะการห้ามคน

กระท าบางอย่างนั้นเป็นการขดัต่อการด ารงชีพให้อยู่ไดใ้นสังคมของคนชั้นล่าง และการปฏิบติัก็

เป็นเพียงการเอ้ือประโยชน์ต่อคนระดบันายทุนเท่านั้นระบบทุนนิยมน้ีท าให้คนชั้นล่างมกัเป็นแพะ

รับบาป เน่ืองจากการเมืองมกัถกูท าใหเ้บ่ียงเบนในสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาสงัคมโดยชนชั้นระดบั

นายทุน ซ่ึงนบัว่าเป็นช่องว่างของความร่วมกนัระหว่างกฎหมายกบัยาเสพติด  รูปแบบน้ียงัมุ่งเน้น
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ทางการเมืองและเศรษฐศาสตร์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดส าหรับสุขภาพและบริการสาธารณะ และ

การบ าบดัรักษาท่ีเสมอภาคตามกฎหมายส าหรับผูใ้ชย้าเสพติดซ่ึงถกูหา้มไวโ้ดยกฎหมาย  เพราะการ

ใชย้าเสพติดเป็นความผดิอาญาและมีโทษนัน่เอง 

        4.1.2  แนวคิดตามหลกัแทนการด าเนินคดีอาญา (The Principle of Diversion) ซ่ึงเป็นการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนข้ึนศาลโดยหลีกเหล่ียง หรือเบ่ียงเบน 

(Deviation)ไม่น า “กระบวนการยติุธรรมตามแบบพิธี” ปกติ (Tradition or Typical Justice System) 

มาใชก้บัผูก้ระท าความผดิใหค้รบทุกขั้นตอน ดงันั้น แนวคิดการแทนการด าเนินคดีอาญาน้ีจึงถือว่า

เป็นการน าผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผดิในคดียาเสพติดบางประเภทมาบงัคบับ าบดั  โดยมิใช่เป็น

มาตรการในการน าบุคคลนั้นมาลงโทษทางอาญาเพราะถือว่าผูติ้ดยาเสพติดเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งแกไ้ข

ฟ้ืนฟ ูส าหรับแนวคิดตามหลกัแทนการด าเนินคดีอาญาน้ีแบ่งออกเป็นสองกรณี คือ 

กรณีแรก ผูท่ี้ถูกบังคับบ าบัดยงัมิได้มีฐานะเป็นจ าเลยหรือนักโทษ  เพียงแต่เป็น 

ผูถ้กูคุมขงัในขั้นตอนของการสอบสวนเท่านั้น 

กรณีท่ีสอง ผูท่ี้ถกูบงัคบับ าบดัยงัมิไดม้ีฐานะเป็นจ าเลยหรือนักโทษเช่นกนั  หรือความ

เป็นนกัโทษไดส้ิ้นสุดลงแลว้ แต่ผูน้ั้นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟแูนวคิดตามหลกัแทนการด าเนินคดี

อาญาน้ีถือว่ามีความส าคัญยิ่งและเป็นแกนหลกัในการน ามาใชแ้กไ้ขผูเ้สพ หรือผูติ้ดยาเสพติด 

ส าหรับประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัเจนของการใชห้ลกัแทนการด าเนินคดีอาญาน้ี ไดแ้ก่  

(ก)  ใหโ้อกาสผูก้ระท าความผดิท่ีมิไดม้ีสนัดานเป็นอาชญากรใหก้ลบัตวัเป็นคนดี 

(ข)  เป็นผลดีแก่ประวติัและอนาคตของผูก้ระท าความผดิ คือ ไม่ไดช่ื้อว่าเป็นอาชญากร 

ไม่ถกูตราหนา้ ไม่มีปมดอ้ย ไม่ถกูรังเกียจ ไม่เสียอนาคต และไม่เสียช่ือเสียง 

(ค)  ผูก้ระท าความผิดไม่เสียเวลาในการศึกษาเล่าเรียน  หรือไม่ตอ้งออกจากงาน และ

สามารถทางานไดเ้หมือนปกติ ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ครอบครัว 

(ง)  ผูก้ระท าความผิดไม่ตอ้งคลุกคลีสมาคมกบัผูต้ ้องขงัประเภทอ่ืนท่ีมีสันดานเป็น

อาชญากรในเรือนจ า 

(จ)  ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมโดยออ้ม เพราะเมื่อเขากลบัตวัเป็นคนดี อาชญากรรมท่ี

พวกเขาจะไปก่อข้ึนอีกก็ลดนอ้ยลง ท าใหส้งัคมปลอดภยัข้ึน 
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(ฉ)  ช่วยลดปัญหานกัโทษลน้เรือนจ าไดดี้มาก เพราะในเรือนจ าและทณัฑสถานต่างๆ 

มีผูต้อ้งขงัท่ีมีโทษจ าคุกระยะสั้นเป็นจ านวนมาก 

(ช)  ช่วยลดงบประมาณ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าเล้ียงดู เคร่ืองอุปโภคบริโภค ซ่ึงรัฐตอ้ง

จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูผูต้อ้งขงัจ  านวนมาก ซ่ึงผลดีขอ้น้ีนบัว่าเป็นผลดีต่อส่วนรวม ทั้งสงัคม

และรัฐ 

จากค านิยามและแนวคิดเก่ียวกับการบงัคบับ าบดั สามารถอภิปรายผลไดว้่า การน า

แนวคิดและหลกัทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาปรับใชก้บัการบ าบดัรักษาและการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูติ้ดยา

เสพติดเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมแลว้ เน่ืองจากอาชญาวิทยา4เป็นวิชาท่ีใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ศึกษาปัญหาดา้นอาชญากรรม และเพื่อน ามาพิจารณาให้เร่ืองสาเหตุของการเกิดและการควบคุม

อาชญากรรม รวมตลอดทั้งการแกไ้ขผูก้ระท าผิด แกไ้ขปัญหาสังคมและท าให้เกิดความเป็นธรรม

ตามกฎหมายอยา่งจริงจงั และสามารถน ามาปรับใชก้บัผูเ้สพยาเสพติดหรือผูติ้ดยาเสพติดไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและเหมาะสมกบับุคคล อีกทั้ง ยงัคงสมารถวิเคราะห์ตวัตนและการด ารงชีวิตของผูเ้ขา้รับ

การบ าบัดรักษาว่ามีความเหมาะสมกับแผนการบ าบัดรักษาในรูปแบบใด อนัจะส่งผลให้การ

บ าบดัรักษาเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาอยา่งสูงสุด  

 

4.2  กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ตดิยำเสพตดิ5 

จาการศึกษาพบว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจะต้องประกอบไปด้วย

กระบวนการรักษา 4 ดา้น คือ ร่างกาย จิตใจ อาชีพ สงัคม สามารถแบ่งออกเป็น  

1.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางดา้นร่างกาย โดยการรักษาอาการอนัเกิดจากการเสพยาเสพ

ติด การปรับสภาพร่างกายของผูป่้วยท่ีทรุดโทรมจากการใชย้าเสพติดมาเป็นเวลานาน และรักษาโรค

แทรกซอ้นเพื่อใหร่้างกายกบัคืนสู่สภาพปกติสามารถด ารงอยูไ่ดโ้ดยปราศจากยาเสพติด 

                                                
4 รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินนัทน์, อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2557), น.19. 
5 พนัธศกัดิ์   นาครอด, บทบาทพระสงฆต่์อการป้องกนับ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด:  

ศึกษาเฉพาะกรณีวดัท่ีเป็นศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของกรมการศาสนา,  
(ม.ป.ท: ม.ป.พ, ม.ป.ป), น.48. 
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2.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางจิตใจ เป็นขบวนการท่ีส าคญั และจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ มีขอบเขตครอบคลุมถึงวิธีการทุกชนิดท่ีสามารถปรับสภาพจิตใจ บุคลิกภาพและ

พฤติกรรม ตลอดจนอารมณ์และนิสัยท่ีเปล่ียนไปของผูติ้ดยาเสพติดให้เป็นปกติข้ึนหลงัจากท่ีได้

เส่ือมโทรมลงเมื่อเป็นทาสยาเสพติดใหส้ามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมปัจจุบนัและอนาคตได ้ 

3.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชีพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอาชีพของผูติ้ดยาเสพติดให้โทษ เพื่อช่วยให้กลับไปอยู่ในสังคมเดิมได้ด้วยดีและ

พึ่งตนเองได ้ 

4.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางดา้นสงัคม หมายถึงการเตรียมใหม้ีความพร้อมส าหรับการ

ใชชี้วิตปกติโดยมีความรู้ มีงาน อาชีพ และมีรายไดท่ี้เหมาะสม มีความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีดี โดย

เร่ิมจากผูรั้กษามีท่าทียอมรับผูป่้วยก่อน แลว้ค่อยน าครอบครัวมาให้ยอมรับผูป่้วย ให้ผูป่้วยได้มี

ประสบการณ์ในการเข้ากับกลุ่มได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผน วฒันธรรมและค่านิยมทางสังคม 

ตลอดจนมีความรับผดิชอบและเคารพสิทธิทางสงัคมของผูอ่ื้น  

การจากศึกษาสามารถอภิปรายผลไดว้่า ขั้นตอนและวิธีการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติดตอ้งเร่ิมจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้เกิดความสมบูรณ์ มีสุขภาพอนามยัท่ีพร้อมจะ

ด าเนินชีวิต จากนั้นจึงจ  าเป็นตอ้งพฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ซ่ึงเป็นการบ าบดัทางดา้น

จิตใจนั้ น ต้องเน้นพฤติกรรมการบ าบัดความคิดอันเป็นการสร้างแรงจูงใจไม่ให้ผูเ้สพหรือ 

ผูติ้ดคิดว่าตนเองเป็นปัญหาต่อสงัคม หรือเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได ้อนัเป็น

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทศันะคติในทางความคิดเชิงลบใหห้มดไปแลว้สร้างทศันะคติท่ีเป็น

บวกเพื่อใหเ้กิดความมุ่งหวงัและคิดว่าตนเองเป็นคนส าคญัในสังคม และไม่หวนกลบัไปเก่ียวขอ้ง

กบัยาเสพติดอีกต่อไป ส าหรับในส่วนของฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางดา้นอาชีพและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทาง

สังคมนั้น เป็นส่ิงท่ีต้องท าในล าดับถดัมาเพ่ือให้ผูเ้สพหรือผูติ้ดมีงานและสังคมรองรับในการ

ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขต่อไป 

อยา่งไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามแนวคิดท่ีว่าผูติ้ดยาเสพติดถือว่าเป็นผูป่้วยจ าตอ้งไดรั้บการ

บ าบดัรักษา มิใช่อาชญากรตามปกติ นั้น ดงันั้นการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจึงสมควรกระท า

ให้กวา้งขวางเน่ืองจากมีบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติดมีจ  านวนมากข้ึนเร่ือยๆ และเป็น

ปัญหาส าคญัของประเทศ พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จึงก  าหนดให้
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ขยายขอบเขตของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดใหค้รอบคลุมถึงผูเ้สพและมีไวใ้นครอบครอง 

ผูเ้สพและมีไวใ้นครอบครองเพื่อจ  าหน่ายและผูเ้สพและจ าหน่ายยาเสพติดจ านวนเลก็นอ้ย  

ทั้งน้ีการบ าบดัรักษาซ่ึงเป็นขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพยงัมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแกไ้ข

ฟ้ืนฟสุูขภาพและบุคลิกภาพของผูติ้ดยาเสพติดท่ีทรุดโทรมจากการใชย้าเสพติดท่ีเร้ือรังมาเป็นระยะ

เวลานานๆ ไดก้ลบัสู่สุขภาพท่ีสมบูรณ์และดีพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ และตอ้งการให้ผูป่้วย

สามารถเลิกใชย้าเสพติดไม่ว่าชนิดใดๆ ไดโ้ดยเด็ดขาด และด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบัสังคมปัจจุบนัและ

อนาคตไดต้ามปกติ เช่น  

1.  การพฒันาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูติ้ดยาเสพติด เป็นการพฒันาร่างกาย 

ประสาทสมัผสัการเคล่ือนไหว และการพฒันาจิตใจ รวมทั้งเชาวน์ปัญญาและอารมณ์  

2.  การพฒันาทางดา้นปรับจิตใจและสังคมเพื่อให้มีการปรับตัวให้เขา้กับบุคคลและ

สงัคมส่ิงแวดลอ้มได ้ 

3.  การส่งเสริมและสร้างงานให้กบัผูป่้วยมีงานท าทั้งในดา้นงานอาชีวะบ าบดัและฝึก

อาชีพให้ผูป่้วยมีความเพลินเพลินจากการทางาน ลืมเร่ืองการใช้ยาเสพติด และให้น าความรู้

ความสามารถไปประกอบอาชีพได ้ 

นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบอีกว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีเป้าหมายทั้งในดา้นการ

ฟ้ืนฟสู่งเสริมสุขภาพเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูป่้วยและในดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีจะลดปัญหาต่างๆ

อนัเน่ืองมาจาการติดยาเสพติด ซ่ึงก  าหนดเป้าหมายดงัน้ี  

(1)  ลดอตัราการติดซ ้า เพ่ือป้องกนัการเพ่ิมของอตัราผูป่้วยโดยมุ่งหวงัใหผู้ป่้วยหลุดพน้

และเลิกใชย้าเสพติดโดยเด็ดขาด  

(2)  ลดอตัราการตาย อนัเน่ืองมาจากการติดยาเสพติดและโรคแทรกซอ้น เน่ืองจาก

ผูป่้วยมีอาการติดซ ้าบ่อยๆ  

(3)  ส่งเสริมสุขภาพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ของผูติ้ดยาเสพติดให้มีคุณค่าและใช้

ประโยชน์ต่อสงัคม  

(4)  เป้าหมายในการลดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ ของผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีต่อสังคม

ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
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ดังนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เป็นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตและจิตใจเกิดความเขม้แข็งด ารงชีพในสังคมไดโ้ดยปราศจาการการพึ่งพายาเสพติด 

นอกจากน้ีจากการศึกษาคน้ควา้ยงัไดพ้บระบบการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

ท่ีนบัว่าเป็นหวัใจส าคญัในการรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดให้หายจากการเป็นผูป่้วย

ในโรคสมองติดยา ซ่ึงระบบการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยจะมี

ระบบการบ าบดัท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายได ้ดงัน้ี  

กล่าวคือ ระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด หมายถึง 

กระบวนการและขั้นตอนในการรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้หายจากการติดยาเสพติดทั้งทางกายและ

จิตใจ ซ่ึงการแกไ้ขผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษนั้นจ  าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัเป็นขั้นๆต่อเน่ืองกนัไป ในขณะ

ท่ีเกือบทุกประเทศท่ีมีการด าเนินงานบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้โทษต่างยึดถือขั้นตอนท่ีเรียกว่า  

การบ าบัดรักษาแบบสมบูรณ์ โดยแบ่งกระบวนการหรือขั้นตอนในการบ าบัดรักษาออกเป็น  

4 ขั้นตอน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ี6 

1)  ขั้นเตรียมการก่อนการรักษา เป็นขั้นตอนก่อนท่ีจะเริมตน้ในการบ าบดัรักษาผูติ้ดยา

เสพติด :ซ่ึงผูป่้วยตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเขา้รับการบ าบดัรักษาโดยเจา้หน้าท่ี  ได้แก่ นักสังคม

สงเคราะห์ นกัจิตวิทยา แพทย ์หรือพยาบาล ตอ้งร่วมกนัชกัจูงแนะน า ใหผู้ติ้ดยาเสพติดเต็มใจเขา้รับ

การบ าบดัรักษา ขั้นเตรียม การเป็นระยะแรกของการรักษาท่ีเตรียมผูป่้วยให้มีความพร้อม  ความ

ตั้งใจท่ีจะเขา้รับการบ าบดัรักษา เขา้ใจวิธีการรักษา ยอมรับความจริงว่าการติดยาเสพติดมีโทษ

ร้ายแรง ยอมรับว่าตนมีปัญหาอะไร ยอบรับท่ีจะแกไ้ขพฤติกรรมของตนเอง โดยสมคัรใจท่ีจะเขา้รับ

การบ าบดัรักษาครบตามระยะเวลาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมใหก้บัครอบครัวเขา้

มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและใหก้าลงัใจแก่ผูป่้วย จะใชเ้วลาประมาณ 1 - 7 วนั  

2)  ขั้นถอนพิษยา ขั้นถอนพิษยาเป็นขั้นตอนท่ีเนน้การบ าบดัรักษาอาการทางร่างกายท่ี

เกิดจากการใชย้าเสพติดดว้ยการใชย้าอ่ืนทดแทนอาการ  เช่น เมธาโดน ฯลฯ เพื่อช่วยระงบัความ

ตอ้งการยาหรือให้เลิกยาเสพติดตลอดจนการใชย้าอ่ืน ๆ ขั้นตอนน้ีจะใชย้าหรือไม่ใชย้าก็สามารถ

                                                
6 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล, มาตรการทางกฎหมายในการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด: ศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายว่าดว้ยการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด กบัรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ,  
(ม.ป.ท: ม.ป.พ, ม.ป.ป), น.14. 
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ถอนพิษไดทุ้กราย หากผูเ้ขา้รับการบ าบดัยอมอยู่เขา้รับการรักษาตามกรรมวิธีจนครบก าหนดก็

สามารถถอนยาไดทุ้กคน ขั้นตอนน้ีโดยทัว่ไปจะใหก้ารถอนพิษยาตามอาการ สภาพร่างกาย และ ยา

เสพติดท่ีใช ้เพื่อบ าบดัรักษาอาการขาดยา/เส้ียนยา ภาวะแทรกซอ้นทางกายและทางจิต ทางประสาท 

เป็นตน้ แต่คนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าขั้นตอนน้ีเป็นการรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้หายขาดไดเ้พียงขั้นตอน

เดียว ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถกูตอ้งเพราะผูเ้ลิกยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัรักษาอาการทางร่างกาย

เพียงอย่างเดียว เม่ือกลบัไปสู่สังคมไม่นานก็กลบัไปติดยาเสพติดซ ้ าอีก เน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บการ

บ าบดัรักษาทางจิตใจ 

3)  ขั้นการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการบ าบดัรักษาผูติ้ด

ยาเสพติดเพื่อให้ผูติ้ดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างแท้จริง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างก าลงัใจให้ผูติ้ดยาเสพติดมีจิตใจท่ีเขม้แข็งพอท่ีจะละเวน้การใชย้าเสพติด และสามารถ

ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข ขั้นตอนน้ีใชร้ะยะเวลาการรักษาต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 6 เดือนข้ึน

ไป ท่ีจะท าให้ ผูเ้ลิกยาเสพติดมีความเขม้แข็งพอท่ีจะต่อสู้กบัสังคมท่ียงัคงมียาเสพติดอยู่  เป็นการ

สร้างเสริมสุขภาพท่ีสมบูรณ์ และเป็นการแกไ้ขปรับปรุงนิสัย ความประพฤติปฏิบติัท่ีเปล่ียนไป

เน่ืองจากการไปเสพยาเสพติด แนะแนวทางในการปรับตนเองให้ดีข้ึน โดยมีเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้การ

บ าบดัในหลาย ๆ ฝ่ายร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นแพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์ ครูอาชีว

บ าบดั พระภิกษุ เป็นตน้ โดยใชรู้ปแบบต่าง ๆ เช่น ศาสนบ าบดั กลุ่มบ าบดั ชุมชนบ าบดั อาชีว

