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บทคัดย่อ
มีกฎหมาย 13 ฉบับที่ใช้เพื่อการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และบ�ำบัด
รัก ษาผู้ติด ยาเสพติดจึง เป็นปัญหาต่อการบัง คับใช้ ดัง นั้นการวิจัยจึงมี
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำกฎหมายทั้ง 13 ฉบับให้เป็นฉบับเดียวในรูปของ
ประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติดโดยมีหลักการ 3 ประการ คือ เพือ่ น�ำ
กฎหมายยาเสพติด 13 ฉบับ มาประมวลเป็นระบบที่แบ่งเป็นภาค และหมวด
ในรูปแบบของประมวลกฎหมายเพือ่ อนุวตั กิ ารกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ
และเพื่อน�ำมาตรการส�ำคัญเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้
กฎหมายยาเสพติดให้มปี ระสิทธิภาพมาบัญญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายข้อมูล
ทีใ่ ช้ในการจัดท�ำร่างประมวลกฎหมายประกอบด้วยข้อมูลภาคเอกสาร ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การระดมความคิดเห็นด้วยการสนทนากลุม่ เจาะจง
และการมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ จากกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับใช้กฎหมาย การบ�ำบัดรักษา และผู้น�ำชุมชน
โครงสร้ า งและรู ป แบบของประมวลกฎหมายสารบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด
ประกอบด้วย 8 ภาค ได้แก่ ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2  การควบคุม
ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย เคมีภัณฑ์หรือสารตั้งต้น ภาค 3
การด�ำเนินการกับทรัพย์สิน  ภาค 4 การบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู ดูแล และติดตาม
ผู้ผ่านการบ�ำบัด ฟื้นฟู ภาค 5 การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาค 6
ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา ภาค 7 กองทุนยาเสพติด ภาค 8
บทก�ำหนดโทษ และ บทเฉพาะกาล
ค�ำส�ำคัญ : กฎหมายสารบัญญัติยาเสพติด การอนุวัติการกฎหมายยาเสพติด
ระหว่างประเทศ กฎหมายยาเสพติดต่างประเทศ
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ABSTRACT
There are 13 Laws for the protection,
suppression of drug addict and the
narcotic-addict treatment which are the
problems of the enforcement. Therefore,
the research has an objective to codify all
13 laws related to drugs to be one law. The
Drug Codification basing on 3 principles
which are : classifying 13 drug laws into
categories of Titles and Chapters
incorporating of international drug laws to
implement in domestic legislation; and
including important measures which benefit
to the law enforcement.
The structure and the patterns of the
Drug Code consists of 8 titles which are;
Title 1 General Provision; Title 2 Narcotics,
Psychotropic substances; Inhalants;
Chemicals, and Precursor; Title 3 Measures
to proceed on properties derived from
narcotics activities; Title 4 Narcotic-Addict
Treatment, Rehabilitation, After-care, and
Following up; Title 5 People Organization
Participation; Title 6 Mutual Legal Assistance
in Criminal Matter; Title 7 Drug Funds; Title
8 Penalty; and Transitory Provision.
Keywords: Substantive Drug Code; the
implementation of International Drugs
Laws; Foreign Drugs Laws.

ความส�ำคัญและที่มาของปัญหา
ที่ท�ำการวิจัย
ยาเสพติ ด เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ร ะดั บ ประเทศ
ต่างประเทศ และระหว่างประเทศทีม่ กี ารกระท�ำ 
ความผิด ในลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ความสงบสุข ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ และเป็น
ผลร้ายต่อการพัฒนาประเทศทัง้ ทางด้านสังคม
เศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ การกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการประกอบ
อาชญากรรมระดับประเทศและอาชญากรรม
ข้ามชาติ เป็นปัญหาที่แทรกซึมเข้าไปในสังคม
ทุกระดับ ผู้กระท�ำความผิดรายส�ำคัญเป็นผู้มี
อิทธิพลและมีทุนทรัพย์มหาศาลที่จะสนับสนุน
ให้ ก ารประกอบอาชญากรรมบรรลุ ผ ลตาม
เป้าหมาย ส�ำหรับประเทศไทยถือว่ายาเสพติด
เป็นปัญหาทีร่ ฐั บาลทุกยุคสมัยต่างก็ได้ให้ความ
ส�ำคัญโดยจัดให้เป็นนโยบายและวาระแห่งชาติ
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และเร่ ง ด่ ว นในการป้ อ งกั น
ปราบปรามผู้กระท�ำความผิดยาเสพติด และ
บ�ำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจ�ำเป็นจะ
ต้องมีกฎหมายใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดให้น้อย
ลงไป แต่ทเี่ ป็นปัญหาก็คอื ในปัจจุบนั มีกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีจ�ำนวนมากถึง 13 ฉบับ
จ� ำ แนกเป็ น กลุ ่ ม ตามประเภทของเป้ า หมาย
ในการด�ำเนินการ  5 กลุ่ม คือ   
1) กลุม่ กฎหมายเพือ่ การควบคุมสารเคมีและ
สารตัง้ ต้นมิให้มกี ารน�ำไปใช้ในการผลิตยาเสพติด
ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ วบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอี่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท
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พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 และพระราชก�ำหนดป้องกันการใช้
สารระเหย พ.ศ. 2533
2) กลุม่ กฎหมายเพือ่ การควบคุมยาเสพติด
และสารยาเสพติด มิให้มีการผลิต การค้าและ
น�ำไปใช้ในทางที่ผิด ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุ
ที่ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และประสาท พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  
และพระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. 2533
3) กลุม่ กฎหมายทีใ่ ห้อำ� นาจเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำ
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
4) กลุ่มกฎหมายเพื่อการบ�ำบัดรักษาและ
ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ได้ แ ก่
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และ
ประสาท พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522  พระราชก�ำหนดป้องกันการ
ใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และ พระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
5) กลุม่ กฎหมายเพือ่ ควบคุมมิให้นำ� ทรัพย์สนิ
มาใช้ในการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ได้แก่ พระราชบัญญัตมิ าตรการในการปราบปราม

