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บทนา
ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ประเทศไทย
ได้เคยมีกระบวนการในการบาบัดผู้ติดฝิ่นและลงโทษอย่างเด็ดขาดกับพวกที่นายาเสพติดเข้ามาใน
ประเทศไทยและจาหน่ายยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาวิกฤตที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ ต่อมาปีพุทธศักราช 2545 รัฐบาลได้กาหนดนโยบายสาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด โดยใช้หลักป้องกันนาหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้ า
ต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาด จากนโยบายดังกล่าวถือว่าผู้เสพมิใช่อาชญากร จึงต้องได้รับการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง จึงมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการในการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาข้อ
กฎหมายที่เป็นปัญหาขัดข้องของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รวมทั้ง
กฎหมายอื่น ๆ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพนั้น ได้จัดทาแผนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 22 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกาหนดให้ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฝึกอาชีพ ทางานบริการสังคม หรือให้ดาเนินการอื่นใดตามความ
เหมาะสมเพื่อให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิตโดยห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อคณะอนุกรรมการมีคา
วินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัวจะต้องถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามสถานที่ต่างๆ ตาม
แผนการฟื้นฟูฯตามคาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ การบาบัดฟื้นฟูในแบบต่างต่างก็ยังคงมีปัญหา
ทั้งสถานที่ฟื้น ฟูฯไม่เพีย งพอขาดผู้ ช านาญในการบาบัด และกฎหมายเองก็มีจุดบกพร่องอีกหลาย
ประการจึงก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้1
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1. ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถดาเนินคดีกับผู้ติดยาเสพติด
ด้วยยาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญยิ่งระดับชาติเพราะยาเสพติดทาลายทุกอย่างในชีวิตของ
ผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ยาเสพติด การป้องกันแก้ไขผู้ที่ติดยาเสพติดจึงเริ่มตั้งแต่บุคคลในครอบครัว
อย่าคิดว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นเพียงผู้ป่วยเมื่อบาบัดฟื้นฟูฯก็หายจากการติดยาเสพติดและใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมตามปกติเพราะผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเช่นนั้น เมื่อตารวจจับกุมดาเนินคดีผู้เสพยาเสพ
ติดได้ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องนาตัวไปยื่นคาร้องต่อศาลให้ศาลมีคาสั่งให้ตรวจพิสูจน์ตามมาตรา 19
โดยต้องนาตัวผู้เสพไปกักขังไว้ยังสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ประจาจังหวัดต่าง ๆ แต่สถานที่ควบคุม
ตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์นี้ กรมคุมประพฤติยังคงใช้สถานที่ของเรือนจาเป็นสถานที่เพื่อควบคุมตัว โดย
การควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น มีอานาจการตรวจ
พิสูจน์ให้กระทาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ในสถานที่ที่ตรวจพิสูจน์ เว้นแต่มี
เหตุจาเป็นอาจขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน พนักงานคุมประพฤติทาการตรวจพิสูจน์แล้ว
ว่าผู้เสพยาเสพติดที่มีสิ ทธิเข้ารั บการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด เมื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มีสิทธิผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดและไม่เป็ นผู้ ต้องห้ ามตามมาตรา 19 แล้ ว นั้น และต้องจัดทาแผนการฟื้นฟูฯ ในกรณีที่
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติด
ยาเสพติด ให้จัดให้มีแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา 22 และให้แจ้งผลการตรวจ
พิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานอัยการมีคาสั่งชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกว่า