บ าบดั เป็นตน้  

4)  ขั้นติดตามหลงัรักษา เมื่อผูติ้ดยาเสพติดเขา้บ าบดัรักษามีสภาพจิตใจเขม้แข็งพอจะ

ใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมภายนอกไดด้ว้ยตนเองแลว้ สถานบ าบดัรักษาหรือสถานพกัฟ้ืนจะให้กลบัไปอยู่

กบัครอบครัว เพ่ือเร่ิมตน้ทดลองใช้ชีวิตเพื่อให้ผูป่้วยสามารถกลบัเขา้สู่สังคมและใช้ชีวิตอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มได ้อนัเป็นช่วงเวลาท่ีผูป่้วยตอ้งการก าลงัใจจากผูท่ี้เขาไวว้างใจเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ีการ

ติดตามหลงัการรักษาไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มยอ่มสามารถกระท าได ้เช่น การนัดผูป่้วยมาพบ

ท่ีสถานพยาบาล หรือการออกไปเยี่ยมบา้น เพื่อประเมินชีวิตความเป็นอยู่ของผูป่้วยแต่ละรายว่ามี

ชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งไรบา้ง แต่จากการศึกษาพบว่า วิธีการติดตามผลไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากทางตรง

หรือทางออ้มยงัไม่สามารถติดตามขอ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้นและสมบูรณ์  
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นอกจากน้ีในปัจจุบนัระบบการบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ระบบ ไดแ้ก่  

ระบบสมคัรใจ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูติ้ดยาเสพติดท่ีตอ้งการจะเลิกเสพยาเสพติด

โดยสมคัรใจ สามารถขอรับการบ าบดัรักษาในสถานพยาบาลต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน

ขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งแบบผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  

ระบบตอ้งโทษ เป็นการใหก้ารบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีไดก้ระท าความผิดในคดียา

เสพติดและถกูคุมขงัซ่ึงตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลภายใตข้อบเขตขอ้บงัคบัของกฎหมาย และ 

ระบบบงัคบับ าบดั เป็นระบบท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจบงัคบัส่งตวัผูติ้ดยาเสพติดไปเขา้

รับการบ าบดัรักษายงัสถานพยาบาลตามระยะเวลาท่ีก  าหนดได ้ 

ทั้งน้ี จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สามารถอภิปรายผลไดว้่า ในระบบการบ าบดัรักษาผู ้

ติดยาเสพติดนั้ น เร่ิมจากการน าระบบสมัครใจมาผสมผสานกับระบบบังคับบ าบัด โดยให้

ความส าคญักบัระบบสมคัรใจเป็นหลกัในการบ าบดัรักษา คือ กระบวนการเขา้สู่การบงัคบับ าบดัท่ี

อยู่บนพ้ืนฐานของความยินยอมของผูเ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติดซ่ึงถือไดว้่าเป็นการบ าบัดรักษาท่ี

เกิดผลสมัฤทธ์ิและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในต่างประเทศก็จะมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟ ู

คลา้ยๆกนั คือเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นบงัคบัและสมคัรใจ7 กล่าวคือในช่วงแรกเป็นการบงัคบัให้

เลือกว่าจะสมคัรใจเขา้สู่กระบวนการบ าบดัหรือไม่ หากตกลงก็จะเขา้สู่กระบวนการบ าบดัแต่ถา้

บ าบดัไม่หายหรือมีปัญหาก็จะด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรมต่อไปคือการลงโทษเพราะถือว่า

ใหโ้อกาสแลว้ นอกจากน้ีในต่างประเทศยงัมีการจ าแนกการบ าบดัรักษายาเสพติดให้เหมาะสมกบั

สภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติด พ.ศ. 2545 แลว้เห็นว่า ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัดงักล่าว มีการก าหนดหลกัการว่าผู ้

เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผูป่้วยอยา่งหน่ึง มิใช่อาชญากรปกติ จึงสมควรไดรั้บการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผูติ้ดยาเสพติด แต่เน่ืองจากระบบการบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นระบบบงัคับบ าบัด 

ดงันั้นผูป่้วยท่ีเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจึงมิไดเ้ขา้สู่การบ าบดัรักษาโดย

ความสมคัรใจ หากแต่ตอ้งเข้าสู่ระบบการบ าบดัโดยการบังคบับ าบัด เฉกเช่นเดียวกบัการบงัคับ

                                                
7 บทสัมภาษณ์นายมณฑล แกว้เก่า, ผูอ้  านวยการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ลาดหลุมแกว้ 

จงัหวดัปทุมธานี, (20 กรกฎาคม 2548). 
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รักษาอาการป่วย เม่ือผูท่ี้เขา้สู่การบ าบดัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความสมคัรใจย่อมเกิดความต่อตา้นจาก

ขั้นตอนและวิธีการรักษา จึงท าใหก้ารบ าบดัรักษาไม่เกิดประสิทธิภาพ และเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท า

ใหผู้เ้สพหรือผูติ้ดยาเสพติดหวนกบัไปเสพซ ้าและตอ้งเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษาอยูร่ ่ าไป ดงันั้น

ปัญหาของประเทศไทยในการบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรนั้น 

เกิดข้ึน ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากรูปแบบของการบงัคบับ าบดัโดยมีความมุ่งหมายท่ีจะบงัคบัใหผู้ป่้วยเขา้

สู่การบ าบดัท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความสมคัรใจโดยตรงของผูป่้วย และการน ามาตรการทางกฎหมาย

ใช้มาบังคบัใชก้ับผูท่ี้เสพยาเสพติดหรือผูติ้ดยาเสพติดเพียงเพ่ือต้องการให้บุคคลเหล่านั้นเข้าสู่

กระบวนการบงัคบับ าบดัตามท่ีกฎหมายเขียนไวเ้ท่านั้น นอกจากน้ียงัพบว่ารูปแบบการบ าบดัรักษา

ผูติ้ดยาเสพติดเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้การบ าบัดรักษาไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีควรจะเป็น 

เน่ืองจากการบ าบดัรักษาไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน และกฎหมายก็มิได้มีการก าหนดแผนการบังคับ

บ าบดัไวเ้พ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัว่าจะตอ้งมีขั้นตอนในการบ าบดัรักษาอย่างไรบา้ง เพียงแต่

ก  าหนดใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นผูพิ้จารณาแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดใหก้บัผูท่ี้เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเท่านั้น ในส่วนน้ียอ่มแสดง

ใหเ้ห็นว่าแผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีค  าวินิจฉยัจากอนุกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดในแต่ละแห่งมิได้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัหรือมีมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกนั โดยอยู่

ภายใตข้อ้ก  าจดัท่ีว่า สถานท่ีรองรับผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษา งบประมาณในการส่งตวัผูเ้ขา้รับการ

บ าบัดรักษาไม่เพียงพอต่อจ านวนผูเ้ข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีตอ้งเข้ารับการ

บ าบดัรักษา ประกอบกบักระบวนการคดักรองผูเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

นั้นมิไดมี้การคดักรองจากผูท่ี้มีความรู้และเช่ียวชาญท่ีจะสามารถจ าแนกไดว้่าผูใ้ดเป็นผูเ้สพยาเสพ

ติดหรือผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพ และจะตอ้งการเขา้รับการบ าบดัรักษาอย่างไร จากปัญหาท่ี

เกิดข้ึนยอ่มส่งผลกระทบต่อรูปแบบและกระบวนการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ขียนได้วิเคราะห์รูปแบบการบ าบัดรักษาของ

ต่างประเทศท่ีประเทศไทยน ามาผสมผสานและปรับใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย

ดงัน้ี  
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4.3  รูปแบบกำรบ ำบัดรักษำผู้ตดิยำเสพตดิ  

        4.3.1  ชุมชนบ าบดั (Therapeutic Community หรือ T.C.)  
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไดน้ าการรักษาแบบชุมชนบ าบดั มาใชเ้ป็นเวลากว่า 

20 ปีแลว้ ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการบ าบดัรักษาท่ีส าคญัในขั้นฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ท าให้ผูติ้ดยาเสพ

ติดหรือสมาชิกไดฝึ้กพฒันาตนเอง และมีโอกาสปรับปรุง เปล่ียนแปลงและฝึกฝนตนเองในชุมชน

เลก็ๆ เป็นสถานท่ีๆ มีความปลอดภยั ปลอดจากยาเสพติดท าใหก้ารฟ้ืนฟสูมรรถภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์

ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถกลบัไปด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข ดงันั้น รูปแบบ

ชุมชนบ าบดัจะเน้นการแกปั้ญหาทางจิตใจเป็นส าคญั  ดว้ยหลกัการ 3ประการ กล่าวคือ  1.)  การ

เลียนแบบพฤติกรรมท่ีดี ดว้ยความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเปล่ียนแปลงตนเองใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีข้ึน 

เมื่อไดเ้ห็นว่าผูท่ี้อยูใ่นสภาพเดียวกนัและเคยติดยาเสพติดมาก่อนสามารถท าได  ้ก็จะเป็นแรงบนัดาล

ใจให้มีความเขม้แข็งและกา้วสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเช่นกนั 2.) การอยู่ร่วมกนัเสมือนเป็น

ครอบครัวเดียวกนั อนัจะสร้างความรัก ความผกูพนั ความห่วงใยให้เกิดข้ึน น าไปสู่การรักตนเอง

และรักผูอ่ื้น 3.) การใชอิ้ทธิพลกลุ่ม เพื่อเป็นแรงเสริมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไป

ในทางท่ีเหมาะสม โดยกลุ่มเพื่อนจะเป็นผูส้ร้างความเปล่ียนแปลงนั้น ๆ เช่น การเขา้กลุ่มบ าบดั 

กลุ่มปรับความเขา้ใจกลุ่มประชุมเชา้ เป็นตน้  

นอกจากน้ี ชุมชนบ าบดัยงัไดก้  าหนดใหม้ีกฎท่ีส าคญั 3 ขอ้ ซ่ึงถือเป็นกฎตอ้งหา้ม ไดแ้ก่  

1.  ไม่มียาเสพติด ในท่ีน้ีรวมถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วย เน่ืองจากเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์ป็นประตูด่านแรก ท่ีท าให้ผูเ้สพขาดสติ และ เป็นหนทางน าไปสู่การใชย้าเสพติด

ประเภทอ่ืนไดโ้ดยง่าย โดยเฉพาะกบัผูท่ี้มีประสบการณ์การใช ้ยาเสพติดมาก่อน  

2.  ไม่ก่อเร่ืองทะเลาะวิวาท ซ่ึงรวมทั้งการข่มขู่ หรือ การกระท าอ่ืน ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด

การทะเลาะวิวาทได ้เน่ืองจากบุคคลจะเกิดการเรียนรู้และกล่าแสดงพฤติกรรมใหม่ ๆ ได ้เมื่ออยู่ใน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ตวัอยา่งเช่น หากเราสอนให้บุคคลมี ความซ่ือสัตย ์แต่มีบุคคลหน่ึงข่มขู่จะ

กระท าการรุนแรงถา้พดูความจริง สมาชิกก็จะไม่กลา้พดู ความจริงเป็นตน้  

3.  ไม่มีเพศสมัพนัธ ์ทั้งน้ีหมายรวมถึงการมีความรู้สึกรักชอบฉันท์ชูส้าวดว้ย ไม่ว่าจะ

เป็นเพศเดียวกนั หรือต่างเพศ เน่ืองจากเมื่อคนมีความรักชอบแลว้ มกัจะ ไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้ในส่ิง

ใหม ่ไม่สนใจเร่ืองของตนเอง แต่จะใหค้วามสนใจฝ่ายตรงขา้ม และ ขาดการเรียนรู้ตนเอง  
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นอกจากน้ี ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดว้ยวิธีการชุมชนบ าบดัน้ีจะใชง้านเป็นกลไก ใน

การเรียนรู้สงัคม เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีดี และสร้างความรับผดิชอบ โดยจดัระบบสายการบงัคบั

บญัชา ดังนั้น เมื่อบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในชุมชนทุกคนจะต้องมีงาน  มีหน้าท่ีความ

รับผดิชอบ เพ่ือเป็นตวัช้ีวดัความกา้วหนา้หรือความถดถอยในการเรียนรู้ของบุคคล ดงันั้นทุกคนจะ

เร่ิมตั้งแต่งานง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น เมื่อสามารถท าไดดี้อยา่งสม ่าเสมอ จึงจะสามารถเล่ือนลาดบัข้ึนไปสู่

งานท่ีมีความยากและซบัซอ้นมากข้ึนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีใชก้ารทางานเป็นกลไกในการ

ขบัเคล่ือนน้ี จะใชก้ารให้รางวลัและการลงโทษ เป็นเคร่ืองมือท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมีการ

ลงโทษก็จะมีระดบัความรุนแรงท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การสอน การเตือน การคาดโทษ การเรียนรู้

ประสบการณ์ การนัง่เกา้อ้ีใชค้วามคิด การห้าม การเนรเทศ การลงโทษจะเป็นการหยุดพฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์ เพียงชั่วคราว  การ ท่ีจะให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องอย่างถาวรนั้ น  

การให้รางวลัจะเป็นแรงกระตุ้นในทางบวกมากกว่าวิธีการให้รางวลันั้นไม่จาเป็นตอ้งเป็นวตัถุ

ส่ิงของ แต่อาจเป็นค าชมเชย การเล่ือนต าแหน่ง การอนุญาตใหโ้ทรศพัท ์หรือกลบัไปเยี่ยมบา้นก็ได ้

โดยเฉพาะการชมเชยนั้น ถา้เป็นการชมต่อหนา้คนกลุ่มใหญ่แลว้ จะท าใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจ 

แลไม่กลา้ท่ีจะท าผิด เพราะกลวัว่าผูอ่ื้นจะต าหนิไดใ้ยระยะแรก  เมื่อบุคคลท าความดีใหม่ๆ ควร

จะตอ้งมีการใหร้างวลัทุกคร้ัง เมื่อผ่านไปถึงระดบัหน่ึงท่ีบุคคลเกิด ความภาคภูมิใจในตนเองแลว้ 

การไดรั้บรางวลัจากภายนอกหรือไม่ก็จะไม่มีผลต่อบุคคลมากนัก เน่ืองจากบุคคลจะเกิดความ

ภาคภูมิใจและพึงพอใจในการท าความดีของตนเอง  

ในแต่ละวนัสมาชิกจะตอ้งปฏิบัติตนตามตารางประจ าวนัของศูนย  ์ ซ่ึงออกแบบให้

สมาชิกไดม้ีการพฒันาและเปล่ียนแปลงใน 4 ดา้น คือ  

1.  ดา้นพฤติกรรม  

2.  ดา้นอารมณ์ และจิตใจ  

3.  ดา้นสติปัญญา และคุณธรรม  

4.  ดา้นทศันคติ/ทกัษะในการท างานและทกัษะในการด ารงชีวิต โดยจะใชก้ระบวนการ

กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มประชุมเชา้ กลุ่มสัมมนา กลุ่มปรับความเขา้ใจ ฯลฯ เป็นเคร่ืองมือในการ

ปรับเปล่ียน  

ขั้นตอนการด าเนินงานชุมชนบ าบดั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ  
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1.  ระยะจูงใจ ใชเ้วลาไม่เกิน 30 วนั ในระยะน้ีจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั

สมาชิกท่ีตอ้งการเขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ เพื่อใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได  ้และมีการช้ีแจง

เง่ือนไขในการเขา้เป็นส่วนหน่ึงเพ่ือพร้อมทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจและครอบครัว  

2.  ระยะบ าบดัรักษา ใชเ้วลาประมาณ 1-11/2 ปี ซ่ึงเป็นระยะท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากเป็น

ระยะท่ีจะตอ้งมีการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดใหเ้กิดความพร้อมในทุกดา้น เพ่ือท่ีจะเผชิญใน

การใชชี้วิต ดงันั้น ในระยะน้ีจะมีการใชก้ฎระเบียบ และตารางกิจวตัรประจ าควบคุมอย่างรัดกุม

เคร่งครัด สมาชิกจะตอ้งท าตวัเป็นผูท่ี้มีความสารวมทั้งกาย วาจา ใจ เป็นสังคมในอุดมคติท่ีสมาชิก

ทุก ๆ คน ตอ้งประพฤติดี ท าดีแต่เพียงอย่างเดียว ไม่อนุญาตให้มีความผิดความบกพร่องแมเ้พียง

นอ้ยนิดเกิดข้ึนหากมีพฤติกรรมท่ีไม่ พึงประสงคจ์ะมีการลงโทษ โดยในศนูยจ์ะเรียกว่า “การเรียนรู้

ประสบการณ์” เน่ืองจากการลงโทษท่ีเกิดข้ึน มีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้ความผิด

และหาทางแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเหมาะสม มากกว่าท่ีตอ้งการลงโทษเพื่อใหเ้กิดความเจ็บทางดา้นร่างกาย

หรือความเจ็บทางดา้นจิตใจเท่านั้น  

3.  ระยะกลบัสู่สงัคม ใชเ้วลา 3-5 ปี ระยะน้ีเป็นระยะท่ีเปิดโอกาสใหส้มาชิก ไดท้ดลอง

กลบัไปใชชี้วิตในสังคมจริง เป็นระยะท่ีให้สมาชิกค่อย ๆ ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมภายนอกศูนย  ์

เน่ืองจากชีวิตท่ีอยู่ในศูนยน์ั้นเป็นสังคมจาลอง เป็นโรงเรียนท่ีใชฝึ้กปฏิบติัวิถีทางในการดารงชีพ 

เป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยั มีความรักความอบอุ่น และการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เมื่อตอ้งออกมาเผชิญกบั

สังคมจริง สมาชิกอาจจะไม่สามารถปรับตวัให้กับกับสภาพสังคมท่ีเป็นจริงได้ ไม่สามารถน า

ประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้จากศูนยม์าปรับใชใ้ห้เขา้กบัสภาพท่ีเป็นจริงได้ ท าให้สมาชิกอาจหวน

กลบัไปเสพยาเสพติดซ ้าไดโ้ดยง่าย ในขั้นตอนน้ีแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  

ระยะท่ี 1 ท างานในศนูยห์รือพกัคา้งในศนูย ์เป็นระยะท่ีสมาชิกจาก ศนูยบ์  าบดัเขา้มาอยู่

ในศนูยใ์หม่ เพ่ือปรับตวัปรับใจใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ กฎระเบียบใหม่ จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ 

ให้พร้อมท่ีจะไปติดต่อสมคัรงาน หรือสอบเขา้เรียนต่อโดยสมาชิกยงัคงปฏิบติังานตามตาราง

กิจกรรมของศนูย ์ 

ระยะท่ี 2 ท างานนอกศูนยห์รือพกัคา้งในศูนย  ์ เป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกจะตอ้งออกไป

ท างานหรือท าการศึกษาต่อ ในระยะน้ีสมาชิกสามารถเดินทางไปคา้งกบัครอบครัวของตนเองได ้

เพื่อเป็นการสร้างความสนิทสนมและความคุน้เคยกบับุคคลในครอบครัว และเป็นการทดลองการ
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ใชชี้วิตในเบ้ืองตน้ อนัเป็นการทดสอบความเขม้แข็งของจิตใจท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดหาก

ตอ้งกลบัไปอยู่ในสภาพแวดลอ้มเดิมๆ อย่างไรก็ดี เจา้หน้าท่ียงัคงตอ้งคอยติดตามและให้ความ

