บทที่ ๒
ทฤษฎีและแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
การศึกษามาตรการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดและแนวทางใน
การจัดตั้งศาลเพื่อบาบัดฟื้นฟูผู้เสพหรือติดยาเสพติดในประเทศไทย จาเป็นที่ผู้ที่ศึกษาต้องทราบ
แนวคิดในเรื่องนโยบายในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ที่มาของการจัดการปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการปัญหายาเสพติดในอนาคต

นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต่างให้ความสาคัญและมีนโยบายในการ
จัดการปัญ หายาเสพติดแตกต่างกันไปตามบริบทสภาพสังคม วัฒนธรรม นโยบายการเมืองและ
เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ อาจสรุปนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดออกเป็น ๓ นโยบายหลัก
ที่สาคัญ ดังนี้

๑. นโยบายปราบปรามยาเสพติด
คาว่า Zero Tolerance มีความหมายทั่วไปว่าความไม่สามารถอดทนต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ดังนั้น นโยบายปราบปรามยาเสพติด (Zero Tolerance) จึงหมายความถึงนโยบายที่รัฐและคน
ในรัฐไม่สามารถอดทนต่อยาเสพติดได้ นโยบายนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานความคิดว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ชั่ว
ร้าย เป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ จึง
เป็นภัยที่สังคมทุกสังคมไม่ควรยอมรับและต้องร่วมกันกาจัดปราบปรามให้หมดไป นโยบายนี้สะท้อน
ผ่านมาตรการต่างๆ ที่สาคัญได้แก่มาตรการทางกฎหมายที่มีโทษอาญาที่เข้มงวดรุนแรง การลงโทษ
ประหารชีวิต มาตรการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติดเพื่อให้สอดคล้องกับการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง
การกระทาความผิด (Deterrence)
๑

๑

อินทรชัย พาณิชกุล. “ปลดล็อกผู้เสพยาจากคาว่าอาชญากร นับหนึ่งใหม่นโยบาย
ยาเสพติด”, โพสต์ทูเดย์ . ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙. เข้าถึงได้จาก https://www.posttoday.com/
politic/report/439755, ๒๕๖๑.

๖
ประเทศไทยรับนโยบายปราบปรามมาใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นกัน
ดังจะเห็นได้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเทศไทยมีบทบัญญัติเชิงปราบปราม
ลงโทษจานวนมาก เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ กาหนดให้การ
กระทาความผิดฐานผลิต นาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ มีระวางโทษสูงถึงจาคุก
ตลอดชีวิต ประหารชีวิต หรือมาตรา ๑๐๐/๑ ที่กาหนดให้ความผิดที่มีโทษจาคุกและปรับ ให้ศาล
ลงโทษทั้งโทษจาคุกและโทษปรับด้วยเสมอโดยคานึงถึ งการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อปูองปรามการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ บั ญ ญั ติ หลัก เกณฑ์ การริบทรัพย์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ เพื่อยับยั้งและปูองปรามไม่ให้คนตัดสินใจ
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจะส่งผลให้ยาเสพติดลดลงและหมดไปจากสังคมในท้ายที่สุด
นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ ว ที่ ผ่ า นมาประเทศไทยรั บ แนวคิ ด นโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง
๒๕๔๖ สมั ย รั ฐ บาลพั น ต ารวจโททั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร มี ก ารประกาศ “สงครามยาเสพติ ด ” เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการลดจานวนยาเสพติดและความต้องการใช้ยาเสพติด โดยรัฐบาลแถลงจุดยืนในการ
กวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน ๔ เดือน รวมถึงการออกคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่
๑๑๙/๒๕๔๔ เรื่องแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ซึ่งกาหนดแนวทางในการ
เอาชนะปัญหายาเสพติดไว้ โดยการปราบปราม การทาลายเครือข่ายการผลิตยาเสพติด นายทุนผู้ค้า
รายใหญ่ ผู้มีอิทธิพล ผู้ขน ผู้สมคบ ผู้ค้ารายกลางและรายย่อย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด๒ ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ได้แถลงนโยบาย
ต่อสภาว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ ต้องดาเนินการ โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาปราบปรามผู้มี
อิทธิพล ผู้ค้าต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่
กับมาตรการปราบปรามและบัง คับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและใช้มาตรการทางกฎหมายตั ด
ช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพล๓ หรือในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทร์
โอชา ได้ ม อบนโยบายการจั ด การปั ญ หายาเสพติ ด โดยก าหนดให้ เ ป็ น ปี แ ห่ ง การปราบปราม
กระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ และมอบหมายให้สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒

“คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๙/๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติ ด ” (ออนไลน์ ) . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://soc.soc.go.th/slkupload/44v115.pdf,
๒๕๖๑.
๓
“คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัค ร สุนทรเวช” สานักงานคณะกรรมการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ (ออนไลน์ ) . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.ojc.go.th/FILEWEB/
CABINFOCENTER2/DRAWER051/ GENERAL/DATA0000 /00000240.PDF, ๒๕๖๑.