ผูก้ ระท�ำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
กฎหมายเหล่านี้บางฉบับก็มีบทบัญญัติที่
ขัดแย้งกันและสร้างความสับสนให้แก่ผบู้ งั คับใช้
กฎหมายและแทบจะทุกฉบับมีบทบัญญัติที่เป็น
ทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติในฉบับเดียวกัน
ท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดมีปัญหา
อุปสรรค และข้อจ�ำกัดบางประการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อการกระท�ำความผิดมีการพัฒนาที่
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบ เทคโนโลยี
และกระบวนการที่มีความซับซ้อนและแยบยล
มากขึ้นภายใต้รูปแบบขององค์กรอาชญากรรม
ซึง่ มีทงั้ อิทธิพลและก�ำลังทรัพย์มหาศาลส�ำหรับ
ใช้ ใ นการประกอบอาชญากรรมยาเสพติ ด
ปัญหาเหล่านีไ้ ด้สร้างความยุง่ ยากต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายยาเสพติด นอกจากนี้ในระหว่าง
ประเทศนัน้ องค์การสหประชาชาติได้มกี ฎหมาย
ยาเสพติดระหว่างประเทศอยู่ 4 ฉบับ คือ
(1) อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธสี ารแก้ไขอนุสญ
ั ญาเดีย่ ว
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ค.ศ. 1972
(Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as
Amended by the 1972 Protocol Amending the
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961)
(2) อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท ค.ศ. 1971 (Convention on
Psychotropic Substances, 1971)
(3) อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ย
การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 (United
Nations Convention against Illicit Traffic in
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Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,
1988)
(4) อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
ต่อต้านที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000
(United Nations Convention against
Transnational Organized Crime, 2000)
กฎหมายยาเสพติ ด ระหว่ า งประเทศ
เหล่านี้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีอยู่ด้วย
จึงเป็นพันธกรณีทจี่ ะต้องน�ำเอาสาระส�ำคัญของ
ข้อบัญญัตมิ าอนุวตั กิ าร (Implement) ในกฎหมาย
ยาเสพติดของไทยเพือ่ ให้เป็นกฎหมายทีม่ คี วาม
เป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ
จากปัญหากฎหมายดังกล่าวย่อมส่งผล
ต่อการบังคับใช้กฎหมายที่สร้างความยุ่งยาก
และสับสนจนในบางครั้งผู้บังคับใช้กฎหมาย
ก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้กฎหมายฉบับใดรองรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการ
ด�ำเนินการอนุวตั ติ ามกฎหมายระหว่างประเทศ
เพือ่ ให้ไทยได้บรรลุพนั ธกรณีระหว่างประเทศใน
ฐานะเป็นภาคีสมาชิกที่ให้การรับรองกฎหมาย
ระหว่างประเทศเหล่านัน้ ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้
จึงมีเป้าหมายในการพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาเสพติดให้เป็นระบบและทิศทางเดียวกัน
เพื่อการป้องกัน ปราบปราม บ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู
ดูแลและติดตามผูผ้ า่ นการบ�ำบัดรักษา ด้วยการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางฉบับ บางมาตรา และ
อนุวัติตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ
โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะแยกกฎหมายยาเสพติ ด
ทัง้ หมดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเ่ ป็นบทบัญญัติ
สารบัญญัตกิ บั ส่วนทีเ่ ป็นบทบัญญัตวิ ธิ สี บัญญัติ
กฎหมายที่จัดท�ำขึ้นใหม่นี้จะเป็นกฎหมายที่มี
การจั ด ท� ำ เป็ น หมวดหมู ่ มี ค วามชั ด เจนและ
มีความเชื่อมโยงกัน ในลักษณะของประมวล

กฎหมาย ซึ่งโครงการวิจัยนี้ก�ำหนดเฉพาะการ
จัดท�ำร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติด
ของประเทศไทยเท่านั้น ร่างประมวลกฎหมาย
สารบัญญัตยิ าเสพติดทีจ่ ดั ท�ำน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผูบ้ งั คับใช้กฎหมายในอันทีจ่ ะท�ำให้มปี ระสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดประสิทธิผลคือลดปัญหา
ยาเสพติดให้น้อยลง
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาเพือ่ น�ำไปสู่
การจัดท�ำร่างประมวลกฎหมายสารบัญ ญัติ
ยาเสพติด เป็นการประมวลกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติ ด ของไทย 13 ฉบั บ และกฎหมาย
ยาเสพติดระหว่างประเทศ 4 ฉบับรวมเข้าเป็น
ฉบั บ เดี ย ว โดยมี ก ฎหมายยาเสพติ ด ของ
ต่างประเทศ 5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  และกัมพูชา
เป็นแนวทางการจัดท�ำร่างประมวลกฎหมาย
สารบัญญัติยาเสพติด
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
research) ประกอบด้วย
(1) การวิ จั ย เอกสาร (Documentary
research) เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เป็น
แนวคิด ทฤษฎี ด้านการลดทอนความเป็น
อาชญากรรม (Decriminalization) การลด
อันตราย (Harm Reduction) ความร่วมมือจาก
ประชาชนแบบ Informal Social Control ต�ำรวจ
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ (Community Policing)
กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก โดยใช้มาตรการ
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ลงโทษระดับกลาง (Intermediate Sanctions)
และการวิ เ คราะห์ ก ฎหมายไทย 13 ฉบั บ
กฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ 4 ฉบับ และ
กฎหมายยาเสพติดของต่างประเทศ 5 ประเทศ คือ
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
และกัมพูชา
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
เป็ น การสั ม ภาษณ์ ป ระชากรวิ จั ย ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ ผู ้ ช� ำ นาญการ และผู ้ บั ง คั บ ใช้
กฎหมายด้านยาเสพติดระดับนโยบาย ผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายด้ า นยาเสพติ ด ระดั บ นโยบายของ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เจ้าพนักงานต�ำรวจผู้รับผิดชอบโดยตรงในคดี
ยาเสพติด ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดียาเสพติด
และพนักงานอัยการทีว่ า่ คดียาเสพติดทีเ่ ชียงใหม่
จ�ำนวน 8 ท่าน และที่กรุงเทพมหานครจ�ำนวน
10 ท่าน
(3) การระดมความคิดเห็นด้วยการสนทนา
กลุม่ เจาะจง (Focus Group) เป็นการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลด้วยการประชุมสัมมนากลุ่มประชากรที่
ผู้วิจัยเจาะจงเลือก (Population selection)
ประกอบด้ ว ยผู ้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายยาเสพติ ด
ผูน้ ำ� ชุมชนและนักวิชาการ มาระดมความคิดเห็น
เกีย่ วกับความจ�ำเป็นและเหมาะสมในการจัดท�ำ
ประมวลกฎหมายสารบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ของ
ประเทศไทย และโครงสร้างของประมวลกฎหมาย
ทีต่ อ้ งการให้มี โดยก�ำหนดพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินการ
ที่ เ ชี ย งใหม่ แ ละกรุ ง เทพมหานคร มี จ� ำ นวน
ประชากรที่เข้าร่วมท�ำ  Focus group แห่งละ
20 คน
(4) การมีส่วนร่วมออกแบบ - ร่วมออกแบบ
(Participatory Design, Co-Design) เป็นวิธกี าร
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) เกีย่ วกับปัญหา