จะได้รับแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามมาตรา 33 กรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าผู้ต้องหาซึ่งได้รับแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ตามวรรค
หนึ่งไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้พนักงานอัยการดาเนินคดีต่อไปและแจ้งผล
ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ
ส าหรั บ กรณี มีสิ ท ธิ เ ข้า รั บการฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ด ให้ จั ดท าแผนการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 22 การจัดทาแผนนั้นให้กาหนดสถานที่และวิธีการสาหรับฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด
ตามมตรา 23 ต่อมาจะเป็ น การกาหนดระยะเวลาในการเข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามมาตรา 25 โดย
กาหนดให้ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่รับการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการ
ฟื้น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ถ้ า ผลการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ดยั ง ไม่เ ป็ นที่ พ อใจ ให้
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดออกไปอีกได้ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดจะพิจารณาลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่การ
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ขยายและการลดระยะเวลาการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด จะกระท ากี่ ค รั้ ง ก็ ไ ด้ การขยาย
ระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นครั้งหนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน และรวมกันทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินสามปี นับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต่อมาเมื่อคณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กาหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ด
และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคาสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป
แล้วแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังดาเนินคดีอยู่ทราบ ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องการกาหนดของกฎหมายในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเข้ารับการฟื้นฟูฯ จนครบถ้วน
แล้ว หลักกฎหมายในมาตราดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักกฎหมายที่สาคัญเรื่องหนึ่งในพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กฎหมายกาหนดให้ผู้เข้ารับ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ซึ่งผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจหรือผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ พ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตาม
มาตรา 19 และในทางปฏิบัติของกรมคุมประพฤติซึ่งเป็นหน่วยงานที่บาบัดฟื้นฟูสมรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูฯ ได้มีหลักการในการปฏิบัติและแจ้งเป็นหนังงสือให้หน่วยงานในสังกัด
ดาเนินการกับผู้ที่ติดยาเสพติดและเข้ารับการฟื้นฟูฯ ผ่านการฟื้นฟูฯ ไว้ตามหนังสือเวียนของกรมคุม
ประพฤติที่ ยธ 0304/ว34 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เรื่องให้ดาเนินการแจ้งรายชื่อผู้ต้องหาที่พ้น
จากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 เพื่อใช้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถาภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูฯ จนครบถ้วนตามที่
กาหนดในแผนการฟื้นฟูฯ และผลการฟื้นฟูฯเป็นที่พอใจซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดประจ าเขตพื้นที่มีคาสั่ งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไปแล้ ว แจ้งต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากรของ
สานักงานตารวจแห่งชาติให้จาหน่ายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติผู้ต้องหา โดยไม่ต้องถูกดาเนิน
คดีอาญา เมื่อเสพยาเสพติดเข้าไปแล้วพวกนี้จะไม่รู้จักคาว่าพอต้องหายามาเสพเรื่อยๆเมื่อไม่มีเงินที่
จะซื้อยามาเสพก็ต้องออกไปลักทรัพย์ ปล้น จี้ เป็นปัญหามาจากยาเสพติดหรือแม้กระทั่งปัญหาในการ
ข่มขืนกระทาชาเราก็มาจากยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นร้วนรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะมี
ผลมาจากการเสพยาเสพติดและปัญจัยสาคัญที่จะทาให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงเราต้องพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือผู้ที่เสพยาเสพติด ว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่นั้นมีผลมากน้อย
เพียงใดเพราะเป็นเครื่องมือที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยจะพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับยา
เสพติด แต่ก่อนมีพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น เมื่อมีผู้เสพยาเสพติด
เจ้ าพนักงานตารวจเมื่อจับ ตัว ผู้ ต้องหาได้แล้ว นั้นต้องนาตัว ส่งต่อพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 หรือพระราชกาหนดป้องกันการสารระเหย พ.ศ. 2533
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อศาล ถ้าบุคคลใด้เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแล้วส่วนใหญ่ศาลจะพิพากษา
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ลงโทษจาคุกเพราะไม่ต้องตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ศาลจะมีคาพิพากษารอการ
ลงโทษได้ทาให้ผู้ที่เสพยาเสพติดต้องถูกจาคุกอยู่ในเรือนจาเป็นจานวนมากจนเกิดปัญหานักโทษล้นคุก
และยั งท าให้ ผู้ เ สพยาเสพติ ดที่ ถู กจ าคุ กนั้ นได้เ ข้ าไปอยู่ใ นเรือ นจาไปรู้จั กผู้ จาหน่า ยรายใหญ่เ กิ ด
กระบวนการและเครือข่ายจาหน่ายยาเสพติดเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมาก็เป็นปัญหาของสังคมทั้ง
ยังทาให้ ผู้ ที่ ต้องโทษจ าคุกหรื อแม้แต่ผู้ ที่ศาลพิพากษารอลงอาญาก็ตามบุคคลเหล่านี้จะมีประวัติ
อาชญากรติดตัวไปตลอดทั้งชีวิตแม้จะเป็นการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพียงครั้งเดียว เมื่อพิจารณาถึงการ
เสพยาเสพติดแล้วมีทั้งผู้เสพยาเสพติดที่ตั้งใจที่จะเสพหรือเสพเป็นประจาหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มเสพ หรือพวก
ที่เสพยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวเสพเพราะโดนหลอกมีหลายเหตุแห่งการเสพ การแยกประเภทผู้เสพยา
เสพติดออกจากอาชญากรก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งกับพวกที่เสพโดยไม่รู้ตัวหรือเพิ่งเริ่มเสพแต่ก็ยังคงมี
ผลเสียบางประการ บางคนรู้ดีว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยเมื่อถูกจับกุมดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พนักงานอัยการจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมคาร้องขอตรวจ
พิสูจน์และชลอฟ้องในคดีเสพดังกล่าวไว้ ก่อน ถ้าผู้เสพยาเสพติดฟื้นฟูฯครบก็มีสิทธิที่จะได้รับการ
จาหน่ายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือออกจากกองทะบียนประวัติอาชญากร ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เมื่อผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูฯ จนครบถ้วนตามแผนการฟื้นฟูฯที่กาหนดแล้ว ตามหลัก
กฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคาสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป ตามหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคหนึ่ง เมื่อนั้น
พ้นจากความผิดก็ไม่ต้องถูกดาเนินคดีทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการที่เข้ารับการฟื้นฟูฯครบถ้วนตาม
แผนการฟื้นฟูฯ ก็ ไม่ได้ทาให้ผู้เสพหรือติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้ เมื่อได้รับการปล่อยตัว ก็
กลับไปในสถานที่ ชุมชน สังคม เพื่อนกลุ่มเดิมปัจจัยเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะทาให้ผู้พ้นการฟื้นฟูฯ
เลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ้งเน้นที่จะบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
ให้หายขาดจากการติดยาเสพติด จนไม่มองถึงปัญหาซึ่งไม่ได้มีการกาหนดจานวนครั้งที่จะกลับเข้ามา
บาบัดเมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯพ้นการฟื้นฟูฯแล้ว ซึ่งหลักดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าไม่เป็นการดีต่อสังคม
มากเท่าใดนักเนื่องจากการที่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้เสพยาเสพติดเข้า รับการฟื้นฟูฯจนพ้นการฟื้นฟูฯ
แล้ว กลับไม่มีกาหนดสิทธิที่จะเข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นเป็นจานวนครั้งเมื่อบุคคลนั้นเคยเข้ารับการฟื้นฟูฯ