๗
กระบวนการยุติธรรม ตารวจ และฝุายความมั่นคงรับไปดูแลทั้งหมด๔ จะเห็นได้ว่านโยบายปราบปราม
ยาเสพติดถือเป็นนโยบายหลักในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เมื่อแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยดาเนินนโยบายปราบปรามยาเสพ
ติดอย่างเข้มงวดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏว่าการทาให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมเป็นเรื่องที่ไม่
สามารถกระทาได้จริง แต่การปราบปรามอย่างเด็ดขาดกลับส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะใน
ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ทาให้แต่ละประเทศหันกลับมาทบทวนนโยบายยาเสพติดที่ดาเนินการ
อยู่ว่ามีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริงหรือไม่ จึงเกิดความคิดในการ
จัดการปัญหายาเสพติดในรูปแบบอื่นๆ

๒. นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
การลดทอนความเป็ น อาชญากรรมในคดี ย าเสพติ ด ( Decriminalization)
หมายความว่ า การลดการลงโทษหรื อ การยกเลิ ก โทษทางอาญาของการกระท าบางอย่ า งในคดี
ยาเสพติด ดังนั้นนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดจึงหมายความว่า นโยบาย
ที่ทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย มุ่งเน้นการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การ
กระทาความผิ ดเฉพาะในกรณีผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยหรือ
ครอบครองยาเสพติดเพื่อการเสพส่วนตัวให้ได้รับโทษอาญาน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษทางอาญา
แต่ใช้มาตรการทางเลือกอื่นบังคับแทน เช่น โทษปรับหรือโทษทางปกครอง ๕ การลดทอนความเป็น
อาชญากรรมในคดียาเสพติดเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการจัดการปัญหายาเสพติดเนื่องจากเห็นว่า
ในแต่ละสังคมก็อาจมีสิ่งเสพติดและมีผู้ใช้ยาเสพติดที่ไม่เป็นอันตรายมากนัก โดยเฉพาะในผู้เสพยา
เสพติดหรือผู้ติดยาเสพติด บุคคลกลุ่มนี้เป็นเพียงผู้ปุวยที่ต้องบาบัดรักษาอาการปุวย ไม่ใช่อาชญากร
ดังเช่นผู้ค้ายาเสพติดที่ต้องลงโทษรุนแรง ทั้งการลงโทษที่เข้มงวดไม่ได้ส่งผลให้ผู้เสพยาเสพติดหรือ
ผู้ติดยาเสพติดหายจากอาการติดยาเสพติด ดังนั้นการลดทอนความเป็นอาชญากรรมจึงเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการปัญหายาเสพติด โดยลดโทษความผิดฐานเสพยาเสพติด เปิ ดโอกาสให้
กลุ่มผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาตามหลักการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้
สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ ส่งผลดีในการบริหารงบประมาณด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รัฐ บาลไม่ ต้อ งสู ญ เสี ยงบประมาณไปกั บการดู แลบุค คลผู้ต้ องขั งมากเกิ นจ าเป็น ทั้ง ยั ง ส่ง ผลดีต่ อ
ครอบครัวและสังคมของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเนื่องจากเป็นการบาบัดรักษาผู้ปุวยให้หายขาดจาก
อาการการติดยา โดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด

๔

“ประยุทธ์ ประกาศปีแห่งการสู้ยาเสพติด สั่งนาผู้ต้องหาแถลงข่าวไม่ปล่อยให้พูดเพ้อเจ้อ”,
ประชาชาติธุรกิจ. ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐. เข้าถึงได้จาก https://m.prachachat.net/news _detail.
php?newsid =1498195468
๕
นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์. “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษา
เฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม”. (วิทยานิพนธ์ สังคมวิทยามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕). หน้า ๖๒.