ยาเสพติด ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่
กระบวนการยุตธิ รรม กลุม่ เจ้าหน้าทีค่ มุ ประพฤติ
เจ้าหน้าทีด่ า้ นการบ�ำบัดรักษาฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชน นักวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ คยติดยาเสพติด ประชากร
กลุ่มดังกล่าวกลุ่มละ 6 คน ร่วมกันออกแบบ
โครงสร้างของร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติด
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาตามระเบียบวิธีวิจัย
ดังกล่าวนั้นผู้วิจัยได้น�ำมาประมวลวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อให้ได้สาระส�ำคัญที่สมควร
จะได้ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นร่ า งประมวลกฎหมาย
สารบัญญัติยาเสพติดที่จัดท�ำขึ้นนี้
ผลการวิจัย
ความส�ำคัญส�ำหรับการจัดท�ำร่างประมวล
กฎหมายสารบัญญัติด้านยาเสพติดก็คือการ
น�ำเอาแนวคิด ทฤษฎี การประมวลสาระส�ำคัญ
ของบทบัญญัตใิ นกฎหมายยาเสพติดฉบับต่าง ๆ
13 ฉบับ และ การน�ำเอาข้อบัญญัตขิ องกฎหมาย
ยาเสพติดระหว่างประเทศ 4 ฉบับ กับสาระส�ำคัญ
หลักทีม่ อี ยูใ่ นกฎหมายยาเสพติดของต่างประเทศ
5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร และกัมพูชา รวมทั้งความ
คิดเห็นและข้อเสนอจากประชากรวิจัยที่เก็บ
รวบรวมตามระเบียบวิธีวิจัย ประกอบความรู้
และประสบการณ์ของคณะผู้วิจัย มาวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ เป็ น ร่ า งประมวล
กฎหมาย ซึ่งมีประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นจากแนวคิด ทฤษฎี
1.1 การลดทอนความเป็นอาชญากรรม
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(Decriminalization) หมายถึงการก�ำหนดให้
การกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เป็ น
ความผิ ด ทางอาญาบางประเภท (Criminal
offence) ซึง่ ปกติผกู้ ระท�ำความผิดจะถูกลงโทษ
จ� ำ คุ ก หรื อ กั ก ขั ง แต่ เ ปลี่ ย นมาใช้ วิ ธี ก ารอื่ น
แทนการลงโทษ เช่น การท�ำประโยชน์ให้แก่
สาธารณะ การบ�ำบัดรักษา ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้
เพราะการใช้โทษจ�ำคุกหรือกักขังผูก้ ระท�ำความผิด
บางประเภทไม่สามารถที่จะแก้ไขพฤติกรรม
การกระท�ำได้จึงไม่อาจแก้ปัญหาการกระท�ำ
ความผิดซ�้ำอีกได้
การลดทอนความเป็นอาชญากรรม เป็น
หลักการทีก่ ำ� หนดไว้ในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท ค.ศ. 1988
ข้อ 3 ย่อหน้าที่ 1 แต่สามารถทีจ่ ะยกเว้นไม่นำ� การ
ก�ำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาได้ในกรณีที่
เป็ น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสพหรื อ การมี ไ ว้
ในครอบครองเพื่ อ เสพส� ำ หรั บ ตนเองตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ 3 ย่อหน้า 4 (d) และ (e) โดย
ก�ำหนดให้ใช้มาตรการทางเลือกอืน่ ๆ แทนการ
ลงโทษทางอาญา ในปัจจุบันมีประเทศต่างๆ
น�ำมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษทางอาญา
หรือการไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญา ตามที่
ก� ำ หนดไว้ ใ นกลุ ่ ม สหภาพยุ โ รป European
Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addition หรือ EMCDDA 2005 แตกต่างไปจาก
ประเทศไทยที่ ก� ำ หนดให้ ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ
การเสพหรือการครอบครองยาเสพติดยังคงเป็น
ความผิดอาญา ซึง่ ต่างไปจากการทีท่ างองค์การ
สหประชาชาติ ถือว่าเป็นผู้ที่ควรได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข (Public health) มากกว่าที่จะ
ถื อ ว่ า เป็ น ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ทางอาญาและ