ช่วยเหลือหากสมาชิกคนหน่ึงคนใดร้องขอความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  

ระยะท่ี 3 ท างานนอกศูนยส์ าหรับระยะน้ี เจ้าหน้าท่ีจะให้สมาชิกกลบัไปอยู่กับ

ครอบครัว หรือออกไปหาท่ีอยูเ่องได ้แต่สมาชิกยงัคงตอ้งมาร่วมกิจกรรมภายในศูนยอ์ย่างต่อเน่ือง 

และเมื่อสมาชิกสามารถใชชี้วิตของตนเองไดแ้ลว้ ก็จะถือว่าการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดไดจ้บลง

แลว้  

2)  จิต –สงัคมบ าบดั (Matrix Model)  

จากการศึกษาพบว่า รูปแบบ The Matrix Intensive Outpatient Program (IOP) 

โปรแกรมน้ี เป็นโปรแกรมท่ีน า มาใชก้บัผูติ้ดสารแอมเฟตามีน โดยใชร้ะยะเวลาในการบ าบดั 16 

สปัดาห์ บ าบดัจะนดัผูป่้วยเพื่อท ากลุ่มตามตารางเวลาท่ีก  าหนด ขอ้ดีของโปรแกรม Matrix คือ การมี

กระบวนการบ าบดัรักษาท่ีชดัเจน การมีกลุ่มเป้าหมาย ในการบ าบดัท่ีเฉพาะเจาะจงไดแ้ก่ ผูป่้วย

ครอบครัวของผูป่้วย และผูบ้  าบดั การมีคู่มือและอุปกรณ์ในการให้ความรู้อ่ืน  ๆ เช่น เทปเสียง 

เอกสาร และแผน่พบั รวมทั้งการใหร้างวลัจูงใจ เช่น การมอบถว้ยกาแฟใหเ้ป็นท่ีระลึกเมื่อมาสมคัร

เขา้โปรแกรมและการใหป้ระกาศนียบตัรเม่ือจบแต่ละขั้นตอน เป็นตน้  

ส าหรับกระบวนการในการบ าบดัรักษาของ Matrix  นั้นประกอบดว้ย การเปิดโอกาส

ใหผู้ป่้วยและครอบครัวไดม้าพบพดูคุยและสร้างสมัพนัธภาพกบัผูบ้  าบดั โดยจะท ากลุ่มสัปดาห์ละ

คร้ังในเดือนแรก และเดือนละคร้ังในสองเดือนหลงั แต่อาจจะเพ่ิมจ านวนคร้ังไดห้ากเกิดเหตุการณ์

เร่งด่วนเพื่อใหผู้ป่้วยและครอบครัวทราบถึงวิธีการจดัการกบัปัญหาและอธิบายกระบวนการในการ

รักษาโดยมีผูบ้  าบดัเป็นผูแ้นะน า เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดพ้ดูคุยเร่ืองการติดยาอยา่งเต็มท่ีโดยไม่มีการ

ตดัสินว่าถกูหรือผดิ และผูบ้  าบดัจะพยายามกระตุน้ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดี

ของผูป่้วย นอกจากน้ี ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการรักษา คือ ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หค้  าปรึกษาและผูป่้วย 

ผูบ้  าบดัตอ้งมีสามญัส านึก ความสุภาพอ่อนโยน ความเมตตากรุณา และเคารพในความรู้สึกของ

ผูป่้วยอยูต่ลอดเวลา  
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นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งกลุ่มต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1.  กลุ่มฝึกทกัษะการเลิกยาเสพติดระยะเร่ิมตน้ โดยจะท ากลุ่มน้ีใน 1 เดือนแรกของ

โปรแกรม เป้าหมายของกลุ่ม คือ ให้โอกาสผูป่้วยใหม่ได้เรียนรู้เก่ียวกับทกัษะการหยุดเสพยา

ระยะแรกและการพึ่งตนเอง ผูบ้  าบดัจะแนะน าผูป่้วยถึงวิธีการพ้ืนฐานท่ีจะช่วยให้หยุดเสพยาได ้ผู้

บ  าบดัจะปูพ้ืนฐานให้ผูป่้วยพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกลุ่มต่าง ๆ ต่อไป เช่น กลุ่มป้องกนัการติดซ ้ า และ

กลุ่มช่วยเหลือทางสงัคม พร้อมทั้งแนะน ากลุ่ม 12 ขั้นตอน ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาแบบ 

Matrix ต่อไป  

2.  กลุ่มป้องกันการกลบัไปติดยาเสพติดซ ้ า การท ากลุ่มจะท าตลอดโปรแกรม 16 

สัปดาห์ เป็นหัวใจของโปรแกรมการรักษาแบบ Matrix โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัสมาชิก

กลบัไปติดยาอีก เป้าหมายของกลุ่มคือใหผู้ป่้วยมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นเพื่อช่วยป้องกนัการกลบัไปใช้

ยาซ ้า สร้างความผกูพนัในกลุ่มผูป่้วย และใหผู้ป่้วยไดรั้บประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการพูดคุย

ถึงประสบการณ์ของกนัและกนั  

3.  กลุ่มใหค้วามรู้ครอบครัว การท ากลุ่มจะท า 12 สปัดาห์ ส่วน 4 สัปดาห์สุดทา้ยผูป่้วย

จะผ่านเขา้สู่กลุ่มสนับสนุนทางสังคม มีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ การให้ความรู้และขอ้มูลท่ีทนัสมยั

เก่ียวกบัยาเสพติดแก่ผูป่้วยและบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางสาหรับการเลิก

ยาเสพติด เน้ือหาของความรู้ท่ีจะใหก้บัครอบครัวเป็น กลุ่มนั้น ประกอบดว้ย ความรู้ดา้นยาเสพติด 

บทบาทของครอบครัวระหว่างการใช้ยาเสพติดและ  การเลิกยาเสพติด แหล่งข้อมูลและความ

ช่วยเหลือในชุมชนเท่าท่ีหาไดส้ าหรับผูป่้วยและครอบครัว รวมทั้งส่ิงท่ีผูป่้วยสามารถคาดหวงัได้

จากกระบวนการเลิกยาเพติด 

4.  กลุ่มสนบัสนุนทางสงัคม โดยจะจดักลุ่มน้ีให้กบัผูป่้วยท่ีก  าลงัรักษาตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 

17 ถึง52 สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ขนาดของกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกประมาณ 8-10 คน เป็นกลุ่มท่ีจะ

ช่วยเหลือผูป่้วยในระยะกลางของการเลิกยาเสพติด และเรียนรู้วิธีการใชชี้วิตในสังคมโดยไม่ใชย้า

เสพติด ผูท่ี้มาเขา้กลุ่มสนบัสนุนทางสงัคมน้ี คือผูท่ี้สามารถใชชี้วิตเป็นปกติโดยไม่กลบัไปใชย้าเสพ

ติดอีก และเป็นผูท่ี้จบหลกัสูตรผูป่้วยนอกตามรูปแบบของ Matrix  
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5.  การตรวจปัสสาวะ เป็นส่วนหน่ึงของการรักษาแบบผูป่้วยนอกท่ีจะช่วยควบคุม

พฤติกรรมมิใหก้ลบัไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอีก โดยเจา้หน้าท่ีจะตอ้งท าการตรวจปัสสาวะ ว่าผูเ้ขา้

รับการบ าบดัรักษายงัคงเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอยูห่รือไม่  

3)  การบ าบดัฟ้ืนฟแูบบเขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST Model)  

ส าหรับแนวความคิด (Concept) ของการบ าบดัในรูปแบบน้ี เป็นการใชก้ระบวนการ

บ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพยาเสพติดให้กลบัคืนสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถกลบัไปสู่ครอบครัวอย่าง

ปกติสุข มีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม โดยมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี  

F: ครอบครัว (Family) ครอบครัวจะเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมท าการบ าบดัรักษา และ

รับผดิชอบดูแลควบคู่ไปกบั สงัคม ชุมชน  

A: กิจกรรมทางเลือก (Alternative Treatment Activities) ใชกิ้จกรรม ทางเลือกในการ

บ าบดัฟ้ืนฟท่ีูเหมาะสมกบัผูป่้วยตามสภาพความเป็นจริงของผูป่้วย  

S: การช่วยตนเอง (Self-help) เป็นการก าหนดใหมี้การเรียนรู้ พร้อมทั้งการบ าบดัรักษาผู ้

ติดยาเสพติดทางร่างกาย จิตใจ เพื่อใหเ้กิดความเขม้แข็ง เพื่อใหอ้ยูใ่นสงัคมไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพายาเสพติด  

T: ชุมชนบ าบดั (Therapeutic Community) มีการก าหนดให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

และสร้างความเขม้แข็งใหก้บัผูป่้วยเพ่ือใหใ้ชชี้วิตไดต้ามปกติอยา่งคนทัว่ไป 

ส าหรับขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบ FAST นั้น ผูป่้วยจะตอ้งไดรั้บการ

พฒันาอยา่งเป็นขั้นตอนจนจบกระบวนการ ซ่ึงผูป่้วยแต่ละคนจะใชเ้วลาในการบ าบดัรักษาต่างๆกนั

ไปข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหา และความพร้อมของแต่ละบุคคล โดยสามารถแบ่งรูปแบบของการบ าบดั

ฟ้ืนฟอูอกเป็น 3 ระยะ คือ  

1.  ระยะสั้น (Short Term Treatment Plan) –ใชร้ะยะเวลา 4-6 เดือน ดงัเกณฑต่์อไปน้ี  

- ผูป่้วยไม่มีอาการทางยาเสพติด และสมคัรใจ  

- ครอบครัวใหค้วามร่วมมือ  

-ไม่มีโรคแทรกซอ้นทางกายและจิต  

- ผา่นการตรวจวินิจฉยัจากแพทย ์ 

- ศาลสัง่ใหรั้บการบ าบดัฟ้ืนฟ ู 
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2.  ระยะกลาง (Medium Term Treatment Plan) – ใชร้ะยะเวลา 6-8เดือน ดงัเกณฑ์

ต่อไปน้ี  

-ผูป่้วยมีอาการทางยาเสพติดแต่ไม่จาเป็นตอ้งพึ่งยา และสมคัรใจ  

- ครอบครัวใหค้วามร่วมมือ  

-ไม่มีโรคแทรกซอ้นทางกายและจิต  

- ผา่นการตรวจวินิจฉยัจากแพทย ์ 

- ไม่ผา่นเกณฑบ์ าบดัฟ้ืนฟแูบบระยะสั้น  

3.  ระยะยาว (Long Term Treatment Plan) – ใชร้ะยะเวลา 6-12 เดือน ดงัเกณฑต่์อไปน้ี  

- ผูป่้วยมีอาการทางยาเสพติด จาเป็นตอ้งถอนพิษยา  

- ครอบครัวหรือผูป่้วยยงัไม่พร้อม  

- มีโรคแทรกซอ้นทางกาย หรือจิตตอ้งไดรั้บการรักษาก่อน  

- แพทยต์รวจวินิจฉัยแลว้เห็นว่าไม่สามารถเขา้รับการบ าบดัรักษาแบบระยะสั้นหรือ

ระยะกลางได ้ 

- ไม่ผา่นเกณฑบ์ าบดัฟ้ืนฟแูบบระยะกลาง  

นอกจากน้ีในแต่ละเดือนผูป่้วยจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก  าหนดไว ้ดงัน้ี  

เดือนท่ี 1  

-กิจวตัรประจ าวนั –การจดัระเบียบใหต้นเอง  

- การช่วยเหลือตนเอง –กระบวนการพึ่งพาตนเอง (วาดภาพ เขียนบนัทึก ฯลฯ) กลุ่มผู ้

เลิกยาเสพติดนิรนาม กลุ่มผูเ้ลิกแอลกอฮอลนิ์รนาม  

- การเรียนรู้ทางสงัคม –EQ หลกัยดึเหน่ียวทางจิตใจ หลกัการอยูร่่วมกนั  

- การปรับเปล่ียนพฤติกรรม –กลุ่มบ าบดั เคร่ืองมือท่ีใชป้รับเปล่ียนพฤติกรรม  

- ครอบครัว –บา้นสีขาว โรงเรียนพ่อแม ่การช่วยเหลือบ าบดัฟ้ืนฟ ู 

- อิทธิพลกลุ่มเพื่อน –เพื่อนช่วยเพื่อน สมัมนาประชุมเชิงปฏิบติัการ  

-กิจกรรมทางเลือกการบ าบดัรักษา (กาย จิต สงัคม) + ชมรมท่ีฉนัชอบ งานอดิเรก ฝึกจิต 

คลายเครียด ไทเ้ก๊ก กระบ่ีกระบอง ไมพ้ลอง โยคะ ฯลฯ  

-การศึกษา –ส่งเสริมการศึกษาสายสามญั สายอาชีพ และตามอธัยาศยั  
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เดือนท่ี 2  

-กิจวตัรประจาวนั –ตารางกิจกรรมใน TC บนัทึกการประเมินตนเอง  

- การช่วยเหลือตนเอง 

 –กระบวนการพึ่ งพาตนเอง กลุ่มผูเ้ลิกยาเสพติดนิรนาม กลุ่มผูเ้ลิกแอลกอฮอล ์

นิรนาม ทุกวนั การเรียนรู้ทางสงัคม  

–หลกัยดึเหน่ียวทางจิตใจ TA 101 ทกัษะทางสงัคม PL (Play Learn) กิจกรรมเกมส์ต่าง 

ๆ Just say No การเผชิญปัญหา และการหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัจริง  

ลากลบัเยี่ยมบา้นทุกสัปดาห์ การเรียนรู้ระบบปกครองตนเอง การสร้างวินัย และการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

 –กลุ่มบ าบดั การตกัเตือน (Pull-up) การคาดโทษ (Haircut) บอกกล่าวแนะน าอย่างมี

เหตุผล การปรับความเขา้ใจ (Encounter) โดยไม่ใชเ้สียงดงั นนัทนาการ -ครอบครัว  

–ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการติดซ ้ า TA 101 การให้คาปรึกษาครอบครัว การสร้าง

ระบบครอบครัวจาลอง เพื่อการรักษา  

-อิทธิพลกลุ่มเพื่อน –สมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อนช่วยเพื่อน  

-กิจกรรมทางเลือกการบ าบดัรักษา (กาย จิต สังคม) –ชมรมท่ีฉันชอบ งานอดิเรก 

กิจกรรมคลายเครียด (กลุ่มสมัพนัธ)์ ฝึกจิต กีฬา  

-การศกึษา–ส่งเสริมการศึกษาสายสามญั สายอาชีพ และตามอธัยาศยั  

เดือนท่ี 3  

-กิจวตัรประจาวนั – ตารางกิจกรรมใน TC บนัทึกการประเมินตนเอง ตารางกิจกรรมใน

แต่ละวนั เมื่อไปทดลองใชชี้วิตในสงัคมจริง  

-การช่วยเหลือตนเอง –กระบวนการพึ่ งพาตนเอง กลุ่มผูเ้ลิกยาเสพติดนิรนาม  

กลุ่มผูเ้ลิกแอลกอฮอลนิ์รนาม  

-การเรียนรู้ทางสังคม –TA 101 (ภาค 3) ทดลองใชชี้วิตจริงในสังคมจริง สัปดาห์เวน้

สัปดาห์ หลกัยึดเหน่ียวทางจิตใจ กิจกรรม + เกมส์ วางแผนการดาเนินชีวิต การเรียนรู้ระบบการ

ปกครองตนเอง การสร้างนิสยั การเผชิญและแกปั้ญหาในสงัคม บา้น ชุมชน  
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-การปรับเปล่ียนพฤติกรรม –กลุ่มบ าบดั การตกัเตือน (Pull-up) การคาดโทษ (Haircut) 

บอกกล่าวแนะนาโดยใชเ้หตุผล  

-ครอบครัว –ครอบครัวร่วมวางแผนในการดาเนินชีวติ การสร้างระบบครอบครัวจาลอง

เพื่อการรักษา และการปรับใชใ้นชีวิตประจาวนั  

- อิทธิพลกลุ่มเพื่อน –สมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อนช่วยเพื่อน  

- กิจกรรมทางเลือกการบ าบดัรักษา (กาย จิต สังคม) –ชมรมท่ีฉันชอบ งานอดิเรก 

กิจกรรมคลายเครียด (กลุ่มสมัพนัธ)์ ฝึกจิต กีฬา  

- การศึกษา –ส่งเสริมการศึกษาสายสามญั สายอาชีพ และตามอธัยาศยั  

เดือนท่ี 4  

-กิจวตัรประจ าวนั –ตารางกิจกรรมใน TC บนัทึกประเมินตนเอง ปรับและแกไ้ขตาราง

กิจกรรมในแต่ละวนัเม่ือไปทดลองใชชี้วิตจริงในสงัคม  

- การช่วยเหลือตนเอง –กลุ่มผูเ้ลิกยาเสพติดนิรนาม กระบวนการพึ่งตนเอง สรุปปัญหา

และแนวทางแกไ้ข  

- การเรียนรู้ทางสังคม –ทดลองใชชี้วิตในสังคมจริง 2สัปดาห์ การเรียนรู้ การเผชิญ

ปัญหาในสงัคม บา้น ชุมชน  

- ครอบครัว –การดาเนินตามแผน และปรับแผนตามความเป็นจริง ทั้งในสถาน

บ าบดัรักษา และในสงัคม บา้น ชุมชน  

- อิทธิพลกลุ่มเพื่อน –สมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อนช่วยเพื่อน  

- กิจกรรมทางเลือกการบ าบดัรักษา (กาย จิต สังคม) –ชมรมท่ีฉันชอบ งานอดิเรก 

กิจกรรมคลายเครียด (กลุ่มสมัพนัธ)์ ฝึกจิต กีฬา  

- การศึกษา –ส่งเสริมการศึกษาสาบสามญั สายอาชีพ และตามอธัยาศยั  

โดยสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนท่ี 4 เป็นสัปดาห์การประเมินผลและ วางแผนการบ าบดั

ฟ้ืนฟใูนชุมชนและท่ีบา้น  

4) การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบจิราสา  

ค าว่า จิราสา นั้น เป็นค าท่ีตั้งข้ึนใหม่ โดยสมาสระหว่างคาว่า “จิระ” และ “อาสา” 

แปลว่าการช่วยเหลือกนัเยี่ยงอาสาสมคัรอย่างเต็มใจ  และอย่างย ัง่ยืน จึงไดน้ ามาใช้เรียกวิธีการ
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ป้องกนัและบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ผูท่ี้คิดวิธีการบ าบดัรักษาแบบจิราสา คือ นายแพทยท์รง

เกียรติ ปิยะกะจิต แพทยค์นไทยท่ีไปท างานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลานาน ท่านไดน้ า

วิธีการท่ีใชไ้ดผ้ลในต่างประเทศน ามาปรับใหเ้หมาะสมกบัสงัคมไทยโดยค านึงถึงสถาบนัครอบครัว 

ขนบธรรมเนียม และอุปนิสยัคนไทย โดยมีหลกัการดงัน้ี  

1. ยิม้สูเ้รียนรู้วิชา  

2. พึ่งพาภูมิปัญญาไทย  

3. ใฝ่ใจในศีลธรรม  

4. นาสู่สุขปฏิบติั  

การป้องกันบ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดนาเสพติดแบบจิราสา เป็นการรวมเอา

บุคลากรในหลายระดบัมาเป็นแนวร่วมในการตา้นยาเสพติด  โดยท ากิจกรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

ไดแ้ก่ เยาวชนต่อตา้นยาเสพติด อาสาสมคัรต่อตา้นยาเสพติด ทีมผูบ้  าบดัรักษาในแนวคลินิกจิราสา 