๘

๓. นโยบายการทาให้ยาเสพติดถูกกฎหมาย
การท าให้ ย าเสพติ ด ถู ก กฎหมาย (Legalization) หมายความว่ า นโยบายที่ รั ฐ
สนับสนุนให้การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทไม่เป็นความผิดและไม่ต้องรับโทษ
ตามกฎหมายอีกต่อไปโดยยกเลิ กโทษทั้งทางอาญาและโทษทางปกครองที่เคยกาหนดไว้สาหรับ
ความผิดนั้นๆ นโยบายนี้นามาใช้กับยาเสพติดบางประเภท เช่น การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์เป็นสิ่งที่สามารถกระทาได้โดยไม่เป็นความผิดใน ๒๙ มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
การใช้กัญชาเพื่อเสพส่วนตัวเป็นสิ่งที่สามารถกระทาได้ใน ๖ มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา๖ เป็นต้น
แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่ายาเสพติดบางประเภทมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงว่าเป็นยาเสพติดที่
ไม่อันตรายมากนักเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้จากการนายาเสพติดดังกล่าวไปใช้ จึงอนุญาตให้ใช้
ยาเสพติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่รัฐนั้นๆ กาหนด

แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดอาจกระทาได้ในหลาย
รูปแบบ ที่สาคัญมีดังต่อไปนี้

๑. แนวคิดการลดการลงโทษจาคุก
ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วว่าการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมว่า ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเป็นเพียงผู้ปุวยที่
สมควรต้องได้รับการบาบัดรักษามากกว่าเป็นอาชญากรที่ต้องลงโทษให้เข็ดหลาบ ดังนั้นรูปแบบและ
แนวคิดของการลดโทษจาคุกจึงดาเนินการผ่านกลไกทางกฎหมายเป็นหลัก โดยแก้ไขความผิดเกี่ยวกับ
การเสพยาเสพติดให้ไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไป แต่อาจยังมีมาตรการลงโทษประเภทอื่ น เช่น
มาตรการลงโทษทางปกครอง หรือโทษปรับสาหรับบางประเทศที่โทษปรับไม่ใช่โทษอาญา เป็นต้น
ประเทศที่นาเอาแนวคิดการลดการลงโทษจาคุกไปใช้จนประสบความสาเร็จและเป็นตัวอย่างให้
ประเทศอื่ นในเวลาต่อ มาคื อประเทศโปรตุเ กส ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ประเทศโปรตุ เกสประกาศใช้
กฎหมายซึ่งมีผลให้การกระทาความผิดเกี่ยวกับการซื้อ การมีไว้ในครอบครอง การเสพยาเสพติดของ
บุคคลในกรณีที่มีไว้เพื่อใช้เสพส่วนบุคคลจะไม่เป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไป หมายความว่าการ
กระทาดังกล่าวจะไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายอาญาและระบบยุติธรรมทางอาญาแต่ถือเป็นความผิด
ทางปกครอง (administrative offence)๗

๖

“Legality of Cannabis”. (Online). Available : https://en.wikipedia.org/wiki/
Legality_of_cannabis_by_U.S._jurisdiction.Html.
๗
สง่า อัครปรีดี, “การใช้มาตรการทางเลือกอื่นแทนการลงโทษทางอาญาในความผิด
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ”. (ออนไลน์ ) . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type
=act&act Code=213, ๒๕๖๑. หน้า ๒.

๙

๒. แนวคิดการหันเหคดี
แนวคิดการหันเหคดีหรือการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) หมายความถึงแนวคิดที่นา
ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดออกจากกระบวนการดาเนินคดีอาญาที่จะนาไปสู่การลงโทษ เพื่อให้ผู้เสพ
หรือผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ให้ลด ละ เลิกยาเสพติดและเพื่อให้สามารถอยู่รวมใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนรวมถึงภาคประชาสังคม๘ จะเห็นได้ว่าการเบี่ยงเบนคดีมิได้ยกเลิกความผิดไปเสียทีเดียว
ผู้กระทาผิดยังมีความผิดอยู่เพียงแต่นามาตรการบางอย่างมาบังคับแทนการลงโทษ เมื่อผู้กระทา
ความผิดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ถือว่าผู้กระทาความผิดไม่ต้องถูกลงโทษ
มาตรการที่นามาใช้คือมาตรการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงโทษ
เพื่อแก้ไขยับยั้ง (Rehabilitation) นั่นเอง
การเบี่ ย งเบนคดี ใ นทางทฤษฎี อ าจแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ประเภทหลั ก ๆ ได้ แ ก่ การ
เบี่ยงเบนคดีในชั้นก่อนฟูองคดี (pre-adjudication) และการเบี่ยงเบนคดีในชั้นหลังฟูองคดี (postadjudication) การเบี่ยงเบนคดี ใ นชั้น ก่อนฟูองคดีคือการที่ผู้กระทาความผิดยังไม่เข้าสู่กระบวน
พิจารณาของศาลและหากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูจนครบถ้วน คดีของ
ผู้กระทาผิ ดดังกล่าวเป็นอันยุติไป ส่วนการเบี่ยงเบนคดี ในชั้นหลังฟูองคดีหมายความว่าผู้กระทา
ความผิดดังกล่าวถูกฟูองเป็นจาเลยต่อศาลแล้ว แต่หากจาเลยปฏิบัติตามที่ตกลงไว้เพื่อแก้ ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดจนครบถ้วน ศาลจะมีคาสั่งยุติคดีของจาเลย๙
ประเทศไทยรับแนวคิดการเบี่ยงเบนคดีมาใช้เป็นมาตรหนึ่งในการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๙๔ พระราชบัญญั ติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๕๕ หรือ
พระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ก ระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ ก าหนด
หลักเกณฑ์บังคับให้ผู้ กระท าผิดฐานเสพ มีไว้ในครอบครอง จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
จาหน่ายในปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง ที่ไม่มีประวัติการกระทาผิดอื่นหรืออยู่ระหว่างการรับโทษ
จาคุกตามคาพิพากษาให้เข้ารับการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดก่อนไม่ว่าผู้นั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอานาจวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสู จน์ผู้ ใ ดเป็นผู้ เสพหรือติ ดยาเสพติด จากนั้นคณะอนุก รรมการต้องจัดให้มีแผนการฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามมาตรา ๒๒ โดยค านึ ง ถึ ง ความหนั ก เบาของการเสพหรื อ ติ ด
ยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องถูก
๘