มีแนวโน้มในการก�ำหนดให้ประเทศภาคีถอื ปฏิบตั ิ
ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัย
พิเศษว่าด้วยยาเสพติด ในปี 2016 (The UN
General Assembly Special Session on Drugs
(UNGASS)) 2016 ที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2558
   ส�ำหรับการวิจยั นีไ้ ด้คำ� ตอบมาว่า ในทาง
การแพทย์จดั ว่าผูต้ ดิ ยาเสพติดเป็นผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง
ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา  แนวคิดนี้มี
การน�ำไปใช้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอเมริกาใต้ เช่น เม็กซิโก อาร์เจนติน่า  
เอกวาดอร์ บราซิล โคลัมเบีย และประเทศพัฒนา
หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ ฝรัง่ เศส
สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน โปรตุเกส และอังกฤษ
เป็นต้น ดังนั้นการจัดท�ำร่างประมวลกฎหมาย
สารบัญญัติยาเสพติดจึงได้น�ำเอาแนวคิด การ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมมาบัญญัติไว้ใน
ร่ า งประมวลกฎหมายสารบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด
โดยน�ำมาบัญญัติไว้ใน ภาค 4 การบ�ำบัดรักษา
ฟืน้ ฟู ดูแล และติดตามผูผ้ า่ นการบ�ำบัดรักษา และ
ฟื้นฟู
1.2 การลดอันตราย (Harm Reduction)
หมายถึง การลดความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ
ที่อาจเกิดกับผู้ใช้ยาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะที่
ยังเลิกใช้ยาเสพติดไม่ได้ในทันที เป็นแนวคิด
ที่ น� ำ เอาระบบการสาธารณสุ ข มาใช้ เ พื่ อ ลด
อันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูใ้ ช้สารเสพติด ด้วยการ
อบรมวิธีการใช้ยาเพื่อให้เกิดการค่อยๆ ลด
ปริมาณยาลงรวมทั้งการป้องกันผลข้างเคียงที่
จะเกิดขึน้ และในระหว่างทีพ่ ยายามจะให้เลิกยา
จ�ำเป็นจะต้องมีมาตรการลดอันตรายทีอ่ าจเกิด
จากการรับเชื้อหรือถ่ายเชื้อโรคบางชนิด เช่น
เอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี และชนิดบี
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อีกทัง้ ยังช่วยผูใ้ ช้ยาเสพติดสามารถลดการใช้ยา
ลงจนถึงสามารถเลิกได้และไม่กลับไปใช้ยาเสพติด
ซ�้ำอีก “การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด”
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ (คช.ปอ.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 และองค์การสหประชาชาติ
จะสนับสนุนให้เป็นประเด็นส�ำคัญในการประชุม
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย
ยาเสพติดในปี 2016 (UNGASS 2016) (ศรีสมบัติ
โชคประจักษ์ชดั และคณะ, “ศึกษาและวิเคราะห์
เพือ่ น�ำแนวคิด การท�ำให้ถกู กฎหมาย การไม่เอา
โทษทางอาญาและการลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพติด มาใช้เพื่อพัฒนานโยบายยาเสพติด
ของประเทศไทย ((http://idcp.net/policyadvocacy/the-UN-general-assemblyassembly-special-session-on-drugsungass-2016 และ (Global Commission on
Drug Policy. Taking Control. Pathways to
……Policies that work. ม.ป.ท. NVV,2558,
หน้า 5)
แนวคิดการลดอันตรายนี้การวิจัยน�ำ
บัญญัติไว้ในร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติด ภาค 4 หมวด 1 ศูนย์เพือ่ การคัดกรอง
ผูบ้ ำ� บัดรักษา ฟืน้ ฟู และหมวด 3 ระบบสมัครใจ
1.3 การมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
(Public Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ทัง้ ภาครัฐทุกหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึง
กลไกต่างๆ ในระดับพืน้ ที่ เช่น สถาบันการศึกษา
ศาสนา ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อร่วมมือกันด�ำเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสั ง คม เกิ ด จากแนวคิ ด ที่ ว ่ า
อาชญากรรมเกิดจากความอ่อนแอของชุมชน
และความล้มเหลวในการควบคุมทางสังคมของ
สถาบันต่างๆ ในพืน้ ที่ และเป็นแนวคิดทีม่ าจาก
การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยพิเศษ
ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการต่ อ ต้ า นปั ญ หา
ยาเสพติดโลก (The Special Session of the
General Assembly Devoted to Countering the
World Drug Problem Together) หรือ UNGASS
1998 ซึ่งเป็นการประชุมสมาชิกสหประชาชาติ
เมื่อครบรอบ 10 ปีของการใช้บังคับอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการลักลอบค้า
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท
ค.ศ. 1988 (The United Nations Convention
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, 1988) และได้มี
การจัดท�ำ  “Political Declaration Guiding
Principles of Drug Demand Reduction
and Measures to Enhance International
Cooperation to Counter the World Drug
Problem, 1998” โดยได้เรียกร้องให้ประเทศ
ภาคีสมาชิกด�ำเนินการให้ทุกภาคส่วนในสังคม
(นอกเหนือจากทางราชการ) เช่น องค์กรที่มิใช่
รัฐบาล (Non Government Organization)  บิดา
มารดา ครู เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข องค์กรในชุมชน
นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชน ฯลฯ ที่จะต้องมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ซึ่งเดิมประเด็นนี้มิได้มีก�ำหนดไว้ในอนุสัญญา
ระหว่ า งประเทศฉบั บ ใดจึ ง เป็ น การก� ำ หนด
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในภายหลังจากทีอ่ นุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การต่ อ ต้ า นการลั ก ลอบค้ า ยาเสพติ ด และ
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วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988
มีผลบังคับใช้แล้ว) นอกจากนัน้ หลักการอ้างอิง
จ�ำเป็นจะต้องให้มกี ารมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทีส่ ำ� คัญคือ แผนแม่บท
การบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2561
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
6 มกราคม 2558 และประกาศใช้เมื่อวันที่
20 มกราคม 2558 ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกและ
การมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม ก�ำหนดให้มีการ
สนับสนุนให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและด�ำเนินงานยุตธิ รรมในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เหมาะสม
ในร่ า งประมวลกฎหมายสารบั ญ ญั ติ
ยาเสพติ ด ที่ จั ด ท� ำ ได้ น� ำ เอาสาระส� ำ คั ญ ของ
ส่วนนีม้ าบัญญัตไิ ว้ในภาค 5 การมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาสังคม
1.4 กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก
(Alternative Criminal Justice) หมายถึง การ
บริหารจัดการกับปริมาณคดีทจี่ ะเข้าสูร่ ะบบการ
ยุติธรรมซึ่งมีจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถบริหารจัดการ
ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม จนมีคดี
สะสมเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้มผี ถู้ กู ลงโทษในทาง
อาญาจ�ำนวนมากด้วยเช่นกัน ซึ่งกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกนอกจากจะมีก�ำหนดไว้ใน
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการ
ลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท ค.ศ. 1988 ข้อ 3 ย่อหน้า 4 (e)
แล้วยังมีกำ� หนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2561 ในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการด�ำเนินงาน ข้อ 4