ในการบ าบดัรักษาสามารถท าไดท้ั้งลกัษณะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอกข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม ใน

การบ าบดัรักษาจะเนน้ในเร่ืองการสร้างแรงบนัดาลใจ การป้องกนัการใชใ้หม่ การบ าบดัโดยวิธีการ

ปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive – Behavioral Therapy) ครอบครัวบ าบดั เป็นตน้ 

โดยใช้ระยะเวลาในการบ าบัดรักษา  12-16 สัปดาห์ เมื่อครบก าหนดการบ าบัดรักษาผูรั้บ  

การบ าบดัรักษาจะสามารถปฏิบติั “สุปฏิบติั 10 ประการ” เพื่อนาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั อนัไดแ้ก่  

1.  สร้างเวลาท่ีมีคุณภาพ  

2.  การส่ือสารท่ีมีคุณภาพ  

3.  สร้างการรู้คุณค่าของตนเอง  

4.  สร้างกฎระเบียบในบา้น  

5.  สร้างหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

6.  สร้างทกัษะในการจดัการกบัอารมณ์ท่ีไม่สุนทรีย ์ 

7.  สร้างความคุน้เคยกบัส่ิงแวดลอ้มของลกู  

8.  สร้างความรู้เร่ืองยาเสพติดใหล้กู –  

9. สร้างทกัษะในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ  

10.  สร้างทกัษะปฏิเสธยาเสพติด  
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จาการศึกษาพบว่า การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดแบบจิราสา สามารถด าเนินการไดใ้น

ลกัษณะผูป่้วยนอก (OPD Case) และผูป่้วยใน ดงัจะมีรายละเอียดต่อไปน้ี   

1.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบผูป่้วยนอก ใชเ้วลาในการบ าบดัรักษา 16สัปดาห์ แบ่งการ

บ าบดัรักษาเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนแรก ใชเ้วลา 2 สปัดาห์ เพื่อ  

- ตั้งทีมผูช่้วย  

- ประเมินและตรวจอาการทั้งจากตวัผูป่้วยโดยตรงและทีมผูช่้วย  

- รวบรวมขอ้มลูจากบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย  

ขั้นตอนการบ าบดัหลกั ใชเ้วลา 10 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คร้ัง ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง ต่อผูป่้วย 1 

คน  โดยจะท าการประเมินอาการผูป่้วยในสัปดาห์ท่ีผ่านมา และให้ผูป่้วยวิเคราะห์หาเหตุผลตาม

สูตร ABC (A = Antecedent (เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน) B = Behavior (พฤติกรรม) C = Consequence 

(ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน)) จากนั้นผูบ้  าบดัรักษาจะใหค้วามรู้และฝึกทกัษะต่าง ๆ แก่ผูป่้วยสัปดาห์ละ 1 

หวัขอ้ รวม 8 หวัขอ้ จากนั้นจะใหผู้ป่้วยวางแผนส าหรับสัปดาห์ต่อไป ซกัซอ้มถึงการน าส่ิงท่ีเรียน

แลว้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ และก าหนดการบา้นให ้ 

ขั้นตอนการบ าบดัช่วงทา้ย ใชเ้วลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนจุดมุ่งหมาย 

แผนการบ าบดัรักษา และผลการบ าบดัรักษา ช้ีความยากล าบาก และจุดอ่อนของผูป่้วยท่ีตอ้งหนัก

แน่น หมัน่ฝึกฝนเอาใจใส่ รวมทั้งเตรียมถึงส่ิงท่ีพึงกระท าในภายหนา้  

- นดัพบผูรั้บการบ าบดัรักษาทุก 2 เดือน  

- จดัให้ผูบ้  าบดัรักษาเขา้ร่วมกลุ่ม “ยิ้มสู้” เพ่ือช่วยเหลือตนเองหลงัขั้นตอนการบ าบดั

หลกั  

2.  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบผูป่้วยใน ใชเ้วลา ในการบ าบดั 21 สัปดาห์ 

แบ่งการบ าบดัเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี  

ช่วงเตรียมการก่อนบ าบดั ใชเ้วลา 1 สปัดาห์ โดยท าการประเมินและตรวจร่างกายผูป่้วย 

รวบรวมข้อมูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับผูป่้วย  เช่น ญาติพี่น้อง ผูบ้ังคับบัญชา ครู  

ตรวจปัสสาวะและตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีจ  าเป็น ช้ีแจงระเบียบปฏิบติัในค่ายพกั ช่วงการบ าบดั

ในศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพ ใชเ้วลาทั้งส้ิน 16 สปัดาห์ แบ่งเป็น  
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- เดือนท่ี 1 (สปัดาห์ท่ี 1-4) เป็นการฝึกระเบียบวินยั  

- เดือนท่ี 2-3 (สปัดาห์ท่ี 5-12) เป็นการฟ้ืนฟสูภาพจิต  

- เดือนท่ี 4 (13-16) เป็นการทดลองเขา้สู่ชุมชน  

- ช่วงการติดตามผล ใชเ้วลา 4 สัปดาห์ ในช่วงเดือนท่ี 5 (สัปดาห์ท่ี 17-20) เป็นการ

ติดตามผลการบ าบดัรักษาแบบผูป่้วยนอกและแนะนากลุ่ม “ยิม้สู”้ เพื่อช่วยเหลือกนัเองหลงัจากครบ

ระยะเวลาในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพแลว้จะด าเนินการประเมินผลการทางานใน 2 ลกัษณะ คือ  

1.  ประเมินจากจ านวนผูป่้วยท่ีสามารถเลิกยาเสพติดไดเ้มื่อครบ การบ าบดัแลว้ตาม

ระยะเวลาเมื่อครบ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี  

2.  ประเมินจากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษา  

3.  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนการบ าบดักบัหลงัการบ าบดัครบเวลาท่ีก  าหนด  

4.  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนการบ าบดักบั 1 ปี หลงัการบ าบดัครบเวลาท่ีก  าหนด  

ทั้งน้ีจาการศึกษาพบว่า ระบบการบ าบดัรักษายาเสพติดแบบจิราสาเป็นการผสมผสาน

ระบบการบ าบัดรักษาทางจิตสังคมสมัยใหม่  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน  

เขา้กบัวฒันธรรมและสงัคมไทย เพื่อพฒันาใชก้บัชุมชนไทย โดยให้สอดคลอ้งกบัสภาพทรัพยากร

บุคคล เศรษฐกิจแบบพอเพียง และโรงสร้างพ้ืนฐานทางสาธารณสุข ผูบ้  าบดัอาจเป็นบุคลากรทาง

แพทยห์รือไม่ก็ได  ้ แต่ตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรเวชศาสตร์โรคติดยา  และผ่านการปฏิบติัทาง

คลินิกภายใตค้วามดูแลของ ผูช้  านาญสกัระยะหน่ึง  

จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดว้่า ประเทศไทยไดม้ีการน ารูปแบบการบ าบดัรักษา 

ผูติ้ดยาเสพติดในต่างประเทศมาใชไ้ม่ว่าจะเป็นโปรแกรมชุมชนบ าบดั (TC) โปรแกรมจิต – สังคม

บ าบดั (Matrix Model) โปรแกรมการบ าบดัฟ้ืนฟแูบบเขม้ขน้ทางสายใหม่ (Fast Model) โปรแกรม

แบบจิรสา เพื่อจดัท าแผนการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุได้

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด  

ส าหรับประเทศไทยไดม้ีเปรียบเทียบแผนบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดในต่างประเทศ เพื่อ

หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการน ามาตรการทางกฎหมาย การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดมาปรับใชใ้น

การจดัท าแผนบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด โดยวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการบ าบัดรักษาผูติ้ดยา  
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เสพติด และระบบการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด แผนบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีเหมาะสม รวมถึง

ปรับใชม้าตรการทางกฎหมายใหเ้ขา้สู่กระบวนการจดัท าแผนบงัคบับ าบดั ดงัน้ี  

 

4.4  ระบบและรูปแบบกำรบ ำบัดรักษำผู้ตดิยำเสพตดิ  

จากการศึกษาแนวความคิดในการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็น

แนวคิดท่ีตอ้งการจะแกไ้ขปัญหายาเสพติดอนัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก ซ่ึงลกัษณะของ

ยาเสพติดในแต่ละประเทศมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป  มีทั้ งปัญหาในเร่ืองการผลิต  

การขนส่งล าเลียง การคา้และการเสพยาเสพติด บางประเทศมีลกัษณะปัญหาเพียงอยา่งเดียวและบาง

ประเทศมีลกัษณะปัญหารวมกนั ดงันั้นการแกปั้ญหายาเสพติดจึงตอ้งพิจารณาจากภาพรวมซ่ึงมี

องคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการเกิดปัญหายาเสพติดท่ีเป็นลกัษณะสากลอยู่ 2 ประการคือ ดา้นอุปทาน

ของยาเสพติด (Supply for Drug) คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้าหน่ายและด้านอุปสงค์ของยาเสพติด  

(Demand for Drug) คือผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติดหรือความตอ้งการในการใชย้าเสพติด ดงันั้นจึงเกิด

แนวคิดหลกัในการแก้ปัญหายาเสพติดท่ีทัว่โลกไดด้  าเนินการ 2  ระการคือ แนวคิดในการลด

อุปทานของยาเสพติด (Supply Reduction) มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณยาเสพติด โดยมุ่งเน้นไปท่ี

วิธีการลดหรือขจดัการผลิตและ ผูจ้  าหน่ายโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวด ไม่ว่าจะเป็นบท

ก าหนดโทษท่ีรุนแรงและใชม้าตรการริบทรัพยสิ์นทางอาญาและทางแพ่ง และแนวความคิดในการ

ลดอุปสงค ์(Demand Reduction) มีจุดประสงคเ์พื่อลดความตอ้งการการใชย้าเสพติดและลดปริมาณ

ผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติดโดยมุ่งเนน้วิธีการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติด

เพื่อช่วยใหผู้เ้สพและผูติ้ดยาเสพติดเลิกจากพฤติกรรมการติดยาเสพติดในต่างประเทศไดม้ีแนวคิด

ในการลดอุปสงคแ์ละอุปทานของยาเสพติดเป็นหลกัในการประชุมสหประชาชาติ  ปี ค.ศ.1998 ว่า

ดว้ยปัญหายาเสพติดในระดบัโลก ซ่ึงกลุ่มประเทศสมาชิกไดต้ระหนักถึงปัญหาในเร่ืองผูเ้สพและ 

ผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงกลุ่มประเทศสมาชิกไดต้กลงยอมรับการลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติดใน 

The Political Decla ration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction  

ส าหรับแนวคิดของระบบการบ าบดัผูติ้ดยาเสพติด แต่เดิมนั้นเน้นการบ าบดัในสถาน

บ าบดัหรือศนูยบ์  าบดัเฉพาะทางดา้นยาเสพติดไม่อาจตอบสนองการขยายตวัเพ่ิมจ านวนของผูติ้ด

ยาบา้จ  านวนมากองคค์วามรู้เดิมของการบ าบดัท่ีเน้นการรักษาในระยะการถอนพิษยา  ซ่ึงมีอาการ
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ดา้นร่างกายมากรุนแรงในกลุ่มผูติ้ดยาประเภทกดประสาทคือ เฮโรอีนมอร์ฟีนและตอ้งมีการให้ยา

ทดแทน (Methadone) ไม่สามารถน ามาใชก้บัผูติ้ดยาบา้ไดเ้พราะช่วงถอนยาในกลุ่มผูเ้สพหรือผูติ้ด

ยาส่วนใหญ่มีอาการซึมเศร้าท่ีไม่รุนแรงและมกัหายเองใน  2-3 สัปดาห์หลงัจากนั้นร่างกายและ

จิตใจ ดูเหมือนปกติการหยดุยาไดใ้นช่วง 1-2 เดือนแรก ท าใหผู้ติ้ดยาหรือคนทัว่ไปเขา้ใจผดิคิดว่าจะ

เลิกยาไดแ้ต่ความรู้สึกอยากยาจะหวนกลบัมาจากการศึกษาวิจยัพบว่า  80% ของผูติ้ดยาบ้าและ

กลบัไปเสพซ ้าเกิดข้ึนในช่วง 2-4 เดือนหลงัหยุดยาเป็นผลจากความสุขเมื่อไดพ้บเหตุการณ์บุคคล

อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ  ท่ีเป็นตวักระตุน้ในอดีต จึงกล่าวไดว้่าความรู้สึกตอ้งการยาไม่ไดเ้กิดจากผล

ของความทุกขท์รมานทางกายจากการขาดยาเช่นในกลุ่มท่ีติดเฮโรอีนหรือมอร์ฟีน เน่ืองจากการวิจยั

ในปัจจุบนัยงัไม่พบยาท่ีจะลดหรือรักษาความรู้สึกอยากยา ดงันั้นการป้องกนัการกลบัไปเสพซ ้ าจึง

เป็นหัวใจส าคญัของการบ าบดัทางจิตสังคมท่ีใชเ้ทคนิคของ  Cognitive Behavior Therapy ช่วยให้

ตระหนกัรู้ถึงตวักระตุน้ความรู้สึกอยากยาและการปรับพฤติกรรมไม่ให้หวนกลบัไปใชย้าซ ้ า การ

บ าบดัในรูปแบบ Cognitive Behavior Model ดงักล่าว ส าหรับในประเทศไทยนั้นมี 2 แนวทาง คือ 

จิตสงัคมบ าบดัแบบ ผูป่้วยนอก (Matrix Program) และแนวทางบ าบดัแบบจิราสาทั้ง 2 แนวทางใช้

เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมเหมือนกนัแต่จะแตกต่างกนัในรายละเอียดของกิจกรรม

โครงสร้างของกลุ่มความถ่ีของการบ าบดั การบ าบดัแบบจิราสาผสมผสานรูปแบบของชุมชนบ าบดั

และใชที้มอาสาสมคัรมาช่วยตั้งแต่เร่ิมแรกของการบ าบดัซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัความมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการช่วยแกปั้ญหาการฟ้ืนจากอาการติดยาเสพติด ผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งยอมรับใน

การเปล่ียนแปลงตนเอง และเช่ือว่าไม่เหนือจากความพยายามของตนเองท่ีจะท าไดแ้มว้่าจะตอ้งใช้

ระยะเวลานานกต็าม ซ่ึงกระบวนการฟ้ืนจากอาการยาเสพติดประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 7 ประการ คือ  

1.  การตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง  

2.  การเลือกกระบวนการบ าบดัรักษาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  

3.  การเลือกหาผูส้นบัสนุน เช่น เพื่อนสนิท ครอบครัว หน่วยงานสวสัดิการสังคม เป็น

ตน้  

4.  การเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาความกดดนัต่าง ๆ  เช่น การเผชิญหนา้กบัปัญหาโดยไม่ใชย้า

เสพติด  
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5.  การเขม้แข็งต่อแรงกระตุน้ในการกลบัไปใชย้าเสพติดซ ้ า เช่น การหลีกเล่ียงกลุ่ม

เพื่อนท่ีใชย้าเสพติด ไม่เขา้ไปในสถานท่ีท่ีมีการใชย้าเสพติด ระมดัระวงัในการใชย้าท่ีอาจน าไปสู่

การใชย้าเสพติด เช่น ยานอนหลบั เป็นตน้  

6.  การสร้างคุณค่าในชีวิตท่ีไม่ใชย้าเสพติด เช่น การใชเ้วลาว่างในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

การดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นตน้  

7.  การไม่ทอ้ถอยหากตอ้งกลบัไปติดยาเสพติดซ ้ าอีก บางคร้ังการกลบัไปใชย้าซ ้ าอาจ

เกิดข้ึนไดใ้นกระบวนการบ าบดัรักษาซ่ึงไม่ใช่ การลม้เหลวและตอ้งไม่วิตกกงัวลหรือมีความเครียด

จนเกินไป แต่จะตอ้งหากลุ่มผูส้นบัสนุนท่ีใหค้วามช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น จิตแพทย ์นักบ าบดั 

กลุ่มเพื่อนท่ีผ่านประสบการณ์การบ าบดัรักษา การเรียนรู้ในความผิดของตนเองและหาหนทาง

แกไ้ขท่ีถกูตอ้ง  

จากการศึกษาระบบการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดในประเทศสหรัฐอเมริกาในระบบ

บงัคบับ าบดัรักษาโดยก าหนดใหผู้ถ้กูกล่าวหาหรือถกูพิพากษาว่ากระทาความผิดท่ีเป็นผูติ้ดยาเสพ

ติดสมควรท่ีจะไดรั้บการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพแทนการด าเนินคดีหรือพิพากษาลงโทษ 

ศาลมีอ  านาจสั่งให้ส่งไปคุมขงัเพ่ือบ าบดัรักษาให้มีสุขภาพดีและสามารถกลบัเขา้สู่สังคมไดโ้ดย

ปกติเช่นเดียวกับผูติ้ดยาเสพติดท่ีมิได้ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดอาญา  

อ่ืนๆ ใด  

นอกจากน้ี ผูเ้ขียนได้ศึกษาพบว่า ระบบศาลยาเสพติด (Drug Court) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นศาลท่ีเกิดจากแนวคิดในการช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกบัคดียาเสพติด ซ่ึงมีเพ่ิมมากข้ึน

และนบัว่าเป็นปัญหาส าคญัท่ีแพร่หลายอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ศาลยาเสพติดจดัตั้งข้ึนคร้ังแรก ณ เมือง

ไมอาม่ี รัฐฟลอริดา้ ในปี 2532 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ประเภทโคเคน และเฮโรอีน ปัจจุบนัน้ี มีศาลยาเสพยาเสพติดในประเทศ สหรัฐอเมริกา มีจ  านวน

มากกว่า 2,400 แห่ง โดยศาลยาเสพติดยงัถือไดว้่าเป็นโทษทางเลือกแทนการลงโทษโดยการจ าคุก  

เนน้กลุ่มเป้าหมายคือผูก้ระท าผดิคดียาเสพติดท่ีไม่ใช่ประเภทคดีความรุนแรง นอกจากน้ีผูก้ระท าผดิ

ท่ีเขา้รับการพิจารณาคดีของศาลยาเสพติดนั้น จะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ของคดีดงัน้ี คือตอ้งไม่เป็นคดี

ความผดิร้ายแรงไม่มีประวติัดา้นคดีอ่ืนๆมาก่อน และยนิยอมท่ีจะเขา้ร่วมโปรแกรมต่างๆท่ีทางศาล

ยาเสพติดไดก้  าหนดให้  โดยผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าเขา้ร่วมโปรแกรมต่างๆเอง  และตอ้งไม่มี
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ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติดรายส าคญั โปรแกรมท่ีจดัให้แก่ผูก้ระท าผิดมีวตัถุประสงค์

มุ่งเน้นพฒันาพฤตินิสัยให้แก่ผูก้ระท าผิดแทนการส่งตวัเขา้ไปในเรือนจ า  โปรแกรมท่ีจดัข้ึนเน้น

ความหลากหลายและมีความเหมาะสมแก่ผูเ้ขา้ร่วมเป็นส าคญั ภายใตก้ารก ากบั ดูแล ควบคุมของเจา้

พนกังานคุมประพฤติในฐานะผูจ้ดัการโปรแกรมท่ีท างานภายใตอ้  านาจกรมราชทณัฑ์ ซ่ึงบทบาท

ของศาลยาเสพติดในเมืองเซนหลุยส์ นั้นก็เช่นเดียวกนั มีวตัถุประสงคท่ี์จะช่วยผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บ