กอบกุล จันทวโร, “แนวทางการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) และลดทอนความเป็น
อาชญากรรม (Decriminalization)”.เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุ มวิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓. ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.nsaccmu.
com/download/ 2554/ 01_2554.pdf.
๙
Joanne Csete & Denise Tomasini-Joshi. “Drug Courts: Equivocal Evidence on a
Popular Intervention”. (Online). Available : https://www.opensocietyfoundations.org/sites/
default/files/drug-courts-equivocal-evidence-popular-intervention-20160928.pdf, 2018.

๑๐
บังคับให้อยู่รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่
เกินหกเดือนซึ่งอาจขยายหรือลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสม
หากผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจน
ครบถ้วนตามที่กาหนดในแผนการฟื้นฟูและผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ผู้ที่
ถูกกล่าวหา และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคาสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไปและ
แจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งดาเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยรับเอาแนวคิดการเบี่ยงเบนคดีมาใช้กั บผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดมาระยะหนึ่งแล้วใน
รูปแบบของ Pre-adjudication และถือเป็นแนวคิดที่สนับสนุนการดาเนินการบาบัดรักษาผู้เสพหรือ
ผู้ติดยาเสพติดโดยศาลหรือ Drug Courts ตามรูปแบบ Post-adjudication ที่จะได้กล่าวในบทถัดไป

๓ แนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) หมายถึง การลดปัญหา
หรือภาวะเสี่ยงอันตราย การแพร่ระบาด การสูญเสียจากการใช้ยาเสพติดที่อาจเกิดกับบุคคล ชุมชน
และสังคม เป็นการปูองกันอันตรายโดยการทาให้เกิดพฤติการณ์ที่เป็นอันตรายลดลงในขณะที่ผู้ใช้ยา
เสพติดยังไม่สามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้ เป็นการบาบัดรักษาที่ยึดความพร้อมของผู้ปุวยเป็น
สาคัญ โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนและธรรมชาติของผู้ใช้ยาเสพติด๑๐
ประเทศไทยรับเอาแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยพิจารณาสถานการณ์การแพร่ร ะบาดยาเสพติดที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด
ซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้ยาเกินขนาด ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อ
ทางกระแสโลหิต เช่น เอชไอวี โรคเอดส์ จึงเกิดแนวคิดที่จะลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อให้ผู้
ติดยาเสพติดที่ยังไม่สามารถเลิกได้มีความปลอดภัย ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้เข็มฉีดยา ในปี ๒๕๕๒ สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดลงนามบันทึกความ
เข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเอามาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพ
ติด โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อลดการแพร่เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เข็มฉีดยา
ร่วมกัน ส่งผลให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอนุมัติให้นาเมทาโดนมาใช้บาบัดรักษายาเสพ
ติดระยะยาว๑๑
ต่อ มาศู นย์ อ านวยการพลั งแผ่ น ดิ น เพื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด แห่ งชาติ ก าหนดให้ น า
มาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาทดลองใช้กับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดที่ยังไม่สามารถเลิก
ยาเสพติดและมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมแง่
ของภาวะเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ และการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ทางกระแสโลหิ ต ทั้ ง นี้ ศู น ย์
๑๐

กระทรวงสาธารณุข. แนวทางการดาเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm
Reduction). (สมุทรสาคร : บริษัทบอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จากัด, ๒๕๖๐) หน้า ๙.
๑๑

“คาสั่งศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง
แนวทางการดาเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)”. (ออนไลน์). เข้าถึง
ได้ที่ https://www.nccd.go.th/upload/ content/2(46).pdf. หน้า ๓.