ว่าด้วยการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การมีสว่ นร่วมและกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก
โดยให้มกี ารน�ำกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วม
และกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและหรือ
มาตรการการลงโทษดังกล่าวมาใช้ให้มากขึ้น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะมิ ใ ห้ มี ค ดี เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการ
ยุติธรรมเกินความจ�ำเป็น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้น�ำ
มาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate
Sanctions) ซึง่ เป็นมาตรการระหว่างการจ�ำคุก
กับการคุมประพฤติเพื่อใช้กับผู้กระท�ำผิดใน
ชุมชนทีส่ ะท้อนให้เห็นการโต้ตอบต่อการกระท�ำ
ผิดได้ดีกว่าการใช้การคุมความประพฤติหรือ
การใช้การจ�ำคุกแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ นี้
เพราะเหตุทผี่ กู้ ระท�ำผิดจ�ำนวนหนึง่ อยูใ่ นวิสยั ที่
สามารถปล่อยให้กลับคืนสูส่ งั คมได้ ในขณะทีอ่ กี
จ�ำนวนหนึ่งไม่ควรถูกปล่อยกลับสู่สังคม และ
ยังมีผู้กระท�ำผิดอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรถูกลงโทษ
ทีเ่ บากว่าการจ�ำคุกแต่ตอ้ งหนักกว่าการถูกปรับ
หรือถูกคุมความประพฤติ
แนวคิดนี้ได้น�ำมาบัญญัติไว้ในภาค 4
การบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู ดูแลและติดตามผู้ผ่าน
การบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู
2. ประเด็นจากกฎหมายต่างประเทศ
การวิ จั ย ได้ น� ำ กฎหมายยาเสพติ ด ของ 5
ประเทศมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท�ำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดส�ำหรับ
ประเทศไทย ดังนี้
2.1 ประเทศประเทศญีป่ นุ่   มมี าตรการที่
ใช้กบั ปัญหายาเสพติด 3 มาตรการ คือ มาตรการ
ปราบปราม โดยมีการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ ข้มงวด
เด็ดขาดและรุนแรง มาตรการป้องกัน โดยมี
ศู น ย์ ป ้ อ งกั น ยาเสพติ ด และมี อ าสาสมั ค ร
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ภาคเอกชนกลุม่ ต่างๆ และมาตรการการบ�ำบัด
รักษา เป็นการบังคับผู้ติดยาเสพติดต้องรับการ
บ�ำบัดรักษา และการควบคุมสารเสพติด ส�ำหรับ
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาโดยสมัครใจจะต้อง
แสดงตนหรือรายงานประวัติต่อแพทย์ ข้อมูลนี้
ถือเป็นความลับ ในส่วนที่มีผลต่อการจัดท�ำ
ร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติดก็คอื
ประเทศญี่ ปุ ่ น มี ก ารระดมทุ น (Funding)
เพื่อน�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่จะรณรงค์
เผยแพร่ อบรม สัมมนา และขับเคลือ่ นการป้องกัน
การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด
การวิจยั ได้นำ� แนวคิดนีม้ าใช้ในการจัดท�ำ
ร่ า งประมวลกฎหมายสารบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด
ภาค 4 การบ�ำบัดรักษา ฟืน้ ฟู ดูแล และติดตาม
ผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษา หมวด 3 ระบบสมัครใจ
และภาค 7 กองทุนยาเสพติด
2.2 ประเทศฝรั่งเศส มีแนวคิดว่าการ
ติดยาเสพติดเป็นปัญหาทางจิตใจ จึงต้องใช้
มาตรการการบ�ำบัดรักษามากขึ้น การลงโทษ
ทางอาญาน้อยลง ซึง่ การวิจยั ได้นำ� มาใช้ในการ
จัดท�ำร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติด
ภาค 4 การบ�ำบัดรักษา ฟืน้ ฟู ดูแล และติดตาม
ผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู
2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย
ด้านยาเสพติดหลายฉบับจึงได้รวบรวมไว้เป็น
ประมวลกฎหมาย (The United States Code
(U.S. Code)) โดยมีโครงสร้างของประมวลกฎหมาย
แบ่งเป็นภาค (Chapters) ส่วน (Parts) และ
มาตราต่างๆ แนวคิดในเรือ่ งการน�ำเอากฎหมาย
ยาเสพติดที่มีหลายฉบับมาจัดท�ำเป็นประมวล
กฎหมายจึงตรงกับที่ผู้วิจัยก�ำหนดเอาไว้
2.4 ประเทศสหราชอาณาจักร มีกฎหมาย
ยาเสพติด 2 ฉบับ คือ The Misuse of Drugs

Act 1971 กฎหมายฉบับนี้แบ่งประเภทยาที่ต้อง
ควบคุมเป็น 3 ประเภท และก�ำหนดความผิด
ตามปริมาณของยาเสพติดแต่ละประเภทไว้ ส่วน
The Medicines Act 1968 เป็นกฎหมายทีค่ วบคุม
การผลิ ต และการจ� ำ หน่ า ยยาตามประเภท
ของยาที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ซึ่งการจัดท�ำร่าง
ประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดได้น�ำ
เอาแนวคิดนีม้ าใช้ในภาค 2 การควบคุมยาเสพติด
วัตถุอันตราย สารระเหย เคมีภัณฑ์ หรือสาร
ตั้งต้น
2.5 ประเทศกัมพูชา มีกฎหมายยาเสพติด
ที่ ทั น สมั ย ในลั ก ษณะของประมวลกฎหมาย
แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ค�ำว่า ประมวลกฎหมายก็ตาม
โครงสร้างของกฎหมายแบ่งเป็นหมวด 9 หมวด   
แนวทางของกฎหมายยาเสพติดกัมพูชานี้ ผูว้ จิ ยั
ได้น�ำมาใช้ในการจัดท�ำร่างประมวลกฎหมาย
สารบัญญัติยาเสพติด ในภาค 6 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
3. ประเด็นจากกฎหมายยาเสพติดของไทย
มี 13 ฉบับ คือ พระราชบัญญัตคิ วบคุมโภคภัณฑ์
พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอี่ อกฤทธิต์ อ่ จิต
และประสาท พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการด� ำ เนิ น การตามค� ำ พิ พ ากษา
คดีอาญา พ.ศ. 2527 พระราชก�ำหนดป้องกัน
การใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
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พระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
บทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 13 ฉบับนี้
ได้นำ� มาใช้วเิ คราะห์และน�ำเอาเฉพาะบทบัญญัติ
ที่เป็นสาระส�ำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับ มา
ประมวลเป็นร่างประมวลกฎหมายโดยน�ำมา
บัญญัติไว้ตามภาค หมวด และมาตราต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาค 2 การควบคุมยาเสพติด
ให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย เคมีภณ
ั ฑ์ หรือ
สารตัง้ ต้น ของร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ด้านยาเสพติด ได้น�ำบทบัญญัติของพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาบัญญัติ
ไว้เพราะเห็นว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์และ
เหมาะสมดีอยู่แล้ว
7.1.3 กฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ  
มี 4 ฉบับ คือ อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญา
เดี่ ย วว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ค.ศ. 1961,
ค.ศ. 1972 (Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961 as Amended by The 1972
Protocol Amending The Single Convention
on Narcotic Drugs, 1961) อนุสัญญาว่าด้วย
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971
(Convention on Psychotropic Substances,
1971) อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้าน
การลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุทอี่ อกฤทธิต์ อ่
จิตประสาท ค.ศ. 1988 (United Nations  