การดูแลท่ีถกูตอ้งเหมาะสมและน าไปสู่การเลิกขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดอยา่งถาวร 

โดยประเภทของศาลยาเสพติดในเมืองเซนหลุยส์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น ส่ีประเภท

หลกั คือ ศาลยาเสพติดส าหรับผูใ้หญ่ ศาลยาเสพติดส าหรับเยาวชน ศาลยาเสพติดส าหรับครอบครัว 

และศาลยาเสพติดส าหรับทหารผ่านศึก โดยการด าเนินการพิจารณาคดีนั้นเป็นการบูรณาการจาก

หลายหน่วยงานในการร่วมกนัพิจารณาเพื่อหาทางออกท่ีเหมาะสมแก่ผูก้ระท าผดิ โดยองค์ประกอบ

คณะพิจารณาคดีประกอบด้วย ผูพ้ิพากษาประจ าศาลยาเสพติด  หรือท่ีเรียกว่า Drug Court 

Commissioner และผูบ้ริหารระดบัสูงของศาลยาเสพติด รวมถึงเจา้พนักงานคุมประพฤติ  ท่ีปรึกษา

ดา้นกฎหมายประจ ารัฐ ทนายความประจ ารัฐ และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนิน

โปรแกรมเพื่อผูก้ระท าผิด ซ่ึงคณะดงักล่าวมีส่วนร่วมส าคญัในการพิจารณาคดีเก่ียวกบัยาเสพติด

และด าเนินการจดัโปรแกรมท่ีเหมาะสมแก่ผูก้ระท าผดิ โดยกระบวนการพิจารณาจะมีการพิจารณา

ถึงประวติัของผูก้ระท าผดิเป็นรายๆ ประกอบกบัลกัษณะคดีท่ีไดก้ระท าผดิว่า ควรจะไดรั้บการดูแล

รักษาและเขา้ร่วมโปรแกรมชนิดใดก่อนท่ีจะมีการพิจารณาคดี ซ่ึงหากผูก้ระท าผิดไดรั้บการตดัสิน

โทษใหเ้ขา้ร่วมโปรแกรมฟ้ืนฟแูกไ้ขแลว้ ผูก้ระท าผดิจ  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมโปรแกรมดงักล่าวให้

ครบตามท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงหากมีการขาดการเขา้ร่วมโปรแกรมตามท่ีศาลไดก้  าหนดไวแ้ละขาดการ

รายงานตวัต่อเจา้พนกังานคุมประพฤติแลว้ ผูก้ระท าผดิจะถกูส่งตวัเขา้เรือนจ าโดยทนัที 

รูปแบบโปรแกรมท่ีจดัไวใ้ห้แก่ผูก้ระท าผิด เน้นให้ความรู้ทางการศึกษา  และเน้นให้

ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเขา้ใจถึงการใชชี้วิตท่ีถกูตอ้งแทจ้ริง เพื่อสามารถกลบัไปมีโอกาสทางสังคมอีก

คร้ัง ซ่ึงทางศาลยาเสพติดจะเป็นผูป้ระสานหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือในการด าเนินการ

โปรแกรมต่างๆ โดยด าเนินงานร่วมกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติในการช่วยสอดส่องดูแลให้

ผูก้ระท าผิดเขา้ร่วมโปรแกรมตามก าหนด  ซ่ึงโปรแกรมแบ่งออกไปเป็น 2 กลุ่มหลกั ท่ีเรียกว่า  

Pre Plea case และ Post Plea case ส าหรับกลุ่มผูก้ระท าผิดท่ีเขา้ร่วมในกลุ่ม Pre Plea case นั้น จะ
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เป็นกลุ่มผูก้ระท าผิดท่ีอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ  แต่ส าหรับกลุ่ม Post Plea case นั้น ผูเ้ขา้ร่วม

โปรแกรมจะเป็นกลุ่มผูก้ระท าผดิท่ีไดรั้บการพกัการลงโทษ ซ่ึงผูก้ระท าผิดท่ีจะเขา้ร่วมโปรแกรม

ในทั้งสองกลุ่มน้ีไดต้อ้งมีคุณสมบติัตามขอ้มลูขา้งตน้ 

ในการด าเนินการเก่ียวกบัโปรแกรมของศาลยาเสพติดนั้น ไดก้  าหนดโปรแกรมเป็น 3 

ระดบัดว้ยกนั โดยจะแบ่ง เป็น Path1 Path2 และ Path3 ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมจ าเป็นตอ้งผ่านทั้ง 3 

ระดบั ซ่ึงจะถือว่าจบการเขา้ร่วมโปรแกรม ส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ีจดัโปรแกรมแก่ผูก้ระท าผิดนั้นจะ

เป็นเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานภายนอกผูม้ีความเช่ียวชาญในดา้นการจดัโปรแกรมแก่ผูติ้ดยาเสพติดมา

ท างานร่วมกบัศาลยาเสพติดในการจดัโปรแกรมใหแ้ก่ผูก้ระท าผิด นอกจากน้ียงัจดัให้มีการพบปะ

ระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเป็นประจ า เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเป็นแนวทาง

ในการจดัโปรแกรมไดอ้ย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็น

กลุ่ม Post Plea case จ าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินคุณลกัษณะจากนกัจิตวิทยาของศาล โดยจะมีการ

ประชุมระหว่างคณะกรรมการก่อนการพิจารณาคดีว่า  ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมนั้นๆ สามารถผ่านการ

ประเมินและเล่ือนสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนไดห้รือไม่ 

หลงัจากกระบวนการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมแลว้  ผูเ้ขา้ร่วมจะ

ไดรั้บแผนการด าเนินการของโปรแกรมท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้ร่วมเขา้ใจถึงแนวทางการเขา้ร่วมโปรแกรม

และผลส าเร็จท่ีจะไดรั้บในอนาคต โดยผูเ้ขา้ร่วมจ าเป็นตอ้งมีรายช่ือผูส้นับสนุนท่ีจะเป็นผูใ้ห้ความ

ช่วยเหลือระหว่างการเขา้ร่วมโปรแกรมน ามายืน่ต่อศาล ซ่ึงเป็นการร่วมมือกนัระหว่างผูก้ระท าผิด

และศาลท่ีจะช่วยกนับรรลุเป้าหมายของโปรแกรม และเม่ือเขา้ร่วมครบตามก าหนดทั้ง 3 ระดบัแลว้ 

จะมีการจดังานส าหรับการจบโปรแกรม หรือท่ีเรียกว่า Graduation day เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่

ผูเ้ขา้ร่วม ท่ีสามารถเอาชนะปัญหาและแกไ้ขตนเองและพร้อมกลบัคืนสู่สงัคมอีกคร้ัง ในวนัดงักล่าว

จะมีการเชิญบุคคลภายนอก เช่น ครอบครัว คนรัก ญาติ หรือผูใ้กลชิ้ด ของผูก้ระท าผิด มาร่วมยินดี

ในวนัดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัมีผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมต่างๆของศาลยาเสพติด จ  านวนมากกว่า 120,000คน 

จากการศึกษาถึงผลของการจัดตั้ งศาลยาเสพติดของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า  

การมีศาลยาเสพติด ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีประโยชน์ต่อการช่วยลดปัญหาของการกระท า

ผดิซ ้าและยงัมีผลต่อการลดลงของอตัราการก่ออาชญากรรมในประเทศสหรัฐอมริกาดว้ย  
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ส่วนระบบการบงัคบับ าบดัรักษาในประเทศเยอรมนันีไดม้ีการน าตวัผูก้ระท าความผิด

กฎหมายในขณะท่ีติดยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการพิจารณาโดยศาล  ศาลจะพิพากษาลงโทษจ าคุก

หรือไม่อาจพิพากษาลงโทษไดเ้พราะไม่สามารถพิสูจน์ความผดิทางอาญาของผูน้ั้นได  ้ศาลจะสั่งให้

ส่งตวัผูน้ั้นไปควบคุมยงัสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีก็ได ้ 

ระบบการบังคับบ าบัดผูติ้ดยาเสพติดในประเทศมาเลเซีย  ได้ก  าหนดให้เจ้าหน้าท่ี

ควบคุมและกกัตวัผูต้อ้งสงสยัว่าติดยาเสพติดไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมเป็นเวลาไม่เกินยี่สิบส่ีชัว่โมงเพ่ือ

การตรวจพิสูจน์ ซ่ึงอาจใหป้ระกนัตวัไปโดยวางขอ้ก  าหนดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตรวจ

พิสูจน์ต่อไปได ้หากตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นผูติ้ดยาเสพติด เจา้หน้าท่ีจะตอ้งน าบุคคล

ดงักล่าวมาแสดงต่อหนา้ศาลและศาลอาจสัง่ใหเ้ขา้พกัในศนูยเ์พ่ือบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ไดเ้ป็นเวลา 2 ปีหรือสัง่ใหผู้น้ั้นอยูใ่นสถานท่ีภายใตก้ารดูแลของเจา้หนา้ท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเวลา

ไม่น้อยกว่าสองปีและไม่เกินสามปี หากบุคคลใดหลบหนีจากการควบคุมโดยชอบดว้ยกฎหมาย

หรือฝ่าฝืนขอ้ก  าหนดหรือเง่ือนไขภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีจะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวด้ว้ย  

ส าหรับรูปแบบการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระดับสากลท่ี

ประเทศต่างๆใช้กันมีด้วยกันหลายรูปแบบทั้งท่ีเป็นระบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ระบบการ

ช่วยเหลือแบบกลุ่มสนับสนุน ศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือ บา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การให้บริการให้

ค  าปรึกษาดา้นยาเสพติด  การช่วยเหลือดา้นสุขภาพจิต การบ าบดัดว้ยการใชย้าโดยตรง ซ่ึงในบาง

ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพยงัไดมี้การจดัระบบการฟ้ืนฟแูบบเฉพาะตามวยัและเพศของผูรั้บการบ าบดัดว้ย  

นอกจากนั้ นย ังสามารถแบ่งระบบการบ าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติดตามรูปแบบ  

การด าเนินงาน ไดแ้ก่  

1.  การบ าบัดรักษาท่ีใช้ลกัษณะของผูติ้ดยาเสพติดเป็นศูนยก์ลาง เพื่อปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของผูติ้ดยาเสพติดตามแนวคิดของ  Carl Rogers ท่ีมีความเช่ือว่าบุคคลสามารถ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ไดเ้ม่ือเสริมสร้างพฤติกรรมทางบวกอยา่งเพียงพอจากนั้นจึงไดมี้

การพฒันาโดยใชพ้ื้นฐานของแนวคิดน้ีมาใชใ้น การบ าบดัรักษาในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า 

Client-Direct Outcome-Informed therapy (CDOI)  

2.  การบ าบดัรักษาโดยใชแ้นวคิดจิตวิเคราะห์ เนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็น

การพฒันาตามแนวคิดของ Sigmund Freud โดยอธิบายถึงสาเหตุหลกัของการติดยาเสพติดท่ีมาจาก
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จิตใตส้ านึกท่ีไร้สติ ความตอ้งการสนุกนานและความบนัเทิงจากการใชย้าเสพติด  ความหลีกเล่ียง

ความรับผดิชอบ การใชย้าเสพติดคือ การทดแทนบาดแผลหรือความบอบช ้าทางจิตใจ 

จากการศึกษารูปแบบการบ าบดัรักษาดังกล่าวขา้งต้นแลว้ สามารถอภิปรายผลไดว้่า 

รูปแบบของการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดนั้น มีความหลากหลายในการน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสม

กบับุคคล สภาพแวดลอ้ม สงัคม และประวติัของเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ซ่ึงตอ้งมีการกระบวนการ

จ าแนกผูติ้ดยาเสพติดควรท่ีจะต้องเข้าสู่กระบวนการบ าบัดในรูปแบบใด ซ่ึงจากการศึกษายงั

สามารถวิเคราะห์ไดอี้กว่า การบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดเป็นศาสตร์ในการรักษาอาการป่วย

อยา่งหน่ึง ซ่ึงการบ าบดัรักษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์อาการจากผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

นอกจากน้ี การสอบถามประวติัภูมิหลงัของผูติ้ดยาเสพติดย่อมเป็นขั้นตอนส าคัญ นอกจากน้ีใน

รูปแบบของโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมชุมชนบ าบดั (TC) โปรแกรมจิต – สังคมบ าบดั 

(Matrix Model) โปรแกรมการบ าบดัฟ้ืนฟูแบบเขม้ขน้ทางสายใหม่ (Fast Model) โปรแกรมแบบ

จิรสา รวมตลอดทั้งโปรแกรมส านักงานคุมประพฤตินั้น มีการก าหนดรูปแบบขั้นตอนไวอ้ย่าง

ชดัเจนและมีการคดักรองผูเ้สพยาหรือผูติ้ดยาเสพติด เพื่อให้เขา้สู่โปรแกรมบ าบดัรายบุคคลให้เกิด

ความเหมาะสมกบัระบบสมคัรใจ ระบบต้องโทษ และระบบบงัคบับ าบดั แต่จากการปฏิบติัของ

เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัในการบ าบดัรักษาดงักล่าว 

การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ควรท่ีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ เป็นรายบุคคลของผูเ้สพยาเสพติดควบคู่กบัอาการติดยาเสพติดไปดว้ย เช่น การรักษาทาง

การแพทย ์จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ การประกอบอาชีพและมาตรการบังคบัทางกฎหมาย

เก่ียวกับการบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดเพื่อให้มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมกับผู ้ท่ีฝ่าฝืนต่อการ

บ าบดัรักษา อย่างไรก็ดีการบ าบดัรักษาจ าตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัอายุ เพศ เช้ือชาติ และ

วฒันธรรมของผูเ้สพยาเสพติด  

นอกจากน้ีจากรายงานของนายแพทยป์ราชญ์ บุณวงศว์ิโรจน์ เก่ียวกับงานวิจัยเร่ือง

ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ในการรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาบา้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในงานวิจยั

ไวว้่า การจ าแนกกลุ่มผูป่้วยตามความรุนแรงของการเสพและติดยาช่วยใหผู้ป่้วยไดเ้ขา้รับการบ าบดั

ในโปรแกรมท่ีเหมาะสมกรณีโปรแกรมบ าบดัแบบผูป่้วยนอก (Matrix, Fresh Model, จิราสา) ช่วย

ลดค่าใชจ่้ายลงอยา่งมากในแง่ของการคงอยูข่องการรับบริการบ าบดัในระบบบงัคบัรักษาจะช่วยให้
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ผูเ้ขา้รับการบ าบดัส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอยูใ่นโปรแกรมการบ าบดัอยา่งต่อเน่ืองการพน้จากคดี เมื่อ

ครบการบ าบดัในระบบบงัคบับดัถือเป็นแรงจูงใจเสริมท่ีส าคญัแมผู้ป่้วยจะไม่เต็มใจรักษาในช่วงตน้ 

ๆ แต่จากการศึกษาวิจยัในต่างประเทศ พบว่า การคงอยู่ในกระบวนการบ าบดัไดต้ลอด 4 เดือน  

ไม่ว่าจะโดยเต็มใจหรือไม่ก็ตามช่วยใหส้ามารถ เลิกยาได ้ 

แต่ส าหรับการบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 

2545 นั้นยงัคงมีปัญหาในการปฏิบติั กล่าวคือ การด าเนินการมิไดเ้ป็นไปตามรูปแบบหรือขั้นตอน

ตามโปรแกรมดงักล่าวแต่อยา่งใด เน่ืองจากเมื่อผูเ้สพหรือผูติ้ดเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดแลว้นั้น เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการส่งตวัผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟฯู ไปยงัค่ายทหารหรือโรงเรียน

วิวฒัน์พลเมือง ซ่ึงเป็นค่ายทหารใหผู้เ้ขา้รับการฟ้ืนฟูฯ ไปฝึกการออกก าลงัการ ตามรูปแบบท่ีค่าย

ทหารแต่ละแห่งไดจ้ดัโปรแกรมไว ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งและไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ตามโปรแกรม

การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดแต่อย่างใด อีกทั้งยงัไม่มีการก าหนดแผนบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด

รายบุคคล จึงเป็นเหตุปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้เ้สพติดยาเสพติดไม่สามารถเลิกยาไดแ้ละหวนกลบัไปยุ่ง

เก่ียวกบัยาเสพติดอีก จึงท าใหเ้กิดโรคสมองติดยาท่ีไม่สามารถบ าบดัรักษาได ้ 

 

4.5  วเิครำะห์ข้อเสียของระบบและรูปแบบกำรบ ำบัดรักษำผู้ตดิยำเสพตดิ 

เมื่อพิจารณาระบบและรูปแบบการบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดของประเทศไทยและ

ต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้แลว้ พบว่าระบบบ าบดัรักษามีระบบท่ีไม่แตกต่างกนัคือเร่ิมจากระบบ

สมคัรใจ ระบบบงัคบัและระบบตอ้งโทษ โดยส่วนใหญ่จะเร่ิมจากระบบบงัคบัก่อน  

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาข้อเสียของแผนบ าบดัรักษาของประเทศไทยแลว้นั้น พบว่ามี

จุดอ่อนของระบบบ าบดั ดงัน้ี   

1.  เมื่อพิจารณาจากระบบการบ าบัดรักษาแลว้พบว่า แต่ละระบบขาดรูปแบบการ

บ าบดัรักษาท่ีชดัเจนเช่นการน าระบบบ าบดัท่ีมาจากต่างประเทศมาใชไ้ม่เต็มรูปแบบในขณะท่ีใน

ต่างประเทศจะน ารูปแบบท่ีชดัเจนมาใช้ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใชร้ะบบชุมชนบ าบัด  

เป็นหลกัและน ามาใชใ้นระยะเวลาท่ีมากพอท่ีจะท าให้ไม่กลบัไปเสพยาซ ้ าอีกคือ 6 เดือนถึง 1 ปี  

แต่ในขณะท่ีประเทศไทยนั้นน ามาใชเ้พียงแค่ 4 เดือนของการบ าบดัรักษาและน าบางกิจกรรมมาใช้

ไม่ครบถว้นในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูติ้ดยาเสพติด  
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2.  เมื่อพิจารณาจากงบประมาณสวสัดิการสังคมในการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดมี

คุณภาพท่ีจะสามารถใหผู้ติ้ดยาเสพติดสามารถบ าบดัรักษาในศนูยไ์ดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายโดยหกัจ่าย

จากระบบสวสัดิการสังคมของรัฐบาลได้โดยตรง  เช่น การบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดในกลุ่ม

ประเทศยโุรป ส่วนใหญ่จะมีการจดัค่ารักษาพยาบาลผูติ้ดยาเสพติดเป็นผูป่้วยซ่ึงมีการรักษาโดยการ

สนบัสนุนงบประมาณจากรัฐโดยท่ีผูป่้วยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองค่ารักษาท าใหผู้ติ้ดยาเสพติดส่วนใหญ่จะ

อยู่บ  าบัดรักษาได้ครบตามระยะเวลาท่ีก  าหนด  รวมทั้ งมีสวสัดิการด้านการเล้ียงดูเด็กเล็กใน 

ศูนยบ์ าบดัระหว่างท่ีมารดาบ าบดัรักษา และสามารถเลือกสถานท่ีบ าบดัรักษาใกลก้บัภูมิล  าเนาท่ี

ตนเองอยูไ่ด ้ครอบครัวจึงสามารถเขา้มามีส่วนในการเป็นก าลงัใจในการบ าบดัรักษาไดง่้าย ในขณะ