มาก่อนในหลักกฎหมายที่กาหนดไว้ในมาตรา 19 ทั้งที่ส่วนมากเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการปล่อยตัว
จะกลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ทาให้ผู้ เสพยาเสพติดจะเกิดความไม่เกรงกลัวในการใช้ยาเสพติด
เพราะจะคิดว่า หากโดนจับได้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เมื่อพ้นการฟื้นฟูฯก็ออกมาเสพอีก ซึ่งผู้เสพหรือผู้ติด
ยาเสพติดในความเป็นจริงซึ่งผู้เขียนก็เป็นผู้ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 มีคดีที่บุคคลเหล่านี้เข้ารับการฟื้นฟูฯหลายครั้งบางคนเคยเข้ารับการฟื้นฟูฯสิบครั้งก็ยังไม่
เลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดนจับเข้ารับการฟื้นฟูฯ ครบลบประวัติแบบนี้เรื้อยๆ กฎหมายที่บังคับใช้
ในอดีตรุนแรงและน่ากลัวจึงทาให้ผู้ที่เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีน้อยแต่กฎหมายที่ บังคับใช้ใน
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ปัจจุบันหากผู้ใดเกี่ยวข้องกัยาเสพติดโดนจับกี่ครั้งก็ได้ถ้าฟื้นฟูฯครบก็ไม่สามารถดาเนินคดีได้ก่อให้เกิด
ความไม่ศักดิ์สิทธิของกฎหมาย ทาให้ผู้เสพยาเสพติดกลับไปเสพซ้าๆ และบุคคลเหล่านี้ถ้าปล่อยให้
เป็นเช่นนี้ไม่มีการกาหนดถึงจานวนครั้งที่มีสิทธิที่จะเข้า รับการฟื้นฟูฯตามกฎหมายแล้ว จึงทาให้ไม่
สามารถเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 ทาให้บุคคลเหล่านี้ก็ตกมาเป็นปัญหาของครอบครัว ชุมชน และสังคม
จึงเห็นควรว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งให้มีการแก้ไข มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ให้มีการกาหนด
จานวนครั้งที่จะมีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูฯตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ให้ ชัดเจนน่ าจะเป็น ป้ องกัน และทาให้ ผู้ เสพหรือติดยาเสพติดเกรงกลั ว ต่อกฎหมายไม่กล้ ากระทา
ความผิดอีกจากกฎหมายและวิธีปฎิบัติบัติต่อผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดนั้นผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นการ
เสมือนเป็นการยุยงให้มีผู้เสพยาเสพติดมากขึ้นเพราะไม่มีการลงโทษทางกฎหมายเมื่อบุคคลเข้ามา
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจานวนหลายครั้งหรือเคยเข้ารับการฟื้นฟฯในโปรแกรมสูงสุดมาแล้ว เพราะ
การลงโทษอาจเป็นการป้องกันสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่ง ซีซาร์ เบ็คคาเรีย เป็นผู้นาทฤษฎีการลงโทษแบบ
เชิงอรรถประโยชน์ ไว้ว่า คนเรากระทาความผิดโดยเจตนา และก่อนจะลงมือกระทาก็ได้พิจารณา
ใคร่ครวญแล้วจึงลงมือกระทา เพราะฉะนั้นรัฐจึงควรบัญญัติความผิดและโทษสาหรับความผิดนั้น
อย่างชัดเจน เมื่อมีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้งอย่างนั้นแล้ว ผู้ที่ฝ่าฝืนย่อมจะถูก ลงโทษตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ ทั้งนี้การลงโทษจะต้องทาอย่างรวดเร็ว แน่นอน เสมอภาคกันและรุนแรงตามโทษที่กาหนด
ไว้ การลงโทษดังกล่าวย่อมจะมีประโยชน์ต่อสังคมในด้านการลดอาชญากรรมและส่งเสริมให้คนทั่วไป
เคารพกฎหมาย ประกอบกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดของซีซาร์ ลอมโบโซ
กล่าวไว้ว่าควรมองที่ตัวผู้กระทาความผิดเพื่อจะค้นหาสาเหตุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่า เพราะเหตุ
ใดจึงกระทาความผิดกฎหมาย และวัตถุประสงค์ของการลงโทษก็เพื่อการลงโทษเพื่อเป็นการยับยั้ง
หรือป้องกัน ซีซาร์ เบ็คคาเรีย กล่าวว่า การลงโทษตามวัตถุประสงค์ นี้ก็เพื่อจะทาให้ผู้กระทาความผิด
เข็ดหลาบและเกรงกลัวจนไม่กล้ากระทาความผิดอีกต่อไป อีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการเตือนมิให้คน
อื่น ๆ ทาตามอย่างผู้กระทาความผิดเพราะจะถูกลงโทษเช่นเดียวกัน
2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดการปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพไม่ครบถ้วน
ปัจจุบันผู้ติดยาเสพติดเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมดาเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดแล้ว
นั้นพนักงานสอบสวน ต้องส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลภายในกาหนดระยะเวลาเพื่อให้ศาลมีคาสั่งตรวจ
พิสูจน์ โดยผู้เสพยาเสพติดที่ถูกจับกุมดาเนินคดีจะถูกควบคุมตัวไว้ยังสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจ
พิสูจน์ซึ่งกรมคุมประพฤติจะใช้สถานที่ของกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจาเป็นสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการ
ตรวจพิสูจน์ และมีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูและระหว่างถูกควบคุมตัว ต่อมาจะเป็นหน้ าที่
ของพนักงานคุมประพฤติที่จะต้องดาเนินการตรวจพิสูจ์ การเสพหรือการติดยาเสพติดให้แล้วเสร็จ
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ภายในกาหนดระยะเวลาและในกรณีที่คณะอนุกรรมการฯวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพ
หรือติดยาเสพติด ต้องจัดให้มีแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ให้
พนักงานอัยการทราบ และพนักงานอัยการมีจะมีคาสั่งชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งผล
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33
ดัง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่า ถ้ าพนั ก งานสอบสวนไม่ไ ด้ รับ การแจ้ ง ผลการฟื้ นฟู ฯ ตามมาตรา 33 พนั กงาน
สอบสวนจะทาอะไรกับคดีที่สอบสวนอยู่ไม่ได้เลย ซึ่งกรณีที่เป็นปัญหาตามหลักกฎหมายตามมตรา 33
วรรคสอง จะเป็นปัญหาอยู่มากทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาในทางปฎิบัติ
กรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฎิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯ ไม่ครบถ้วน
กระบวนการหลังจากที่พนักงานคุมประพฤติทาการตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วนั้นคณะอนุกรรมการจะ
พิจ ารณาแผนการฟื้ น ฟูฯ โดยพิจ ารณาเกี่ยวกับประวัติ ภู มิห ลั งทางสั งคม พฤติกรรมการกระท า
ความผิดและสภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และกาหนดเป็นแผนการฟื้นฟูฯ และ
การรับทราบแผนการฟื้นฟูฯหลังจากที่คณะอนุกรรมการฯมีคาวินิจฉัยนั้น มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น ใน
กรณีที่ ผู้ เ ข้ ารั บ การตรวจพิ สู จ น์ ได้ รับ การปล่ อยชั่ ว คราวพนั กงานเจ้า หน้ าที่ จ ะมี ห นั งสื อ นัด ให้ ม า
รับทราบคาวินิจฉัย โดยในวันรับทราบคาวินิจฉัยเมื่อผู้ประกันพาตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มาทา
สัญญาประกันก็ย่อมสิ้นสุดลงผู้ประกันสามารถยื่นคาร้องขอเอาเงินประกันคืนได้ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะแจ้งคาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ทราบ ว่าบุคคลใดเข้ารับการฟื้นฟู
ฯแบบใด เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรับทราบคาวินิจฉัยเป็นอันเริ่มนับระยะเวลาแห่งการฟื้นฟูฯ หรือใน
กรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไม่ยื่นขอปล่อยชั่วคราวพนักงานคุมประพฤติจะเข้าไปแจ้งคาวินิจฉัยยัง
สถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ ถ้าบุคคลใดคณะอนุกรรมการมีคาวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
แบบไม่ควบคุมตัวในโปรแกรมผู้ป่วยนอกก็จะนัดไปรับหนั งสือเพื่อส่งตัวเข้าฟื้นฟูฯ ยังสถานพยาบาล
หรือศูนย์สาธารณะสุขใกล้บ้าน บุคคลใดเข้ารับการฟื้นฟูฯในโปรแกรมของสานักงานคุมประพฤติ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกสมุดนัดให้มารายงานตัวที่สานักงานคุมประพฤติตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ หรือในกรณีที่คณะอนุกรรมการมีคาวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะแจ้งคาวินิจฉัยให้ทราบและพาตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไปส่ง ณ ศูนย์ฟื้นฟูฯ ตามคาวินิจฉัย
และการที่คณะอนุกรรมการฯจะมีคาวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัวก็มีข้อจากัดมาก เช่น
สถานทีฟ่ ื้นฟูฯไม่เพียงพอ เมื่อไม่มีสถานที่ฟื้นฟูฯแบบควมคุมตัวมากพอกับจานวนผู้เสพยาเสพติดแล้ว
นั้นส่วนใหญ่คณะอนุกรรมการก็จะมีคามีนิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวในโปรแกรม
ผู้ ป่ ว ยนอก อย่ า งที่ ได้ ก ล่ า วไว้ โ ปรแกรมผู้ ป่ ว ยนอกก็ ต้ อ งส่ ง ไปเข้ ารั บ การฟื้ นฟู ฯ ณ ศูน ย์ บ ริ การ
สาธารณะสุขใกล้บ้านของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และการฟื้นฟูฯแบบผู้ป่วยนอกกรมคุมประพฤติต้องเสีย
ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ ต่ ากว่ า สองพั น บาทต่ อ รายท าให้ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นงบประมาณเมื่ อ มี ผู้ เ สพมากเกิ น
งบประมาณคณะอนุกรรมการก็จะมีคาวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในโปรแกรมของสานักงานคุม
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ประพฤติเพราะเป็นการฟื้นฟูฯโดยให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติการอบรมก็จะมีค่าใช้จ่าย
ที่น้อยกว่า และจะมีปัญหาคือคณะอนุกรรมการไม่ได้วินิจฉัยตามข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่แล้วบางรายเคย
มีประวัติหลายครั้ง หรือเข้ารับรับการฟื้นฟูฯมาแล้วหลายครั้งหรือบางรายอาจเคยเข้ารั บการฟื้นฟูฯ
แบบควมคุมตัวเข้มงวดมาแล้วด้วย ถ้าสถานที่ไม่พอก็ได้เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัว หรือผู้เสพ
ยาเสพติดบางรายรู้ดีเรื่องข้อจากัดในการบาบัดฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัว เช่น กรณีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัว โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรควัณโรค โรคลมชัก ฯ
บุคคลพวกนี้ก็จะได้รับการปล่อยตัวและเข้ารับการฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัว
กรณีที่เป็ น ปั ญหาตามหลั กกฎหมายมาตรา 33 วรรคสอง ในกรณีที่ผู้ เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกาหนดเวลาตาม
มาตรา 25 แล้ว แต่ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด รายงานความเห็ น ไปยั ง พนั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานอั ย การ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาดาเนินคดีผู้นั้นต่อไป จากหลักกฎหมายก็คงบัญญัติไว้แต่เพียงผู้ที่เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯที่เข้ารับการฟื้นฟูฯครบถ้วน ทาให้สาหรับผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ครบนั้นก็ไม่มีกฎหมายกาหนด
ที่จะให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนเพื่อนาตัวไปดาเนินคดีได้นั้น
กรณีที่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูฯแบบไม่ความคุมตัวในโปรแกรมของสานักงานคุม
ประพฤติแล้วปฎิบัติตามแผนการฟื้นฟู ฯไม่ครบถ้วน โดยมารายงานตัวเพียงครั้งหรือสองครั้งปฎิบัติ
ตามแผนการฟื้นฟูฯไม่ครบ กรณีนี้ ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวตามมาตรา มาตรา
23 (3) เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่มารายงานตัวหรือรายงานตัวไม่ครบ ถือว่าผู้ไม่
ปฏิบัติตามหรื อฝ่าฝืนระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อบังคับ ต้องดาเนินการติดตามจับกุมตามมาตรา 31
ก่อน ซึ่งต่างกับกรณีเข้ารับการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว เพราะต้องถูกควบคุมตัวในลักษณะเดียวกับถูกคุม
ขังให้ถือว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา ถ้าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ผู้นั้นหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรื อการควบคุมตัวผู้นั้น
ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและพนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้
พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกติดตามจับกุมผู้นั้นได้ด้วย ตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 28 ประกอบกับมาตรา 29 ดังนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวกลับมาเพื่อการบาบัดฟื้นฟูฯและให้คณะอนุกรรมการฯมีการ
ปรับแผนการฟื้นฟูฯให้เหมาะสม ซึ่งจะต่างกับการฟื้นฟูฯในโปรแกรมของสานักงานคุมประพฤติ โดย
โปรแกรมสานักงานคุมประพฤติ ผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูฯนั้นจะไม่ถูกควบคุมตัวและได้รับการปล่อยตัว
กลับไปบ้านโดยพนักงานคุมประพฤติจะกาหนดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมารายงานตัวต่อพนักงานคุม
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ประพฤติเดือนละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มารายงานตัวพนักงานคุมประพฤติจะทาการตรวจปัสสาวะ
ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯยังคงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ห รือไม่และจัดการอบรมตามโปรแกรมพื้นฐานใน
การบาบัด เช่น ใช้หลักจิตวิทยาในการสอนให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด หรือเมื่อเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดจะมีปัญหาใดตามมาและวิธีเลิกเสพยาเสพติด โดยทุกครั้งที่มารายงานตัวพนักงานคุมประพฤติ
จะใช้เวลาในการอบรมหรือทากิจ กรรมประมาณครึ่ง วัน ถ้าบุคคลใดมาตามกาหนดที่พนักงานคุม