Convention against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances, 1988)  
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United
Nations Convention against Transnational
Organized Crime, 2000)
กฎหมายยาเสพติ ด ระหว่ า งประเทศ
ทั้ง 4 ฉบับนี้ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว
จึ ง มี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งอนุ วั ติ ก ฎหมายไทย
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของข้อบัญญัติในกฎหมาย
ยาเสพติดระหว่างประเทศนั้นผู้วิจัยได้เลือก
บางเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมและยังไม่มกี ารน�ำไป
อนุวัติในกฎหมายฉบับอื่น เช่น มาตรการการ
ริบทรัพย์สนิ ซึง่ มีมลู ค่าเท่าเทียมกับผลตอบแทน
(confiscation of properties the value of which
corresponds to that of such proceeds) ข้อ 3  
มาตรการโอนการด� ำ เนิ น คดี (Transfer of
Proceeding) ข้อ 8 มาตรการส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ขนส่ง (Commercial carriers) ข้อ 15 และ
มาตรการป้ อ งกั น การลั ก ลอบทางไปรษณี ย ์
(The use of the mails) ข้อ 19
การอนุวัติกฎหมายยาเสพติดระหว่าง
ประเทศในร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติดได้นำ� มาตรการริบทรัพย์สนิ มาบัญญัติ
ไว้ในร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติด
ภาค 3 การด�ำเนินการกับทรัพย์สิน และภาค 6
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด หมวดที่ 1 การน�ำผ่านซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษ หมวดที่ 2 การค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
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โครงสร้ า งของร่ า งประมวล
กฎหมายสารบัญญัติยาเสพติด
ในการจัดท�ำร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติ ด นั้ น ได้ น� ำ เอาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง คือการลดความเป็นอาชญากรรม
(Decriminalization) การลดอันตราย (Harm
Reduction) ความร่วมมือจากประชาชนแบบ
informal social control และมาตรการลงโทษ
ระดับกลาง (Intermediate Sanctions) มาใช้รว่ ม
กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเอกสารและกฎหมายดังกล่าวประกอบกับ
ความคิ ด เห็ น จากการเก็ บ รวบรวมมาจาก
ประชากรทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนดไว้ตามระเบียบวิธวี จิ ยั
รวมทั้ ง องค์ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ข อง
คณะผู ้ วิ จั ย ทั้ ง หมดนี้ น� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด ท� ำ เป็ น
ประมวลกฎหมายสารบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ของ
ประเทศไทยโดยมี โ ครงสร้ า งของประมวล
กฎหมายสารบัญญัติยาเสพติด แบ่งเป็นภาค
8 ภาค ในแต่ละภาค แยกเป็นหมวด และส่วน
รวม 350 มาตรา และบทเฉพาะกาล 7 มาตรา
รวมทั้งสิ้น 357 มาตรา ตามโครงสร้างของร่าง
ประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติด ดังนี้
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา 1-21)     
หมวด 1 บทนิยาม
หมวด 2 บททั่วไป
ภาค 2 การควบคุมยาเสพติดให้โทษ วัตถุ
ออกฤทธิ์ สารระเหย เคมีภัณฑ์หรือสารตั้งต้น
(มาตรา 22-182)
หมวด 1 ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
ให้โทษ
ส่วนที่ 1 การอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ของผู้รับอนุญาต
ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเภสัชกร
           ส่วนที่ 4 ยาเสพติดให้โทษในประเภท
3 ปลอมผิดมาตรฐานหรือเสื่อมคุณภาพ
ส่วนที่ 5 การขึ้ น ทะเบี ย นต� ำ รั บ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
ส่วนทื่ 6 การโฆษณายาเสพติด
ส่วนที่ 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 8 การพักใช้ใบอนุญาตและ
การเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ 9 มาตรการควบคุมพิเศษซึง่
ยาเสพติดให้โทษ
ส่วนที่ 10 การอุทธรณ์
หมวด 2 ความผิดเกีย่ วกับวัตถุออกฤทธิ์
ส่วนที่ 1 การขออนุ ญ าติ แ ละการ
ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์
ส่วนที่ 2 หน้าที่ของผู้รับอนุญาต
ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเภสัชกร
ส่วนที่ 4 วัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิด
มาตรฐานหรือเสื่อมคุณภาพ
ส่วนที่ 5 การขึน้ ทะเบียนวัตถุตำ� รับ
ส่วนทื่ 6 การโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์
ส่วนที่ 7 การพักใช้ใบอนุญาตและ
การเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ 8 มาตรการควบคุมพิเศษ
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับสารระเหย
หมวด 4 ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เคมี ภั ณ ฑ์
หรือสารตั้งต้น
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
ส่วนที่ 2 การขออนุ ญ าตและการ
ออกใบอนุญาตเกีย่ วกับเคมีภณ
ั ฑ์หรือสารตัง้ ต้น
ส่วนที่ 3 หน้าที่ของผู้รับอนุญาต
ส่วนที่ 4 หน้าที่และความรับผิด
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ทางแพ่ง
ภาค 3 การด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ (มาตรา
182-186)
หมวด 1 การยึดและริบทรัพย์สนิ ของกลาง
หมวด 2 การบูรณาการกฎหมายและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ผู ้ ก ระท� ำ
ความผิดยาเสพติด
ภาค 4 การบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู ดูแล และ
ติดตามผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษา (มาตรา187-211)
หมวด 1 ศู น ย์ เ พื่ อ การคั ด กรองการ
บ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู
หมวด 2 ศู น ย ์ ป ร ะ ส า น ก า ร ดู แ ล
ติดตาม ผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู
หมวด 3 ระบบสมัครใจบ�ำบัดรักษา
หมวด 4 ระบบบังคับบ�ำบัดรักษา
หมวด 5 ระบบต้องโทษ
ภาค 5 การมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
(มาตรา 212-223)
ภาค 6 ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (มาตรา
2224-248)
หมวด 1 การน�ำผ่านซึง่ ยาเสพติดให้โทษ
หมวด 2 การค้าระหว่างประเทศซึง่ วัตถุ
ออกฤทธิ์
หมวด 3 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทางอาญา
ภาค 7 กองทุนยาเสพติด (มาตรา 249-257)
ภาค 8 บทก�ำหนดโทษ (มาตรา 258-350)
หมวด 1 บทก�ำหนดโทษยาเสพติดให้โทษ
หมวด 1 บทก�ำหนดโทษวัตถุออกฤทธิ์
หมวด 1 บทก�ำหนดโทษสารระเหย
หมวด 1 บทก�ำหนดโทษเคมีภัณฑ์ หรือ
สารตั้งต้น