๑๑
อ านวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เพื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ ไ ด้ อ อกค าสั่ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางในการดาเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพ
ติดด้วยการฉีดควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยวิธีอื่น โดยกาหนดพื้นที่นาร่อง ๑๙ จังหวัด
ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดออกคาสั่งที่ ๒/๒๕๖๐
เรื่องแนวทางการดาเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ขยายขอบเขตพื้นที่ดาเนินงาน จาก ๑๙
จังหวัดเป็น ๓๖ จังหวัด จัดให้มีกลไกรองรับการดาเนินงานในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม๑๒

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด : กรณีศึกษานโยบายและ
มาตรการทางเลือกในต่างประเทศ (Decriminalization of Drug Cases : A case Study of Policy
and Alternative Measure From Foreign Countries) โดยนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์ (วารสาร
การเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓) ได้ศึกษาวิจัยปัญหายาเสพติดซึ่งแพร่ระบาดทั่ว
โลกและแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่ามาตรการที่ต่างประเทศดาเนินการและ
ประสบความส าเร็ จคื อ การลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของคดี ย าเสพติ ด ซึ่ ง แบ่ง ออกเป็ น ๒
แนวทางสาคัญ ได้แก่ การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดและการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด โดยการบาบัดรักษาโดยสมัครใจของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพ
ติ ด ที่ ค รอบครองยาเสพติ ด ในปริ ม าณเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเพื่ อ ใช้ เ สพส่ ว นตั ว และการปรั บ เ ปลี่ ย น
แนวความคิดของบุคคลทั่วไปที่มีต่อผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวว่ามิใช่อาชญากรแต่เป็นเพียง
ผู้ปุวยซึ่งสมควรบาบัดรักษามากกว่าการลงโทษทางอาญา ซึ่งส่งผลดีทาให้ผู้เสพหรือติดยาเสพติด
ดังกล่าวมีแรงจูงใจในการเข้ารับการบัดรักษาแบบสมัครใจ ทาให้การบาบัดรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทาให้ผู้เสพหรือติดยาเสพติดสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพเพราะรัฐไม่จาเป็นต้องลงโทษจาคุกผู้เสพหรือผู้ติดยา
เสพติดที่ยังสามารถแก้ไขฟื้นฟูได้ สามารถนาทรัพยากรต่างๆ และงบประมาณไปดาเนินการปราบปราม
ผู้ผลิต ผู้ค้าหรือจาหน่ายรายใหญ่ หรืออาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ ต่อไป๑๓
๒. การขับเคลื่อนการปฏิรูปนโยบายยาเสพติด : แนวทางใหม่สู่การลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด โดยคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด รายงานปี
ค.ศ. ๒๐๑๖ สรุปสาระสาคัญได้ว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดสามารถ
๑๒

เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕.
นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์. “การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด :
กรณีศึกษานโยบายและมาตรการทางเลือกในต่างประเทศ (Decriminalization of Drug Cases : A
case Study of Policy and Alternative Measure From Foreign Countries)”, วารสาร
การเมือง การบริหารและกฎหมาย, ๒๕๕๖.
๑๓