ท่ีผูติ้ดยาเสพติดในประเทศไทยมีความกงัวลในขณะท่ีบ าบดัรักษาหลายประการ  เช่น ค่าใชจ่้ายใน

การบ าบดัรักษาหากอยูใ่นระยะเวลานานอาจมีค่าใชจ่้ายสูง การขาดการติดต่อกบัครอบครัว รูปแบบ

ท่ีบ าบดัไม่ชดัเจนและไม่มีมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกนัในแต่ละแห่ง เป็นตน้  

3.  การพฒันาหน่วยงานรูปแบบและมาตรฐานการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดใหม้ีความเหมาะสมโดยใชล้กัษณะผูเ้สพยาเสพติดเป็นศนูยก์ลาง ระบบการบ าบดัรักษา

ตอ้งมีความชดัเจนและเหมาะสมตามสภาพสังคม วฒันธรรมประเพณีของไทยโดยพิจารณาความ

เหมาะสมกบัสถานะผูเ้สพ และเห็นควรจดัท าแผนบังคบับ าบดัรายบุคคล ควรมีการส่งเสริมการ

ท างานในพ้ืนท่ีมีการท างานเป็นทีมอย่างครบถว้นทั้งทีมทางการแพทย ์ทีมทางสังคม และทีมทาง

กฎหมาย และการบ าบดัรักษาท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัอายุ เพศ เช้ือชาติ และวฒันธรรม 

ของผูเ้สพยาเสพติด การก ากบัดูแล การบริหารงานการบ าบดัรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ  อีทั้งควรไดรั้บ

ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนท างานไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมุ่งมัน่และ

ต่อเน่ืองรวมทั้งการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการบ าบัดรักษาในทุกระยะ การใช้ระบบ

อาสาสมคัรและจิตอาสา ในการท างานดา้นการบ าบดัรักษาเพื่อการให้ค  าปรึกษารายบุคคลและราย

กลุ่ม การเสริมสร้างแรงจูง การใหก้  าลงัใจและแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางบวกในการด าเนินชีวิต

แก่ผูเ้สพยาเสพติด  

4.  ควรพฒันาการจดัท าแผนบงัคบับ าบดัรายบุคคลควรก าหนดมาตรการทางกฎหมาย

เพื่อบงัคบัใชก้บัผูเ้สพยาเสพติดหรือผูติ้ดยาเสพติดท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามแผนบงัคบับ าบดัรายบุคคล 

เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดแบบจริงจงั  
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 

ประ เทศไทยก ำ ลังประสบปัญหำก ำรแพร่ ร ะบำดของ เมทแอม เฟตำมี น  

(Methamphetamine) หรือท่ีเรียกขำนกันว่ำ “ยำบ้ำ” ซ่ึงนับวนัยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งข้ึน แม้

รัฐบำลจะมีกำรประกำศสงครำมกบัยำเสพติดอย่ำงต่อเน่ืองก็ตำมที ดงันั้นปัญหำยำเสพติดสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงระบบภำยในสงัคมไทยท่ีมีผูเ้สพยำเสพติดและผูติ้ดยำเสพติดเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ

กลุ่มผูใ้ชแ้รงงำน นักเรียนนักศึกษำ และกลุ่มผูว้่ำงงำน นอกจำกน้ียงัพบว่ำมีกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหำ

ทำงพฤติกรรมท่ีแตกต่ำงไปจำกสภำพชีวิตของบุคคลปกติทัว่ไป เช่น เก่ียวกบัควำมรู้สึกนึกคิด

ภำยใน เช่น กระบวนควำมคิดท่ีผิดเพ้ียนจำกควำมเป็นจริง ควำมเช่ือ อำรมณ์ควำมรู้สึก และ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเ้ห็น หรือภำวกำรณ์เป็นโรคจิตเภท ท่ีตอ้งอำศยักำรบ ำบดัรักษำดว้ยยำเสพ

ติด เป็นตน้ ภำยใตก้ำรปรำบปรำมยำเสพติดของรัฐบำลท่ีสวนทำงกบัควำมเป็นจริงท่ีปรำกฏจำก

ส ำนวนคดีท่ีข้ึนสู่กำรพิจำรณำของศำล พบว่ำ คดียำเสพติดมีจ  ำนวนเพ่ิมสูงข้ึน และยงัพบว่ำคดีส่วน

ใหญ่ผูต้ ้องหำหรือจ ำเลยท่ีถูกด ำเนินคดีเป็นเพียงผูใ้ช้แรงงำน กลุ่มผูด้ ้อยโอกำส หรือผูท่ี้มีควำม

เปรำะบำงทั้งฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่น ควำมยำกจน บุคคลเหล่ำน้ีจะอยู่ในฐำนะผูเ้สพยำ

เสพติด หรือผูรั้บจำ้งขนยำเสพติด หรือผูข้ำบยำเสพติดรำยยอ่ย หำใช่ตวักำรใหญ่หรือผูท้รงอิทธิพล

ในกระบวนกำรยำเสพติดแต่อยำ่งไร ดงันั้น กำรมุ่งเพียงกำรปรำบปรำมตำมนโยบำยยำเสพติด โดย

มิไดแ้ยกแยะระหว่ำงปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกำรเสพยำเสพติด เช่น กำรติดยำหรือกำรใชย้ำเสพติดเกิน

ขนำด และปัญหำท่ีเกิดจำกนโยบำยยำเสพติดท่ีเนน้กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยก็มิไดท้  ำให้ปัญหำยำเสพ

ติดลดนอ้ยลง จำกปัญหำดงักล่ำวกำรน ำพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 

มำใช้บังคับ ภำยใต้แนวคิดท่ีถือว่ำผูเ้สพยำเสพติดเป็นผูป่้วยมิใช่อำชญำกรจึงต้องได้รับกำร

บ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด โดยมีหน่วยงำนพหุภำคีเขำ้มำช่วยเหลือในดำ้นกำร

บ ำบัดรักษำผูติ้ดยำเสพติด ดังนั้น รูปแบบและขั้นตอนกำรบังคับบ ำบัดผูติ้ดยำเสพติดท่ีเข้ำสู่

กระบวนกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดจึงเป็นหวัใจส ำคญัท่ีจะช่วยเหลือผูป่้วยยำเสพติดท่ีเป็น

โรคสมองติดยำใหส้ำมำรถช่วยเหลือตนเอง และสำมำรถกลบัมำใชชี้วิตในสังคมไดต้ำมปกติ ก็ยงั

DPU



210 

ไม่สำมำรถท ำใหบ้รรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยได ้เน่ืองจำกกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติด

ประเภทท่ีมีปัญหำและตอ้งพึ่งพำยำเสพติดไม่สำมำรถน ำรูปแบบกำรบ ำบดัรักษำแบบบงัคบับ ำบดั

มำใชไ้ด ้ดงันั้น ปัญหำส ำคญัของกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด 

มีขั้นตอนและกระบวนกำรท่ีซับซอ้น และเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบักำรบงัคบัใช้กฎหมำยและกำร

บ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติด  

จำกบริบทของประเทศไทยยอ่มตอ้งตระหนกัว่ำ กำรน ำมำตรกำรทำงกฎหมำยมำบงัคบั

ใชก้บัผูติ้ดยำเสพติด โดยทำงกำรแพทยถื์อว่ำเป็นโรคสมองติดยำตอ้งไดรั้บกำรบ ำบดัรักษำนั้น ซ่ึง

กำรบ ำบัดรักษำผูป่้วยโรคสมองติดยำ ย่อมต้องเข้ำใจถึงหลักกำรรักษำให้ถูกวิธี  กล่ำวคือ  

กำรบ ำบัดรักษำผูป่้วยท่ีติดยำเสพติดนั้น จะตอ้งเกิดข้ึนจำกควำมยินยอมและควำมสมคัรใจของ 

ผูเ้ขำ้รับกำรบ ำบดัรักษำโดยแท ้หำกผูติ้ดยำเสพติดมีควำมสมคัรใจท่ีจะเขำ้รับกำรบ ำบดัรักษำแลว้ 

ย่อมส่งผลให้กำรก ำหนดแผนกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดไดผ้ลส ำเร็จและสำมำรถแกไ้ขฟ้ืนฟู

สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ีรูปแบบกำรบ ำบดัท่ีน่ำจะไดผ้ลลพัธ์ท่ี

ดีส ำหรับบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยูท่ี่กำรเลือกของบุคคลนั้น โดยมีทีมแพทย ์และผูใ้ห้บริกำรให้ควำม

ช่วยเหลือ อนัเป็นลกัษณะกำรดูแลแบบองค์รวม เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือเก่ียวกบัปัญหำยำเสพติด  

รวมตลอดถึงดำ้นอ่ืนๆ ด้วย เช่น ปัญหำสุขภำพทำงจิต ท่ีอยู่อำศยั และกำรฝึกอบรมในกำรจ้ำง

แรงงำน แต่กำรท่ีพระรำชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ได้ก  ำหนดให ้

ผูท่ี้เข้ำรับกำรบ ำบดัรักษำเป็นผูป่้วย และไม่มีประวติัอำชญำกรติดตวั เป็นกำรเบ่ียงออกจำกกำร

ด ำเนินคดีอำญำตำมกระบวนกำรยติุธรรม ภำยใตก้ำรบ ำบดัรักษำฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดนั้น 

แฝงไปด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำย กล่ำวคือ ระบบกำรบ ำบัดรักษำตำมพระรำชบัญญัติฉบับน้ี  

เกิดจำกรูปแบบและวิธีกำรบงัคบับ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติด และผูเ้ขำ้รับกำรบ ำบดัรักษำยำเสพติด

ดงักล่ำวก็ไม่ตอ้งรับโทษในควำมผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำเสพติดให้โทษ ซ่ึงบุคคลท่ีเขำ้สู่กระบวนกำร

ฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด จึงถกูบงัคบัใหเ้ขำ้สู่กระบวนกำรบ ำบดัรักษำโดยส้ินเชิง โดยจะเกิด

จำกควำมสมคัรใจหรือไม่สมัครใจก็ตำม และหำกภำยหลังจำกผูเ้ข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

ผูติ้ดยำเสพติดพน้จำกกำรบ ำบดัรักษำตำมโปรแกรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดแลว้นั้น 

และหวนกลบัไปเก่ียวข้องกับยำเสพติดให้โทษตำมฐำนควำมผิดท่ีได้บัญญัติไวใ้นมำตรำ 19  

แห่งพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ.2545 ก็ตอ้งกลบัเขำ้สู่กำรบงัคบับ ำบดัอยูร่ ่ ำ
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ไปและเป็นไปในลกัษณะวงลอ้ท่ีหมุนในรูปแบบเดิม ดงันั้น กำรท่ีพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภำพ

ผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ไมบ่รรลุผลส ำเร็จเท่ำท่ีควร สำเหตุหน่ึงยอ่มเกิดข้ึนจำกปัจจยัภำยในของผู ้

ติดยำเสพติดเองท่ีไม่ไดต้อ้งกำรเลิกยำอย่ำงแทจ้ริง แต่ตอ้งถูกบงัคบับ ำบดัรักษำเพื่อให้ตนเองพน้

จำกกำรถูกลงโทษทำงอำญำ นอกจำกน้ีแลว้ สำเหตุอีกประกำรหน่ึง คือ เกิดข้ึนจำกเหตุปัจจัย

ภำยนอก เช่น กระบวนกำรคดักรองเสพยำเสพติดหรือผูติ้ดยำเสพติดไม่มีประสิทธิภำพ กล่ำวคือ 

กรมคุมประพฤติมิได้เป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีในกำรบ ำบัดรักษำผูติ้ดยำเสพติดโดยตรง ดงันั้น

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีซ่ึงเป็นสหวิชำชีพ ย่อมมีทกัษะในกำรปฏิบติังำนท่ีแตกต่ำงกนั กำรคดัครอง

คุณสมบัติของผูท่ี้เก่ียวข้องกับยำเสพติดจึงไม่ได้มำตรฐำน ประกอบกับกำรด ำเนินงำนตำม

พระรำชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 จะตอ้งมีคณะบุคคลท่ีท ำหน้ำท่ีในกำร

ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงเรียกว่ำคณะกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

ผูติ้ดยำเสพติด ซ่ึงประกอบไปด้วย ผูแ้ทนของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรแกไ้ข

ปัญหำยำเสพติดโดยคณะกรรมกำรดงักล่ำวจะแต่งตั้งคณะบุคคลข้ึน ซ่ึงเรียกว่ำคณะอนุกรรมกำร

ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด โดยจะแต่งตั้งข้ึนในทุกจังหวดัทั่วประเทศ เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำร

พิจำรณำวินิจฉัยว่ำบุคคลใดเป็นผูเ้สพหรือติดยำเสพติดหรือไม่ และตอ้งใช้แผนกำรบ ำบดัฟ้ืนฟู

สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดแบบใดจึงจะเหมำะสม รวมทั้งพิจำรณำวินิจฉยัวำ่ผลกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ

ผูติ้ดยำเสพติดว่ำเป็นท่ีพอใจหรือไม่ ซ่ึงอำจจะเรียกได้ว่ำคณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

ผูติ้ดยำเสพติด เป็นเสมือนกลไกส ำคัญในกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

ผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 

ทั้งน้ีระบบกำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด นบัว่ำเป็นหลกัส ำคญัใน

กำรรักษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดใหห้ำยจำกกำรเป็นผูป่้วยโรคสมองติดยำ และสำมำรถ

บ ำบดัควำมคิดและพฤติกรรม ในรูปแบบกำรบ ำบดัทำงจิต – สังคม ไดอี้กดว้ย เช่น กระบวนกำร

และขั้นตอนในกำรรักษำผูติ้ดยำเสพติดใหห้ำยจำกกำรติดยำเสพติดทั้งทำงกำยและจิตใจ ดงันั้นใน

กำรแกไ้ขผูติ้ดยำเสพติดจึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองกนัไป ในขณะท่ีเกือบทุก

ประเทศท่ีมีกำรด ำเนินงำนบ ำบัดรักษำผู ้ติดยำเสพติดให้โทษต่ำงยึดถือขั้ นตอนท่ีเรียกว่ำ  

กำรบ ำบัดรักษำแบบสมบูรณ์ โดยแบ่งกระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรบ ำบัดรักษำออกเป็น  
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4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมกำรก่อนกำรรักษำ 2) ขั้นถอนพิษยำ 3).ขั้นกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และ 

4) ขั้นติดตำมหลงัรักษำ  

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในระบบกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดนั้น เร่ิมจำกกำรน ำระบบ

สมคัรใจมำผสมผสำนกบัระบบบงัคบับ ำบดั โดยให้ควำมส ำคญักบัระบบสมคัรใจเป็นหลกัในกำร

บ ำบดัรักษำ คือ กำรเขำ้สู่ระบบบงัคบับ ำบดัท่ีอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมยินยอมของผูเ้สพยำเสพติด

หรือผูติ้ดยำเสพติด ซ่ึงถือไดว้่ำเป็นกำรบ ำบดัรักษำท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

ในต่ำงประเทศก็จะมีกฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรแกไ้ขฟ้ืนฟู คลำ้ยๆกนั คือเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็น

ระบบบังคับและระบบสมคัรใจ กล่ำวคือในช่วงแรก เป็นกำรบังคับให้เลือกว่ำจะสมคัรใจเขำ้สู่

กระบวนกำรบ ำบดัหรือไม่ หำกตกลงก็จะเขำ้สู่กระบวนกำรบ ำบดัแลว้ แต่ถำ้บ ำบดัไม่หำยหรือมี

ปัญหำก็จะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรมต่อไปคือกำรลงโทษเพรำะถือว่ำให้โอกำสแลว้ 

นอกจำกน้ีในต่ำงประเทศยงัมีกำรจ ำแนกกำรบ ำบดัรักษำยำเสพติดใหเ้หมำะสมกบัสภำพของแต่ละ

บุคคล ซ่ึงเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกบัพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 

แลว้เห็นว่ำ ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติัดงักล่ำว มีกำรก ำหนดหลกักำรว่ำผูเ้สพยำเสพติดมี

สภำพเป็นผูป่้วยอยำ่งหน่ึง มิใช่อำชญำกรปกติ จึงสมควรไดรั้บกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด 

แต่เน่ืองจำกระบบกำรบ ำบดัรักษำตำมพระรำชบญัญติัน้ีเป็นระบบบงัคบับ ำบดั ดงันั้นผูป่้วยท่ีเขำ้สู่

กระบวนกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด จึงมิไดเ้ขำ้สู่กำรบ ำบดัรักษำโดยควำมสมคัรใจ หำกแต่

ต้องเข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัดโดยกำรบังคับบ ำบัด เฉกเช่นเดียวกับกำรบังคับรั กษำอำกำรป่วย  

เม่ือผูท่ี้เขำ้สู่กำรบ ำบดัไม่ไดเ้กิดข้ึนจำกควำมสมคัรใจยอ่มเกิดควำมต่อตำ้นจำกขั้นตอนและวิธีกำร

รักษำ จึงท ำให้กำรบ ำบัดรักษำไม่เกิดประสิทธิภำพ และเป็นเหตุผลส ำคัญท่ีท ำให้ผูเ้สพหรือ  

ผูติ้ดยำเสพติดหวนกับไปเสพซ ้ ำและต้องเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบดัรักษำแบบซ ้ ำซำกไม่สำมำรถ

มองเห็นแสงสว่ำงท่ีปลำยอุโมงคห์รือกำรจบขั้นตอนกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดได ้  

ดงันั้น ในส่วนของรูปแบบกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดกำรจดัท ำแผนบ ำบดัรักษำผูติ้ด

ยำเสพติดจึงเป็นส่ิงส ำคัญยิ่ง และจำกกำรศึกษำพบว่ำ ประเทศไทยได้มีกำรน ำรูปแบบกำร

บ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดในต่ำงประเทศมำใชไ้ม่ว่ำจะเป็นโปรแกรมชุมชนบ ำบดั (TC) โปรแกรม

จิต – สงัคมบ ำบดั (Matrix Model) โปรแกรมกำรบ ำบดัฟ้ืนฟแูบบเขม้ขน้ทำงสำยใหม่ (Fast Model) 

โปรแกรมแบบจิรสำ รวมตลอดทั้งโปรแกรมส ำนกังำนคุมประพฤติ เพ่ือจดัท ำแผนกำรบ ำบดัรักษำ 
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ผูติ้ดยำเสพติดใหเ้กิดประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุไดต้ำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟู

สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด ซ่ึงจำกกำรศึกษำระบบและรูปแบบกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเพติดในแต่ละ

ประเทศมีลกัษณะท่ีแตกต่ำงกนัออกไป มีทั้งปัญหำในเร่ืองกำรผลิต กำรขนส่งล ำเลียง กำรคำ้และ

กำรเสพยำเสพติด บำงประเทศมีลกัษณะปัญหำเพียงอย่ำงเดียวและบำงประเทศมีลกัษณะปัญหำ

รวมกนั ดงันั้นกำรแกปั้ญหำยำเสพติดจึงตอ้งพิจำรณำจำกภำพรวมซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส ำคญัต่อกำร

เกิดปัญหำยำเสพติดท่ีเป็นลกัษณะสำกลอยู่ 2 ประกำรคือ ดำ้นอุปทำนของยำเสพติด (Supply for 

Drug) คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ำหน่ำยและดำ้นอุปสงค์ของยำเสพติด (Demand for Drug) คือผูเ้สพและ 