หมวด 1 บทก� ำ หนดโทษยาเสพติ ด
ทั่วไป
บทเฉพาะกาล (มาตรา 351-357)
สรุปในภาพรวมของร่างประมวลกฎหมาย
สารบัญญัติยาเสพติดในแต่ละภาคได้น�ำเอา
บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด
13 ฉบับมาบัญญัติรวมไว้ด้วยการจัดหมวดหมู่
ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงและต่ อ เนื่ อ งส�ำ หรั บ การ
บังคับใช้ ซึง่ มีทงั้ การควบคุม และด�ำเนินการกับ
ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย และ
เคมีภัณฑ์หรือสารตั้งต้น การด�ำเนินการกับ
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้และได้มาจากการกระท�ำความผิด
การบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู ดูแลและติดตามผู้ผ่าน
การบ�ำบัดรักษาโดยให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ การ
คัดกรองศูนย์ประสานงาน และจัดให้มีระบบ
การบ�ำบัดรักษา เพิ่มเติมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม ความร่วมมือระหว่างประเทศ
และจัดให้มีกองทุนยาเสพติด จึงกล่าวได้ว่า
ร่างประมวลกฎหมายฉบับนีม้ ลี กั ษณะเบ็ดเสร็จ
(Comprehensive) เพราะรวมทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาเสพติด
การจัดท�ำร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติดของประเทศไทยมีข้อดี หลายด้าน
ดังนี้
1. ด้านกฎหมาย
   1.1 ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาในประมวล
กฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดมีมากยิ่งขึ้นและ
สามารถน� ำ ประมวลกฎหมายสารบั ญ ญั ติ
ยาเสพติดนี้มาใช้ทางวิชาการ ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยอ้างอิงได้เป็นอย่างดี
1.2 ความชั ด เจนในการน� ำ ประมวล
กฎหมายยาเสพติ ด มาบั ง คั บ ใช้ กั บ ผู ้ ก ระท� ำ

12

_16-0879(001-016)P1.indd 12

9/3/59 BE 4:37 PM

Journal of Thai Justice System Vol.2 May - August 2016

ความผิดยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.3 ตั ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง หรื อ การ
บัญญัตกิ ฎหมายทีแ่ ตกต่างหรือลดความซ�ำ้ ซ้อน
ของกฎหมาย
1.4 การบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้นเพราะความชัดเจนและเป็นระบบของ
ประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติด
1.5 พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถด�ำเนินการ
ตามประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 เป็ น การพั ฒ นากฎหมายเกี่ ย วกั บ
ยาเสพติดของประเทศไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
1.7 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ชัดเจนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องการ
ป้องกัน บ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด
2. ด้านสังคม
2.1 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
และผู้บังคับใช้ประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติดในกระบวนการยุตธิ รรมในคดียาเสพติด
ที่เป็นระบบและชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ท�ำให้ประชาชนรูส้ กึ ต่อต้านยาเสพติด
และขณะเดียวกันก็เพิม่ จิตส�ำนึกในการรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากขึ้น
2.3 คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สินและเสรีภาพของประชาชนได้รับ
ความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น
2.4 ก่อให้เกิดความมั่นคงในประเทศ
เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดลดลง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพย์สิน

3. ด้านการเมือง
   3.1 สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ระบบ
การเมื อ งไทยและน� ำ ไปสู ่ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
ประชาชนต่อการป้องกันยาเสพติด
3.2 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศไทยทีจ่ ะพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด
ที่มีอยู่หลายฉบับไม่เป็นระบบมาจัดท�ำใหม่ให้
เป็นประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติด
เพียงฉบับเดียวและถือโอกาสปรับปรุง แก้ไขให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
4. ด้านเศรษฐกิจ
4.1 สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อนักลงทุนท�ำให้
เกิ ด การไหลเข้ า ของเงิ น ทุ น เพราะประเทศ
ปลอดจากยาเสพติด
4.2 ลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นการดู แ ล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจาก
อาชญากรรมยาเสพติดลดลง
4.3 สามารถลดงบประมาณของรัฐเพื่อ
การป้องกัน บ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดได้จำ� นวนมาก เพราะความชัดเจน
ของประมวลฯ นี้
5. ด้านอื่นๆ  
5.1 ต่างประเทศให้การยอมรับและให้
ความร่วมมือสนับสนุนในการป้องกันยาเสพติด
ของประเทศไทยมากยิง่ ขึน้ จากการทีป่ ระเทศไทย
มีความตั้งใจที่จะรวบรวมและจัดท�ำกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีอยู่หลายฉบับซึ่งสร้าง
ความสับสนให้เหลือเพียงฉบับเดียว โดยจัดท�ำ
ในรูปของประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติด
5.2 ประเทศไทยถื อ โอกาสนี้ ป รั บ
ประมวลกฎหมายสารบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้
สอดคล้องรองรับกับกฎหมายยาเสพติดของ
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ประเทศเพื่อนบ้าน
5.3 ยุบรวม พ.ร.บ.ฯ 2522 (รวม 106
มาตรา) พ.ร.บ.ฯ 2518 (รวม 119 มาตรา) และ
พ.ร.ก. สารระเหยฯ 2533 (รวม 26 มาตรา)
รวมทั้งสิ้น 251 มาตรา เมื่อยกร่างเป็นประมวล
กฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดแล้วเหลือเพียง
200 มาตรา โดยที่ เ นื้ อ หา หลั ก การ และ
สาระส�ำคัญยังคงเดิม แต่ปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบังคับใช้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลของการวิจัยและจัดท�ำ
ร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติดของ
ประเทศไทย แยกได้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะด้านการด�ำเนินการกับร่าง
ประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติด  
เนื่องจากสภาพการณ์แห่งปัญหายาเสพติด
ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ ดั ง นั้ น
กระทรวงยุตธิ รรม โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรมให้ความส�ำคัญและถือเป็นนโยบาย
ระดับชาติ ประกอบกับปัญหาจากการบังคับใช้
กฎหมายด้านยาเสพติดมีหลายฉบับสร้างความ
สั บสนในการบังคับใช้ก ฎหมาย จึงได้มีการ
จัดท�ำเป็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้น
เป็นฉบับร่างของคณะกรรมการจัดท�ำประมวล
กฎหมายยาเสพติ ด ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม ในขณะเดียวกันทาง
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ได้ว่าจ้างให้ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยและจัดท�ำ
ร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติดของ
ประเทศไทยก่อนทีจ่ ะมีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
จั ด ท� ำ ประมวลกฎหมายยาเสพติ ด ดั ง กล่ า ว