๑๒
กระทาได้ภายใต้ระบบการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ และสามารถทาให้มีประสิทธิภาพเมื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าใจและมีการดาเนินการที่ดีภายใต้หลักการของสาธารณสุข ส่งผลให้รัฐประหยัดต้นทุน
ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโรค เช่น โรคเอดส์ และส่งผลดีในด้านสังคม การบาบัดรักษาที่ดีส่งผล
ให้แนวโน้มในการกระทาความผิดซ้าลดลง รวมทั้งการจัดการปัญหายาเสพติดอยู่บนพื้นฐานของการ
มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน รายงานฉบับนี้มีข้อเสนอให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ดาเนินการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดโดยยกเลิกความผิดหรือกาหนดมาตรการอื่นแทนการ
ลงโทษอาญาผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองสาหรับใช้เป็นการส่วนตัว รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขการ
กาหนดโทษแก่ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่ใช่ผู้เสพหรือติดยาเสพติด แต่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการค้ายาเสพติดระดับล่าง เช่น คนรับขนเพียงเล็กน้อยให้ได้รับโทษตามสัดส่วนของการ
กระทาความผิดที่ตนควรได้รับ๑๔
๓. แนวทางการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด ว่าด้ วยผลการศึกษา
จาก ๕ ประเทศ โดยณัฐเมธี สัยเวช สรุปสาระสาคัญของเอกสารเรื่อง “การประเมินประโยชน์ของการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมจากหลักฐานและบทเรียนต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการศึกษาการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดในประเทศในทวีป
ยุโ รป ๕ ประเทศ ได้ แ ก่ สาธารณรัฐ เช็ ก เยอรมนี เนเธอร์แ ลนด์ โปรตุ เ กสและสวิ ตเซอร์แ ลนด์
ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการดาเนินนโยบายยาเสพติดของทั้ง ๕ ประเทศ ได้ดังนี๑๕
้
๓.๑ มีการปรับเปลี่ยนด้านอานาจการควบคุมและความเป็นผู้นาในการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การดาเนินการ การประสานงาน การติดตามและประเมินผลนโยบายยาเสพ
ติด จากกระทรวงยุติธรรมมาเป็นกระทรวงสาธารณสุข
๓.๒ มีการปฏิรูป แก้ไข ยกร่างกฎหมายจานวนมากเพื่อนาไปสู่การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด
๓.๓ ประเทศสาธารณรัฐเช็กและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีมาตรการในการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมซึ่งดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ร่วมกับภาคประชาสังคม
เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความพยายามในการปฏิรูปโยบายยาเสพติด รวมทั้ง ๕ ประเทศมีเครือข่ายผู้ใช้ยา
เสพติดอย่างเป็นทางการในระดับชาติ ซึ่งบริหารงานโดยผู้ใช้ยาเสพติด
๑๔

คณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด. “การขับเคลื่อนการปฏิรูปนโยบาย
ยาเสพติด : แนวทางใหม่สู่การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด ”. (ออนไลน์). เข้าถึง
ได้จาก : http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2017/03/GCDP
-Report-2016_THAI.pdf, 2017.
๑๕
ณัฐเมธี สัยเวช. “แนวทางการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด ว่าด้วย
ผลการศึกษาจาก ๕ ประเทศ” (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://thaipublica.org/2017/
01/natmaytee-01/, 2017.

๑๓
๓.๔ ประเทศสาธารณรั ฐ เช็ ก เยอรมนี แ ละสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ มี ก ารจั ด ตั้ ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ พั ฒ นานโยบายด้ า นยาเสพติ ด ส่ ว นประเทศโปรตุ เ กสมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมาธิ ก ารปู อ งกั น ยาเสพติ ด เพื่ อ ทดแทนกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางศาลในความผิ ด ฐาน
ครอบครองยาเสพติด ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ เปิดร้านกาแฟที่จาหน่ายยาเสพติดไม่
รุนแรงอย่างถูกกฎหมาย
๓.๕ ประเทศทั้ง ๕ ประเทศต่างมีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ดาเนินนโยบายของรัฐอย่างสม่าเสมอ
๓.๖ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกสและเยอรมนี ต่างมีการ
จัดทารายงานประจาปีไปยังศูนย์ติดตามตรวจสอบปัญหายาเสพติดและการติดยาเสพติดแห่งยุโรป
(European Monitoring Center for Drugs and Drug Addition : EMCDDA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เฝูาระวังปัญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการควบคุมยาเสพติดในทุกด้าน
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดและการดาเนินงานด้านนโยบายยาเสพติดที่น่าเชื่อถือ
ผลการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการใช้และครอบครองยาเสพติด
พบว่าในด้านปริมาณการใช้ยาเสพติด การใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง แต่หลังจากนั้นปริมาณ
การใช้ ยาเสพติดลดลงไปอยู่ในระดับที่ต่ากว่าประเทศที่ใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติดด้วยการ
ลงโทษทางอาญา และไม่ มี หลั กฐานที่ บ่ง ชี้ว่ าการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของการใช้ และ
ครอบครองยาเสพติดรวมทั้งการให้บริการยาเสพติด เช่น การบาบัดด้วยการจ่ายเฮโรอีนเป็นสาร
ทดแทน การแจกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาเสพติดจะสนับสนุนให้เกิดผู้ใช้ยาเสพติดหน้าใหม่ และไม่
พบว่าการลดทอนความเป็นอาชญากรรมจะทาให้เกิดอาชญากรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างที่เป็นข้อวิตก
กังวลกัน
๔. วิธีพิจารณาคดีฟื้นฟู : การสนองตอบต่อผู้ติดยาเสพติด โดยวัชรินทร์ ปัจเจก
วิญญูสกุล ศึกษาการดาเนินคดียาเสพติดในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลี ยและ
นิ ว ซี แ ลนด์ พบว่ า ในการด าเนิ น คดี ย าเสพติ ด ข้ อ หาโทษไม่ ร้ า ยแรง เช่ น ข้ อ หามี ย าเสพติ ด ไว้ ใ น
ครอบครองไว้เพื่อเสพหรือผู้กระทาความผิดอุกฉกรรจ์และเป็นผู้ติดยาเสพติดจะเน้นกระบวนการแก้ไข
ฟื้นฟูผ่านกระบวนการทางศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีฟื้นฟูติดยาเสพติด โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษอาญา
ศาลเหล่านี้อาจเรียกได้หลายอย่าง เช่น Drug Court, Problem-Solving Court หรือ Dedicated
Drug Court เป็นต้น ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจะมีลักษณะที่แตกต่างจากศาล
ปกติทั่ วไปอยู่บางประการ กล่ าวคือ จะพิจารณาเฉพาะคดีที่ผู้กระทาความผิดเป็นผู้ติ ดยาเสพติด
มีความต่อเนื่องในการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาจะต้องพิจารณาและติดตามผลการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ด้ ว ยตนเองตลอดระยะเวลาการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู มี ก ารฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม ความรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ พิ พ ากษาและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดาเนินการร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
ไทยตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ พบว่า ปัญหาประการหนึ่งของ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยคือการใช้ร ะบบบังคับบาบัดโดยมีแนวคิดว่าผู้ติด
ยาเสพติดเป็นผู้ปุวยจึงต้องบังคับบาบัด แต่วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นบทบาทและ
อานาจหน้าที่ของฝุายบริหารได้แก่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รูปแบบวิธีการ