ผูติ้ดยำเสพติดหรือควำมตอ้งกำรในกำรใชย้ำเสพติด ดงันั้นจึงเกิดแนวคิดหลกัในกำรแกปั้ญหำยำ

เสพติดท่ีทัว่โลกไดด้  ำเนินกำร 2  ประกำรคือ แนวคิดในกำรลดอุปทำนของยำเสพติด มีจุดประสงค์

เพื่อลดปริมำณยำเสพติด โดยมุ่งเนน้ไปท่ีวิธีกำรลดหรือขจดักำรผลิตและผูจ้  ำหน่ำยโดยกำรบงัคบัใช้

กฎหมำยท่ีเขม้งวด ไม่ว่ำจะเป็นบทก ำหนดโทษท่ีรุนแรงและใชม้ำตรกำรริบทรัพยสิ์นทำงอำญำและ

ทำงแพ่ง และแนวควำมคิดในกำรลดอุปสงค ์มีจุดประสงคเ์พื่อลดควำมตอ้งกำรกำรใชย้ำเสพติดและ

ลดปริมำณผูเ้สพและผูติ้ดยำเสพติดโดยมุ่งเนน้วิธีกำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูเ้สพและผู ้

ติดยำเสพติดเพื่อช่วยใหผู้เ้สพและผูติ้ดยำเสพติดเลิกจำกพฤติกรรมกำรติดยำเสพติดในต่ำงประเทศ

ไดม้ีแนวคิดในกำรลดอุปสงค์และอุปทำนของยำเสพติดเป็นหลกัในกำรประชุมสหประชำชำติ  ปี 

ค.ศ.1998 ว่ำดว้ยปัญหำยำเสพติดในระดบัโลก ซ่ึงกลุ่มประเทศสมำชิกไดต้ระหนกัถึงปัญหำในเร่ือง

ผูเ้สพและผูติ้ดยำเสพติด ซ่ึงกลุ่มประเทศสมำชิกไดต้กลงยอมรับกำรลดอุปสงค์และอุปทำนของยำ

เสพติดใน The Political Decla ration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction  

ส ำหรับแนวคิดของระบบกำรบ ำบัดผูติ้ดยำเสพติด แต่เดิมนั้นเน้นกำรบ ำบดัในสถำน

บ ำบดัหรือศนูยบ์  ำบดัเฉพำะทำงดำ้นยำเสพติดไม่อำจตอบสนองกำรขยำยตวัเพ่ิมจำนวนของผูติ้ด

ยำบำ้จ  ำนวนมำกองคค์วำมรู้เดิมของกำรบ ำบดัท่ีเน้นกำรรักษำในระยะกำรถอนพิษยำ  ซ่ึงมีอำกำร

ดำ้นร่ำงกำยมำกรุนแรงในกลุ่มผูติ้ดยำประเภทกดประสำทคือ เฮโรอีนมอร์ฟีนและตอ้งมีกำรให้ 

ยำทดแทน (Methadone) ไม่สำมำรถน ำมำใชก้บัผูติ้ดยำบำ้ไดเ้พรำะช่วงถอนยำในกลุ่มผูเ้สพหรือ 

ผูติ้ดยำส่วนใหญ่มีอำกำรซึมเศร้ำท่ีไม่รุนแรงและมกัหำยเองใน 2-3 สปัดำห์หลงัจำกนั้นร่ำงกำยและ

จิตใจ ดูเหมือนปกติกำรหยดุยำไดใ้นช่วง 1-2 เดือนแรก ท ำใหผู้ติ้ดยำหรือคนทัว่ไปเขำ้ใจผดิคิดว่ำจะ

เลิกยำไดแ้ต่ควำมรู้สึกอยำกยำ จะหวนกลบัมำจำกกำรศึกษำวิจยัพบว่ำ 80% ของผูติ้ดยำบำ้และ
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กลบัไปเสพซ ้ำเกิดข้ึนในช่วง 2-4 เดือนหลงัหยดุยำเป็นผลจำกควำมสุข เมื่อไดพ้บเหตุกำรณ์บุคคล

อำรมณ์ควำมรู้สึกต่ำง ๆ  ท่ีเป็นตวักระตุน้ในอดีต จึงกล่ำวไดว้่ำควำมรู้สึกตอ้งกำรยำไม่ไดเ้กิดจำกผล

ของควำมทุกขท์รมำนทำงกำยจำกกำรขำดยำเช่นในกลุ่มท่ีติดเฮโรอีนหรือมอร์ฟีน เน่ืองจำกกำรวิจยั

ในปัจจุบนัยงัไม่พบยำท่ีจะลดหรือรักษำควำมรู้สึกอยำกยำ ดงันั้นกำรป้องกนักำรกลบัไปเสพซ ้ ำจึง

เป็นหวัใจส ำคญัของกำรบ ำบัดทำงจิตสังคม ท่ีใชเ้ทคนิคของ Cognitive Behavior Therapy ช่วยให้

ตระหนักรู้ถึงตัวกระตุ้นควำมรู้สึกอยำกยำและกำรปรับพฤติกรรมไม่ให้หวนกลบัไปใช้ยำซ ้ ำ  

กำรบ ำบดัในรูปแบบ Cognitive Behavior Model ดงักล่ำว ส ำหรับในประเทศไทยนั้นมี 2 แนวทำง 

คือ จิตสงัคมบ ำบดัแบบ ผูป่้วยนอก (Matrix Program) และแนวทำงบ ำบดัแบบจิรำสำทั้ง 2 แนวทำง

ใชเ้ทคนิคกำรปรับควำมคิดและพฤติกรรมเหมือนกนัแต่จะแตกต่ำงกนัในรำยละเอียดของกิจกรรม

โครงสร้ำงของกลุ่มควำมถ่ีของกำรบ ำบดั กำรบ ำบดัแบบจิรำสำผสมผสำนรูปแบบของชุมชนบ ำบดั

และใชที้มอำสำสมคัรมำช่วยตั้งแต่เร่ิมแรกของกำรบ ำบดัซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัควำมมีส่วน

ร่วมของชุมชนในกำรช่วยแกปั้ญหำกำรฟ้ืนจำกอำกำรติดยำเสพติด ผูติ้ดยำเสพติดจะตอ้งยอมรับใน

กำรเปล่ียนแปลงตนเอง และเช่ือว่ำไม่เหนือจำกควำมพยำยำมของตนเองท่ีจะท ำไดแ้มว้่ำจะตอ้งใช้

ระยะเวลำนำนก็ตำม  

จำกกำรศึกษำระบบกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดในประเทศสหรัฐอเมริกำในระบบ

บงัคบับ ำบดัรักษำโดยก ำหนดใหผู้ถ้กูกล่ำวหำหรือถกูพิพำกษำว่ำกระท ำควำมผิดท่ีเป็นผูติ้ดยำเสพ

ติดสมควรท่ีจะไดรั้บกำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพแทนกำรด ำเนินคดีหรือพิพำกษำลงโทษ 

ศำลมีอ  ำนำจสั่งให้ส่งไปคุมขงัเพ่ือบ ำบดัรักษำให้มีสุขภำพดีและสำมำรถกลบัเขำ้สู่สังคมไดโ้ดย

ปกติเช่นเดียวกับผูติ้ดยำเสพติดท่ีมิได้ถูกกล่ำวหำหรือถูกพิพำกษำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ  

อ่ืนๆ ใด  

ส่วนระบบกำรบงัคบับ ำบดัรักษำในประเทศเยอรมนันีไดม้ีกำรน ำตวัผูก้ระท ำควำมผิด

กฎหมำยในขณะท่ีติดยำเสพติดเขำ้สู่กระบวนกำรพิจำรณำโดยศำล ศำลจะพิพำกษำลงโทษจ ำคุก

หรือไม่อำจพิพำกษำลงโทษไดเ้พรำะไม่สำมำรถพิสูจน์ควำมผดิทำงอำญำของผูน้ั้นได  ้ศำลจะสั่งให้

ส่งตวัผูน้ั้นไปควบคุมยงัสถำนบ ำบดัผูติ้ดยำเสพติดเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปีก็ได ้ 

ระบบกำรบังคับบ ำบัดผูติ้ดยำเสพติดในประเทศมำเลเซีย  ได้ก  ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ี

ควบคุมและกกัตวัผูต้อ้งสงสยัว่ำติดยำเสพติดไวใ้นท่ีท่ีเหมำะสมเป็นเวลำไม่เกินยี่สิบส่ีชัว่โมงเพ่ือ
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กำรตรวจพิสูจน์ ซ่ึงอำจใหป้ระกนัตวัไปโดยวำงขอ้ก  ำหนดเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตรวจ

พิสูจน์ต่อไปได ้หำกตรวจพิสูจน์ปรำกฏว่ำบุคคลนั้นเป็นผูติ้ดยำเสพติด เจำ้หน้ำท่ีจะตอ้งน ำบุคคล

ดงักล่ำวมำแสดงต่อหนำ้ศำลและศำลอำจสัง่ใหเ้ขำ้พกัในศนูยเ์พ่ือบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ

ไดเ้ป็นเวลำ 2 ปีหรือสัง่ใหผู้น้ั้นอยูใ่นสถำนท่ีภำยใตก้ำรดูแลของเจำ้หนำ้ท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภำพในเวลำ

ไม่น้อยกว่ำสองปีและไม่เกินสำมปี หำกบุคคลใดหลบหนีจำกกำรควบคุมโดยชอบดว้ยกฎหมำย

หรือฝ่ำฝืนขอ้ก  ำหนดหรือเง่ือนไขภำยใตก้ฎหมำยฉบบัน้ีจะตอ้งไดรั้บโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้

ดว้ย  

ส ำหรับรูปแบบกำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดในระดับสำกลท่ี

ประเทศต่ำงๆใช้กนัมีด้วยกันหลำยรูปแบบทั้งท่ีเป็นระบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ระบบกำร

ช่วยเหลือแบบกลุ่มสนับสนุน ศูนยใ์ห้ควำมช่วยเหลือ บำ้นฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรให้บริกำรให ้

ค  ำปรึกษำดำ้นยำเสพติด กำรช่วยเหลือดำ้นสุขภำพจิต กำรบ ำบดัดว้ยกำรใชย้ำโดยตรง ซ่ึงในบำง

ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภำพยงัไดมี้กำรจดัระบบกำรฟ้ืนฟแูบบเฉพำะตำมวยัและเพศของผูรั้บกำรบ ำบดั ดว้ย  

นอกจำกนั้นยงัสำมำรถแบ่งระบบกำรบ ำบัดรักษำผูติ้ดยำเสพติดตำมรูปแบบ กำร

ด ำเนินงำน ไดแ้ก่  

1.  กำรบ ำบัดรักษำท่ีใช้ลกัษณะของผูติ้ดยำเสพติดเป็นศูนยก์ลำง  เพื่อปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของผูติ้ดยำเสพติดตำมแนวคิดของ  Carl Rogers ท่ีมีควำมเช่ือว่ำบุคคลสำมำรถ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองไดเ้ม่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมทำงบวกอยำ่งเพียงพอจำกนั้นจึงไดมี้

กำรพฒันำโดยใชพ้ื้นฐำนของแนวคิดน้ีมำใชใ้น กำรบ ำบดัรักษำในประเทศสหรัฐอเมริกำท่ีเรียกว่ำ 

Client-Direct Outcome-Informed therapy (CDOI)  

2.  กำรบ ำบดัรักษำโดยใชแ้นวคิดจิตวิเครำะห์ เนน้ท่ีกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็น

กำรพฒันำตำมแนวคิดของ Sigmund Freud โดยอธิบำยถึงสำเหตุหลกัของกำรติดยำเสพติดท่ีมำจำก

จิตใตส้ ำนึกท่ีไร้สติ ควำมตอ้งกำรสนุกนำนและควำมบนัเทิงจำกกำรใชย้ำเสพติด  ควำมหลีกเล่ียง

ควำมรับผดิชอบ กำรใชย้ำเสพติดคือ กำรทดแทนบำดแผลหรือควำมบอบช ้ำทำงจิตใจ 

นอกจำกน้ี กำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดท่ีมีประสิทธิภำพนั้น ควรท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร

แก้ไขปัญหำต่ำงๆ เป็นรำยบุคคลของผูเ้สพยำเสพติดควบคู่กับอำกำรติดยำเสพติดไปด้วย เช่น  

กำรรักษำทำงกำรแพทย ์จิตวิทยำ นกัสงัคมสงเครำะห์ กำรประกอบอำชีพและมำตรกำรบงัคบัทำง
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กฎหมำยเก่ียวกบักำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดเพื่อให้มีบทลงโทษท่ีเหมำะสมกบัผูท่ี้ฝ่ำฝืนต่อกำร

บ ำบดัรักษำ อย่ำงไรก็ดีกำรบ ำบดัรักษำจ ำตอ้งค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกบัอำยุ เพศ เช้ือชำติ และ

วฒันธรรมของผูเ้สพยำเสพติด  

แต่ส ำหรับกำรบ ำบัดรักษำตำมพระรำชบัญญติัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 

2545 นั้นยงัคงมีปัญหำในกำรปฏิบติั กล่ำวคือ กำรด ำเนินกำรมิไดเ้ป็นไปตำมรูปแบบหรือขั้นตอน

ตำมโปรแกรมดงักล่ำวแต่อยำ่งใด เน่ืองจำกเม่ือผูเ้สพหรือผูติ้ดเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู ้

ติดยำเสพติดแลว้นั้น เจำ้หนำ้ท่ีจะด ำเนินกำรส่งตวัผูเ้ขำ้รับกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดไปยงั

ค่ำยทหำรหรือโรงเรียนวิวฒัน์พลเมือง ซ่ึงเป็นค่ำยทหำรใหผู้เ้ขำ้รับกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพ

ติด ไปฝึกกำรออกก ำลงักำยตำมรูปแบบท่ีค่ำยทหำรแต่ละแห่งไดจ้ดัโปรแกรมไว ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

และไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโปรแกรมกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดแต่อยำ่งใด อีกทั้งยงัไม่

มีกำรก ำหนดแผนบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดใหเ้หมำะสมกบับุคคล จึงเป็นเหตุปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้ผู ้

เสพติดยำเสพติดไม่สำมำรถเลิกยำได้และหวนกลบัไปยุ่งเก่ียวกบัยำเสพติดอีก จึงท ำให้เกิดโรค

สมองติดยำท่ีไม่สำมำรถบ ำบดัรักษำได ้ 

นอกจำกน้ี เม่ือพิจำรณำจ ำนวนเงินงบประมำณท่ีรัฐบำลจัดสรรให้กับหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง น ำมำเทียบเคียงกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้รับกำรตรวจพิสูจน์และผูเ้ขำ้รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ด
ยำเสพติดของกรมคุมประพฤติแลว้ เห็นว่ำ กำรป้องกนัและปรำบปรำมผูติ้ดยำเสพติด รวมตลอดทั้ง
กำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดมิได้ท ำให้จ  ำนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยำเสพติดลดน้อยลงแต่อย่ำงใด 
ตรงกนัขำ้มกลบัมีผูเ้ขำ้รับกำรตรวจพิสูจน์และผูเ้ขำ้รับกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดเพ่ิมสูงข้ึน 
ดงันั้น ยอ่มพิเครำะห์ไดว้่ำประเทศไทยยงัไม่สำมำรถขจดัปัญหำยำเสพติดให้หมดไปได ้แนวทำง
และมำตรกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยยงัไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์อนัแทจ้ริงของพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ท่ีตอ้งกำรบ ำบดัรักษำใหผู้เ้สพยำเสพติดและผูติ้ดยำเสพติด คือ 
“ผูป่้วย” ซ่ึงกระบวนกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดและกำรแกไ้ฟฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพ
ติดตำมพระรำชบญัญติัดงักล่ำวมิไดจ้บลงดว้ยกำรบ ำบดัรักษำเท่ำนั้น หำกแต่เม่ือผูก้ระเสพหรือผูติ้ด
ยำเสพติดไปเก่ียวขอ้งกบัยำเสพติดให้โทษจำ้หน้ำท่ีต  ำรวจก็จะด ำเนินกำรจบักุมและส่งตวัไปยงั
พนกังำนอยักำรเพื่อด ำเนินกำรส่งฟ้องต่อศำล และศำลก็จะสั่งให้เขำ้สู่ขั้นตอนของกำรตรวจพิสูจน์ 
ซ่ึงกระบวนกำรดงักล่ำวก็ยงัหมุนเวียนแบบน้ีตลอดไป ดังนั้นย่อมตระหนักได้ว่ำ สำเหตุท่ีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัยำเสพติดใหโ้ทษหวนกลบัเขำ้สู่กำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดอยู่
อย่ำงต่อเน่ืองนั้น ปัจจยัส ำคัญท่ีไม่อำจหลีกเล่ียงไดคื้อยำเสพติดมีผลประโยชน์ต่องบประมำณท่ี
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้รับจำกรัฐบำล และเป็นกำรเปิดช่องให้เจ้ำหน้ำท่ีในกำรกระบวนกำร
ยติุธรรมแสวงหำประโยชน์ ประกอบกบัระบบกฎหมำยของไทยยงัไม่มี “ควำมผดิท่ีตอ้งให้อ  ำนำจ” 
(Authorization Delict) กล่ำวคือ กำรให้อ  ำนำจผูก้ระท ำผิดไม่ต้องถูกจับกุมหรือด ำเนินคดีตำม
กฎหมำย แต่เห็นควรใหอ้  ำนำจผูท่ี้ถกูจบักุมในควำมผิดเก่ียวกบัยำเสพติดนั้น ไม่ตอ้งถูกด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำย เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวเขำ้สู่กระบวนกำรบ ำบดัรักษำจำกหน่วยงำนท่ีเช่ียวชำญโดยตรง 
ดงันั้น เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำยำเสพติดอยำ่งตรงจุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบำล
ควรผลกัดนัให้ทุกภำคส่วนเขำ้ไปมีส่วนร่วมและด ำเนินกำรปรำบปรำมอย่ำงจริงจงัพร้อมทั้งให้
ปฏิบติัต่อผูติ้ดยำเสพติดในฐำนะผูป่้วย โดยใหโ้อกำสเขำ้รับกำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู ้
ติดยำเสพติดตำมควำมตอ้งกำรและควำมเหมำะสมตำมประเภทของยำเสพติดดว้ย ซ่ึงเป็นกำรแกไ้ข
ปัญหำยำเสพติดในลกัษณะของกำรด ำเนินกำรในทุกมำตรกำรไปพร้อมกนั 

เมื่อพิเครำะห์จำกสภำพปัญหำของระบบและรูปแบบกำรบ ำบัดรักษำผูติ้ดยำเสพติด

ขำ้งตน้แลว้ พบว่ำ แมร้ะบบบ ำบดัรักษำมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือ เร่ิมจำกระบบสมคัรใจ ระบบ

บงัคบั และระบบตอ้งโทษ โดยส่วนใหญ่จะเร่ิมจำกระบบบงัคบัก่อน แต่ จำกกำรศึกษำยงัพบว่ำ 

แผนบ ำบดัรักษำของประเทศไทยนั้น มีจุดบกพร่องของระบบบ ำบดัรักษำ ดงัน้ี   

ระบบกำรบ ำบัดรักษำ แต่ละระบบขำดรูปแบบกำรบ ำบัดรักษำท่ีชดัเจนเช่นกำรน ำ

ระบบบ ำบัดท่ีมำจำกต่ำงประเทศมำใชไ้ม่เต็มรูปแบบในขณะท่ีในต่ำงประเทศจะน ำรูปแบบท่ี

ชดัเจนมำใช ้เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกำจะใชร้ะบบชุมชนบ ำบดัหรือ Theraprutic Comminities : 