ดังนัน้ ในขณะนีจ้ งึ น่าจะมีรา่ งประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด 2 ฉบับ คือฉบับประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดของคณะกรรมการประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด (อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการจัดท�ำ)
กับฉบับร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติด
ของผู้วิจัย
อย่ า งไรก็ ต ามโดยเหตุ ที่ ก ารจั ด ท� ำ ร่ า ง
ประมวลกฎหมายยาเสพติดของแต่ละร่างต่าง
ย่อมที่จะเห็นว่าร่างประมวลกฎหมายที่จัดท�ำ
กันนั้นดีและเหมาะสมที่สุดแล้วแต่เพื่อที่จะให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ภายใต้ ป ระมวลกฎหมายที่ มี ค วามครบถ้ ว น
สมบู ร ณ์ ที่ จ ะท� ำ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการลดและบรรเทา
ปัญหายาเสพติดของประเทศให้น้อยลงไปได้
ด้วยกลไกของกฎหมายแล้วผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะ
ให้มีการน�ำเอาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
ทั้งสองฉบับมาศึกษาเปรียบเทียบผสมผสาน
เพื่อน�ำเอาบทบัญญัติในส่วนที่ดีและเหมาะสม
ภายใต้บริบทของสภาพปัญหายาเสพติดของ
ประเทศไทยมาจัดท�ำเป็นประมวลกฎหมาย
ย า เ ส พ ติ ด ที่ ดี ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่ สุ ด ส� ำ ห รั บ
ประเทศไทยโดยค�ำนึงถึงความเป็นสากลของ
กฎหมาย และประโยชน์ของประเทศเป็นส�ำคัญ
2. ข้อเสนอแนะด้านการด�ำเนินการตาม
บทเฉพาะกาล
ในกรณีทหี่ ากร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติดฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบและผ่าน
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแล้ว สิ่งที่ควร
จะต้องรีบด�ำเนินการ ก็คือ
(1) ให้ยกฐานะส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส�ำนักงาน
คณะกรรมการยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ต้ อ ง
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ด�ำเนินการโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
(2) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการยาเสพติ ด
แห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม
ที่ร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติด
ฉบับนี้บัญญัติไว้
(3) โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีอยู่ใน
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับไปเป็นของกองทุนยาเสพติด
ตามร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติด
ฉบับนี้
(4) โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ
หน้าที่ หนี้ ข้าราชการ และลูกจ้าง และเงิน
งบประมาณของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ที่ เ ป็ น อยู ่
และมี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ไปเป็ น ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ ต ามร่ า ง
ประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดฉบับนี้
3. จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองการบ�ำบัด
รักษา ฟืน้ ฟู และศูนย์ประสานการดูแล ติดตาม
ผูผ้ า่ นการบ�ำบัดรักษา ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 กับ
บทบัญญัติในร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติดฉบับนี้    
ข้อเสนอแนะหัวข้อวิจย
ั ทีค่ วรท�ำต่อ
เนื่องจากร่างประมวลกฎหมายสารบัญญัติ
ยาเสพติดของประเทศไทยฉบับที่ร่างไว้นี้ไม่ได้
ครอบคลุมถึงเรื่องการปราบปราม เพราะใน
ส่วนนี้จะเป็นการใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยตรงซึ่ง

เกีย่ วข้องกับกระบวนการสืบสวน สอบสวน จับกุม
ตรวจค้น ฟ้องคดี และวิธีพิจารณาคดี จึงเป็น
กฎหมายในส่วนของวิธสี บัญญัตติ ามหลักกฎหมาย
ของไทย ซึ่งควรที่จะน�ำมาบัญญัติแยกต่างหาก
จากกฎหมายสารบัญญัติ เพราะมีรายละเอียด
ของกระบวนการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐในหลายขั้นตอนซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิ
ของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
จึ ง มี ข ้ อ เสนอแนะให้ มี ก ารท� ำ วิ จั ย และจั ด ท� ำ
ประมวลกฎหมายวิธสี บัญญัตยิ าเสพติดอีกฉบับ
เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายยาเสพติ ด ทั้ ง
กระบวนการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้าน
สารบัญญัตแิ ละวิธสี บัญญัติ ซึง่ ย่อมจะเป็นผลดี
ต่ อ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายยาเสพติ ด ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยคาดหวั ง ว่ า หาก
ประเทศไทยได้มีประมวลกฎหมายดังกล่าวทั้ง
2 ฉบับ คือประมวลกฎหมายสารบัญญัตยิ าเสพติด
กับประมวลกฎหมายวิธสี บัญญัตยิ าเสพติด แล้ว
ปัญหายาเสพติดน่าจะลดหรือบรรเทาลงไปได้
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