๑๔
บาบัดยังไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทางสาธารณสุขและทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และหากการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ประสบความสาเร็จ พนักงานสอบสวนต้องรับตัวผู้ต้องหาดังกล่าวกลับมา
ดาเนินคดีอาญาต่อไป โดยไม่มีการออกแบบให้ศาลสามารถนามาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูมาใช้ใน
ระหว่างการพิจารณาคดี จึงได้ทดลองจัดให้มีกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูโดยให้คาปรึกษาด้านจิตสังคมแก่
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในระห่างการพิจารณาคดีโดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดียาเสพติด หรือคดีที่
มีข้อหาไม่ร้ายแรง เริ่มต้นที่ศาลอาญาธนบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา กระบวนการให้คาปรึกษา
จิตสังคมเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจาเลย ส่งผลให้ช่วย
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องหาหรือจาเลยและลดการกระทาผิดอาญาซ้าได้ในระดับหนึ่ง๑๖
๕. โครงการศึกษาเรื่องการนาแนวทางศาลยาเสพติดมาปรับใช้ในประเทศไทย
โดยรองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ ได้ศึกษาแนวทางการเบี่ยงเบนผู้กระทาความผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรมปกติ กลั่นกรองและบาบัดผู้ติดยาเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยการจัดตั้ง
ศาลชานัญการพิเศษที่เรียกว่าศาลยาเสพติด ประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรสหวิทยาการเข้าร่วม
พิจารณาอย่างใกล้ชิด โดยเปรียบเทียบกับการดาเนินการศาลยาเสพติดในประเทศสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดตั้งศาลยาเสพติดในประเทศไทย ซึ่งอาจ
กระท าได้ ทั้ ง ด้า นนโยบายและด้านกฎหมาย ในด้ านกฎหมายมีข้อ เสนอแนะให้ด าเนิน การแก้ไ ข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ ขยายขอบเขตการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องหาหรือ
จาเลยเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้งวางระเบียบภายในของศาลยุติธรรมใน
การบริ หารจั ด การเพื่ อให้ การแก้ ไขปั ญ หาผู้ ก ระทาผิ ดยาเสพติ ด ได้ รับ การช่ วยเหลื อดู แลได้ทั น ที
นอกจากนี้ยังสามารถประสานงานกับกรมคุมประพฤติให้ช่วยสอดส่องดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยที่อยู่ใน
อานาจศาลตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๔) ซึ่งกาหนดอานาจหน้าที่ให้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามคาสั่งศาลได้ รวมทั้ง เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้การบาบัดรักษาเป็นระบบสมัครใจ
ไม่ใช่การบังคับ และเปิดโอกาสให้ความผิดอาญาบางฐานความผิดที่ไม่ร้ายแรงให้ศาลสามารถสั่ง
ดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูได้เช่นกัน๑๗

๑๖

วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล. “วิธีพิจารณาคดีฟื้นฟู : การสนองตอบต่อผู้ติดยาเสพ
ติด”, ดุลพาห. (พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๕๘). หน้า ๑๓๗.
๑๗
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์. “โครงการศึกษาเรื่อง การนาแนวทางศาลยาเสพติดมาปรับ
ใช้ในประเทศไทย”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www/rabi.coj.go.th/doc/data/rabi/rabi
_1503892596.pdf, 2017.