TC  เป็นหลกัและน ำมำใชใ้นระยะเวลำท่ีมำกพอท่ีจะท ำใหไ้ม่กลบัไปเสพยำซ ้ำอีกคือ 6 เดือนถึง 1 ปี 

แต่ประเทศไทยนั้นน ำมำใชเ้พียงแค่ 4 เดือนของกำรบ ำบดัรักษำและน ำกิจกรรมบำงอย่ำงมำใชไ้ม่

ครบถว้นในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูติ้ดยำเสพติด  

ปัญหำจำกงบประมำณสวสัดิกำรสงัคมในกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติด มีคุณภำพท่ีจะ

สำมำรถใหผู้ติ้ดยำเสพติดสำมำรถบ ำบดัรักษำในศูนยไ์ดโ้ดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำยโดยหักจ่ำยจำกระบบ

สวสัดิกำรสังคมของรัฐบำลไดโ้ดยตรง เช่น กำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดในกลุ่มประเทศยุโรป 

ส่วนใหญ่จะมีกำรจดัค่ำรักษำพยำบำลผูติ้ดยำเสพติดเป็นผูป่้วยซ่ึงมีกำรรักษำโดยกำรสนับสนุน

งบประมำณจำกรัฐโดยท่ีผูป่้วยไม่ต้องกังวลเร่ืองค่ำรักษำท ำ ให้ผูติ้ดยำเสพติดส่วนใหญ่จะอยู่

บ  ำบดัรักษำไดค้รบตำมระยะเวลำท่ีก  ำหนด รวมทั้งมีสวสัดิกำรดำ้นกำรเล้ียงดูเด็กเล็กในศูนยบ์  ำบดั

ระหว่ำงท่ีมำรดำบ ำบดัรักษำ และสำมำรถเลือกสถำนท่ีบ ำบดัรักษำใกลก้บัภูมิล  ำเนำท่ีตนเองอยู่ได้ 

ครอบครัวจึงสำมำรถเขำ้มำมีส่วนในกำรเป็นก ำลงัใจในกำรบ ำบดัรักษำไดง่้ำย ในขณะท่ีผูติ้ดยำเสพ
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ติดในประเทศไทยมีควำมกังวลในขณะท่ีบ ำบัดรักษำหลำยประกำร  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร

บ ำบดัรักษำหำกอยูใ่นระยะเวลำนำนอำจมีค่ำใชจ่้ำยสูง กำรขำดกำรติดต่อกบัครอบครัว รูปแบบท่ี

บ ำบดัไม่ชดัเจนและไม่มีมำตรฐำนท่ีเท่ำเทียมกนัในแต่ละแห่ง เป็นตน้  

กำรพฒันำหน่วยงำนรูปแบบและมำตรฐำนกำรบ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำ

เสพติดใหม้ีควำมเหมำะสมโดยใชล้กัษณะผูเ้สพยำเสพติดเป็นศนูยก์ลำง ระบบกำรบ ำบดัรักษำตอ้ง

มีควำมชัดเจนและเหมำะสมตำมสภำพสังคม  วฒันธรรมประเพณีของไทยโดยพิจำรณำควำม

เหมำะสมกบัสถำนะผูเ้สพ และเห็นควรจดัท ำแผนบังคบับ ำบดัรำยบุคคล ควรมีกำรส่งเสริมกำร

ท ำงำนในพ้ืนท่ีมีกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงครบถว้นทั้งทีมทำงกำรแพทย ์ทีมทำงสังคม และทีมทำง

กฎหมำย และกำรบ ำบดัรักษำท่ีมีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัอำยุ เพศ เช้ือชำติ และวฒันธรรม 

ของผูเ้สพยำเสพติด กำรก ำกบัดูแล กำรบริหำรงำนกำรบ ำบดัรักษำท่ีมีประสิทธิภำพ อีกทั้งควร

ไดรั้บควำมร่วมมือของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทุกภำคส่วนท ำงำนไปในทิศทำงเดียวกนัอย่ำงมุ่งมัน่

และต่อเน่ืองรวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรบ ำบดัรักษำในทุกระยะ กำรใช้ระบบ

อำสำสมคัรและจิตอำสำ ในกำรท ำงำนดำ้นกำรบ ำบดัรักษำเพื่อกำรให้ค  ำปรึกษำรำยบุคคลและ  

รำยกลุ่ม กำรเสริมสร้ำงแรงจูง กำรใหก้  ำลงัใจและแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ทำงบวกในกำรด ำเนิน

ชีวิตแก่ผูเ้สพยำเสพติด  

ควรพฒันำกำรจดัท ำแผนบงัคบับ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดให้เหมำะสมกบับุคคล และ

ควรก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรลงโทษกบัผูเ้สพยำเสพติดหรือผูติ้ดยำเสพติดท่ีฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติั

ตำมแผนบงัคบับ ำบดัรำยบุคคล ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดแบบจริงจงั  

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรศึกษำพบขอ้บกพร่องในกำรจดัท ำแผนบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดในประเทศ

ไทยหลำยประกำรตำมเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ดงันั้น เพ่ือใหก้ำรจดัท ำแผนบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเพติด  

มีควำมชัดเจน และสำมำรถบังคับใช้ได้จริง จึงเห็นควรแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมำยของฝ่ำย 

นิติบัญญัติ ก  ำหนดแนวทำงเพื่อให้กำรบังคับใชก้ฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลกัดันให้

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ภำคประชำชนและสังคมเขำ้มำมีส่วนรวมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบงัคบั

บ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติด ดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี  
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        5.2.1  ขอ้เสนอแนะและแนวทำงแกไ้ข 

ตำมพระรำชบญัญัติฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ท่ีไม่สำมำรถบรรลุ

เจตนำรมณ์ตำมกฎหมำยท่ีก  ำหนดไดน้ั้น ยอ่มเกิดข้ึนจำกกำรวนเวยีนอยูใ่นลกัษณะของกำรบงัคบัใช้

กฎหมำยกบัผูป่้วยท่ีเป็นโรคสมองติดยำท่ีไม่สำมำรถบ ำบดัรักษำใหห้ำยขำดไดจ้ำกกำรน ำมำตรกำร

ทำงกฎหมำยมำบงัคบัใชไ้ดเ้พียงอยำ่งเดียว หำกแต่บุคคลดงักล่ำว เป็นผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรในกำรใช้

ยำเสพติดในกำรบ ำบัดควำมตอ้งกำรของตัวเอง และไม่ค  ำนึงถึงควำมถูกตอ้งหรือโทษท่ีตนเอง

จะต้องได้รับแต่อย่ำงใด ดังนั้น ย่อมถือได้ว่ำ กำรน ำผูป่้วยสมองติดยำเข้ำสู่กระบวนกำรฟ้ืนฟู

สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด ผูป่้วยดงักล่ำวยอ่มเป็นเหยือ่ของเจำ้หน้ำท่ีในกำรบวนกำรยุติธรรมเพียง

เท่ำนั้ น เพรำะหำกเม่ือพิจำรณำถึงปริมำณงบประมำณและจ ำนวนผูท่ี้ถูกจับกุมและเข้ำ สู่

กระบวนกำรบ ำบดัรักษำมิไดล้ดทอนลงแต่อยำ่งใด ในทำงกลบักนัยิง่เพ่ิมปริมำณผูถ้กูจบักุมเก่ียวกบั

ยำเสพติดใหโ้ทษเพ่ิมสูงข้ึนเป็นล ำดบั ดงันั้น เพ่ือเป็นขจดัปัญหำเก่ียวกบัยำเสพติดให้ไดผ้ลอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเพื่อเป็นกำรแกไ้ขกฎหมำยให้เหมำะสมกบัผูก้ระท ำควำมผิดเก่ียวกบัยำเสพติด 

ดงัน้ี  

5.2.1.1  เน่ืองจำกปัจจุบนัสถิติคดีเก่ียวกบัผูก้ระท ำควำมผดิฐำนเสพเมทแอมเฟตำมีนยงั

มีปริมำณสูง ซ่ึงสำเหตุประกำรหน่ึงเกิดจำกกำรท่ีผูก้ระท ำควำมผดิท่ีพน้ระบบกำรบ ำบดัของกรมคุม

ประพฤติมีปัญหำกำรกลบัไปเสพซ ้ ำ และเมื่อถูกจบัก็จะประพฤติตนตำมระบบกำรบ ำบดัและผ่ำน

กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดและไม่ตอ้งรับโทษทำงคดีอำญำตำมแนวคิดท่ีว่ำผูเ้สพติดเป็น

ผูป่้วย กรณีดงักล่ำวจึงท ำใหเ้กิดวงจรวนเวียนไปไม่จบส้ิน ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำในขำ้งตน้จึงมีควำมเห็น

ว่ำผูท่ี้ผำ่นกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดเกิน 3 คร้ังไม่ควรไดรั้บสิทธิในกำรเขำ้รับกำรรักษำใน

ระบบของกำรฟ้ืนฟูฯ ตำมพระรำชบญัญัติฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 อีกต่อไป  

ควรท่ีจะถกูด ำเนินคดีอำญำทนัทีและเขำ้รักษำในระบบของกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดของ

กรมรำชทณัฑต่์อไป อน่ึง สำเหตุท่ีก  ำหนดจ ำนวนคร้ังของโอกำสท่ีให้ผูผ้่ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

ผูติ้ดยำเสพติดในระบบของกรมคุมประพฤติเป็นจ ำนวน 3 คร้ัง เน่ืองมำจำกว่ำ ผูท่ี้กระท ำควำมผดิซ ้ำ

เกิน 3 คร้ังมีลกัษณะเป็นอำชญำกรรมติดนิสัย (Habitual Crime) จึงควรมีแนวทำงในกำรป้องกนั 

โดยกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้สู่ระบบกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดตำมพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟู

สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นกระบวนกำรคัดกรองผูก้ระท ำควำมผิดท่ีเป็น
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อำชญำกรรมติดนิสัยออกจำกผูก้ระท ำผิดปกติ เน่ืองมำจำกผูก้ระท ำควำมผิดท่ีเป็นอำชญำกรรม 

ติดนิสยั (Habitual Crime) จะขำดควำมยบัย ั้งชัง่ใจไม่อำจควบคุมกำรกระท ำควำมผิดไดแ้มรู้้ว่ำส่ิงท่ี

ตนเองท ำนั้นเป็นควำมผิด  ซ่ึงผูก้ระท ำควำมผิดในลกัษณะน้ีถือได้ว่ำเป็นผูท่ี้มีควำมผิดปกติ 

ดำ้นจิตใจจึงไม่ควรใช้แนวทำงในกำรรักษำเช่นเดียวกบัผูเ้สพทัว่ไป ตำมพระรำชบญัญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ประกอบกบักำรกนัผูก้ระท ำควำมผดิในลกัษณะดงักล่ำวจะท ำ

ใหเ้กิดควำมปลอดภยัแก่สงัคมและตวัผูก้ระท ำควำมผดิเอง 

ดังนั้ น เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดวงจรในกำรกระท ำควำมผิดของผูท่ี้ผ่ำน
กระบวนกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด และเพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนจึงเห็นควรเพ่ิมเติมบญัญติั
กำรก ำหนดโอกำสให้กบัผูท่ี้เขำ้รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดว่ำจะไดรั้บโอกำสในกำร 
เข้ำสู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูผูติ้ดยำเสพติดได้ก่ีคร้ัง และหำกเกินกว่ำจ  ำนวนคร้ังท่ีก  ำหนดไวค้วรมี
มำตรกำรท่ีรองรับกำรกระท ำผิดซ ้ ำซ่ึงจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในคดีอำญำท่ีผูก้ระท ำผิดเป็นทั้งผูเ้สพ
และผูจ้  ำหน่ำยในปริมำณสูงไม่เข้ำเง่ือนไขตำมพระรำชบัญญติัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด  
พ.ศ. 2545 ก็จะตอ้งถกูด ำเนินคดีอำญำทนัที และหำกไดรั้บโทษจ ำคุกในเรือนจ ำก็จะมีแผนกำรใน
กำรรองรับดูแลผูก้ระท ำผดิท่ีมีลกัษณะอำกำรเป็นผูติ้ดยำเสพติดเช่นกนั 

5.2.1.2  ตำมพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ควรก ำหนด

แนวทำงกำรคัดกรอง กำรประเมินในกำรก ำหนดแผนกำรบ ำบัดรักษำผูติ้ดยำเสพติดให้มีควำม

หลำกหลำยโดยตอ้งค ำนึงถึงประวติั ส่วนบุคคล ขอบเขตของระบบเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อน ำไปสู่

กำรวำงแผนกำรบ ำบัดรักษำผูติ้ดยำเสพติดประเภทเมทแอมเฟตำมีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ใหเ้หมำะสมกบับุคคล และควรก ำหนดมำตรกำรลงโทษเพื่อบงัคบัใชก้บัผูเ้สพยำเสพติดหรือผูติ้ดยำ

เสพติดท่ีฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมแผนบงัคบับ ำบดัรำยบุคคล เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในกำรบ ำบดัรักษำ 

ผูติ้ดยำเสพติดแบบจริงจงั 

5.2.1.3 ควรแกไ้ขพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ให้มีกำร

ปรับองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดโดยให้

แพทยเ์ป็นประธำนคณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด และให้มีอ  ำนำจวินิจฉัยว่ำ

บุคคลใดเป็นผูเ้สพยำเสพติดหรือบุคคลใดเป็นผูติ้ดยำเสพติด ตำมพระรำชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภำพผู ้

ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นกำรใหอ้  ำนำจและอิสระในกำรวินิจฉัยตำมแนวทำงทำงกำรแพทย์

ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น ดงัขอ้ควำมต่อไปน้ี  
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“ มำตรำ 12 ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ด

ยำเสพติด ประกอบดว้ย แพทย ์เป็นประธำนคณะอนุกรรมกำร นักจิตวิทยำ หน่ึงคน นักสังคม

สงเครำะห์ หน่ึงคน เจำ้หน้ำท่ีสำธำรณสุข หน่ึงคน ผูท้รงคุณวุฒิไม่เกินสองคนเป็นอนุกรรมกำร 

และใหผู้แ้ทนกรมคุมประพฤติหน่ึงคนเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  

แพทยต์ำมวรรคหน่ึงใหพิ้จำรณำแต่งตั้งจำกจิตแพทย ์ถำ้ไม่อำจแต่งตั้งจิตแพทยไ์ดใ้ห้

แต่งตั้งจำกแพทยอ่ื์นท่ีเหมำะสม 

อ ำนำจในกำรพิจำรณำวินิจฉยัของคณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด ว่ำ

ผูใ้ดเป็นผูเ้สพยำเสพติดหรือผูติ้ดยำเสพติด และตอ้งเขำ้รับกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดตำมแผน

บ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดรำยบุคคลใดนั้น ใหผ้ลกำรวินิจฉยัเป็นท่ีสุด”  

5.2.1.4. เห็นควรก ำหนดใหม้ีหน่วยงำนกลำงท่ีเป็นผูม้ีควำมรู้และเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น

เข้ำมำดูแลเก่ียวกับกำรบ ำบัดรักษำทำงยำและกำรบ ำบัดรักษำทำงจิตวิทยำ  และกระบวนกำร

บ ำบดัรักษำไม่จ ำตอ้งมุ่งเนน้แต่เฉพำะกำรบ ำบดัรักษำเท่ำนั้นแต่รวมถึงกำรป้องกนักำรติดยำเสพติด

ช ้ำดว้ย ทั้งน้ีกำรบ ำบดัรักษำจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนท่ีมีควำมหลำกหลำยใน

ลกัษณะสหวิชำชีพ เช่น แพทย ์พยำบำล นกัจิตวิทยำ นกัสงัคมสงเครำะห์ นกัแนะแนวให้ค  ำปรึกษำ 

เพื่อรองรับกำรอำกำร ติดยำเสพติดและโรคแทรกซอ้นอ่ืนๆ ควรจดัให้มีบริกำรขั้นพ้ืนฐำนต่ำง ๆ 

เพื่อกำรระงบัและกำรลด กำรใชส้ำรเสพติดควรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงแพร่หลำย  รวมทั้งกำร

ช่วยเหลือทำงสังคม กำรจัดหำงำนให้ท ำ กำรฝึกอำชีพ กำรช่วยเหลือทำงกฎหมำย  เป็นต้น 

นอกจำกนั้นกระบวนกำรบ ำบัดรักษำตำมสภำพควำมเป็นจริงยงัเน้นท่ีกำรปรับเปล่ียน กำร

บ ำบดัรักษำใหเ้หมำะสมกบัสภำพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

5.2.1.5 รัฐควรจดัสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรจดัตั้งศูนยบ์  ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพ

ติดเป็นศนูยเ์ฉพำะทำง เพื่อใหผู้ท่ี้เขำ้รับกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดไดรั้บกำรบ ำบดัรักษำท่ีแทจ้ริง 

และควรมีบุคลำกรหรือหน่วยงำนเอกชนเป็นผูดู้แล หรือบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดนอกเหนือจำก

โรงพยำบำลของรัฐ เพ่ือให้กำรบ ำบดัรักษำเกิดควำมต่อเน่ืองเช่ือมโยง ดงันั้น จึงเห็นควรแยกงำน

ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด ซ่ึงเป็นงำนเฉพำะดำ้นให้กับหน่วยงำนท่ีมีควำมรู้เก่ียวกบักำร

บ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดโดยตรงเป็นผูดู้และประเมินผลในกำรก ำหนดแผนกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำ

เสพติด  
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5.2.1.6 ประกำรสุดท้ำยเห็นควรน ำพ้ืนฐำนแนวคิด “ควำมผิดท่ีต้องให้อ  ำนำจ”  

โดยก ำหนดให้ผูถู้กจับกุมเก่ียวกับยำเสพติดให้โทษไม่ต้องถูกด ำเนินคดีเลย มำปรับใช้กับ

พระรำชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภำพปัญหำและบริบทของ

สงัคมไทย และเป็นกำรเขำ้ถึงกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดอย่ำงแทจ้ริงตำมแนวทำงกำรแกไ้ขใน

ขอ้ 5.2.1.1-5.2.1.5 ดงักล่ำวขำ้งตน้ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบัผูป่้วยท่ีเป็นโรคสมองติดยำและเกิดผล

สัมฤทธ์ิในกำรรักษำผูติ้ดยำเสพติดอย่ำงสูงสุดจำกหน่วยงำนหรือองค์กรท่ีเช่ียวชำญในดำ้นกำร

บ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติด และเห็นควรผลกัดนัให้พระรำชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด 

พ.ศ. 2545 แยกออกจำกกระบวนกำรยติุธรรมอยำ่งชดัเจนเพ่ือให้ขั้นตอนกำรบ ำบดัรักษำส้ินสุดลง

ในกระบวนกำรบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติดเท่ำนั้น อนัเป็นกำรหลีกเล่ียงไม่ให้กระบวนกำรยุติธรรม

เข้ำมำมีบทบำทโดยให้อ  ำนำจเจ้ำหน้ำท่ีต  ำรวจกับกุมผูเ้สพหรือผูติ้ดยำเสพติดเฉกเช่นเดียวกับ

ปัจจุบัน และเป็นกำรลดจ ำนวนผู ้กระท ำผิดท่ีเก่ียวกับยำเสพติดเข้ำสู่พระรำชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ต่อไป  

DPU



บรรณานุกรม 
 

DPU



224 

บรรณานุกรม 
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