๑๕

กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการปัญหายาเสพติด

การทาให้ยาเสพติดถูกกฎหมาย

อุปสรรค หรือปัญหาการ
บาบัดรักษาผู้เสพหรือผูต้ ิด
ยาเสพติดในประเทศไทย
o มาตรการตาม
กฎหมายปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นการ
บังคับบาบัด
o การฟื้นฟูดาเนินการ
โดยหน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม ไม่ใช่
การแพทย์หรือ
สาธารณสุข
o บทลงโทษยังไม่
เหมาะสม มีโทษ
จาคุกและยังมีอตั รา
โทษขั้นต่า

การลดทอนความเป็นอาชญากรรม
o การกาหนดบทลงโทษให้เหมาะสม
กับสภาพความผิด
o มุ่งเน้นการบาบัดรักษาผู้เสพหรือติด
ยาเสพติด มากกว่าการลงโทษ
อาญา

การจัดตั้งศาลเพื่อ
บาบัดฟื้นฟูผู้เสพหรือ
ผู้ติดยาเสพติดใน
ประเทศไทย

การมุง่ เน้นการลงโทษเพื่อปราบปราม
o คดียาเสพติดขึ้นสูก่ าร
พิจารณาของศาลเป็น
จานวนมาก
o มีบทลงโทษจาคุก
ส่งผลให้มผี ู้ต้องขังคดี
ยาเสพติดจานวนมาก
แนวทางการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมในคดียาเสพติดของ
ต่างประเทศ
o การปรับปรุงบทลงโทษ
ในความผิดที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติดจานวน
เล็กน้อย
o การจัดตัง้ ศาลหรือ
หน่วยงานเฉพาะในการ
บาบัดฟื้นฟูผู้ตดิ ยาเสพ
ติด

o แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลเพื่อบาบัดฟื้นฟูผู้
เสพหรือผู้ติดยาเสพติด
o มาตรการบาบัดโดยความสมัครใจของผู้เสพหรือติดยาเสพติด มีกระบวนการ
คัดกรอง การตรวจสอบผู้เสพหรือติดยาเสพติดบนพื้นฐานด้านสาธารณสุข
o บทบาทเชิงรุกของผู้พิพากษา
o หากกระบวนการบาบัดฟื้นฟูไม่สาเร็จ มีบทลงโทษที่เหมาะสม

๑๖

สรุป
ปัญหายาเสพติดและการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความสาคั ญ
นโยบายการแก้ไขจัดการปัญหายาเสพติดจึงแตกต่างกันออกไปตามแต่ละห้วงเวลา สถานการณ์
รวมทั้งสภาพสังคมของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งนโยบายในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ออกเป็น ๓ นโยบายหลักๆได้แก่ นโยบายการปราบปรามยาเสพติด นโยบายการทาให้ยาเสพติดถูก
กฎหมาย และนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด ซึ่งมีรายละเอียดการจัดการ
ปัญหายาเสพติดแตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์ของโทษและการลงโทษ เมื่อพิจารณารายละเอียด
ของนโยบายทั้งสามประการข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่านโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
ยาเสพติดเป็นนโยบายที่อยู่ตรงกลางระหว่างนโยบายปราบปรามยาเสพติดและนโยบายการทาให้
ยาเสพติดถูกกฎหมาย นโยบายนี้อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ต้องการแยกผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
ซึ่งเป็นเพียงผู้ปุวยออกจากผู้ค้ายาเสพติดและนาระบบการบาบัดรักษาอาการติดยาเสพติดมาใช้เพื่อให้
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดลดอาการพึ่งพิงยาเสพติด ลดปัญหาการกระทาผิดซ้า และสามารถใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้ ทั้งนี้ นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดสามารถดาเนินการผ่าน
มาตรการต่างๆ ทั้งการแก้ไขกฎหมาย ได้แก่ การลดทอนความผิดและโทษจาคุกของคดียาเสพติดบาง
ประเภท การหันเหหรือเบี่ ยงเบนคดีเพื่อนาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดโดยมีเงื่อนไข
การยุติการดาเนินคดีอาญา รวมทั้งการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อบรรเทาอาการติดยาเสพ
ติดและเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและโรคติดต่อ ประเทศไทยรับเอานโยบายการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดมาใช้ผ่านแนวคิดการเบี่ยงเบนคดีตามที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ตามคาสั่งศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นต้น