ประพฤติกาหนดไว้ครบก็ถือว่าผ่านการฟื้นฟูฯ แต่ถ้ามาไม่ครบหรือขาดหายไปเพราะยังคงกลับไปข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด ก็ถือว่าบุคคลนั้นปฎิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯไม่ครบ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯเพื่อพิจารณาส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯคื นให้พนักงาน
สอบสวนต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและระเบียบซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินคดีกลับ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ปฎิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการการฟื้นฟู
ฯแบบไม่ควบคุมตัวควรกาหนดให้เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่มารายงานตัวต่ อพนักงานคุมประพฤติเป็น
การหลบหนี จากที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 190 ด้วย ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 29 วางหลักว่า ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้น ให้ถือว่า
ผู้นั้น หนีการคุมขังตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกติดตามจับกุมผู้นั้นได้ด้ว ย
และในการกระทาความผิ ดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดมี
อานาจเปรียบเทียบคดีได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
กรณีไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ ผู้ที่มีสิทธิจะเข้ารับการฟื้นฟูฯได้นั้งต้องเป็นผู้กระทาความผิด
ฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและ
จาหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่า
ต้องหาหรื ออยู่ ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโ ทษจาคุกหรืออยู่ใน
ระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล ตามมาตรา 19 จากการที่ผู้ต้องหาตามมาตรา 19 แห่ง
พระราชบั ญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ถูกจั บกุมตัว และควบคุมไว้ยังสถานที่
ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์นั้น หากเปรียบกับการกระทาความผิดทางอาญาแล้ว จะคานึงถึงเรื่อง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพในการที่จะไม่ขังผู้ต้องหานั้นนานเกินสมควร การควบคุมตัวเพื่อ
การตรวจพิสูจน์นั้นคณะอนุกรรมการมีอานวจควบคุมตัว เพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยา
เสพติดให้เสร็จภายใน 15 วัน ถ้ามีเหตุจาเป็นขยายได้อีก 30 วัน ตามมตรา 21 วรรคสอง ดังนั้นจึง
กักขังผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไว้ได้ตามความจาเป็นเท่านั้น ส่งผลให้มีการขอปล่อยตัวชั่วคราว
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เมื่อได้รับการปล่อยชั่วคราวไปแล้วก็ไม่ม าเข้ารับการฟื้นฟูฯตามกาหนดนัด ทั้งการบังคับ
ตามสัญญาประกันของสานักงานคุมประพฤติจะบังคับตามสัญญาประกันได้เพียงยึดเงินประกันเท่านั้น
ไม่มีบทกฎหมายกาหนดโทษเมื่อผู้ประกันไม่สามารถนาส่งตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจได้ ซึ่งในความเป็น
จริงเงินที่ประกันก็ไม่มากนัก และถึ งแม้ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์บางรายจะไม่ได้ร้องขอปล่อยตัว
ชั่ว คราวก็ต ามบางรายเมื่ อครบก าหนดระยะเวลาในการควบคุม ตั ว เพื่ อการตรวจพิ สู จ น์ แล้ ว นั้ น
คณะอนุกรรมการฯจะต้องปล่อยตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไม่มีอานาจในการควบคุมตัวและกาหนด
นัดผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มารับทราบแผนการฟื้นฟูฯ เกิดความเกรงกลัวเลยไม่มาฟังแผนการฟื้นฟูฯ
และผู้ที่ได้รับการปล่อยชัวคราวคิดว่าเงินประกันที่ตนเสียไปตนหาใหม่ได้มากกว่า ทั้งเมื่อไม่ปฎิตาม
แผนผู้ประกันก็ไม่ต้องกลัวความผิดหรือต้องรับโทษ การที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวจึงเป็นหนึ่งที่ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่มาเข้ารับการฟื้นฟูฯ และเมื่อผู้เข้ารับการตรวจพิสจน์
ไม่มาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ตาม
มาตรา 33 วรรคสองนั้น คณะอนุกรรมการฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก็
จะไม่สามารถพิจารณาแผนการฟื้นฟูฯ ว่าผลการฟื้นฟูฯไม่เป็นที่พอใจ และรายงานความเห็นไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้ดาเนินคดีได้ และการที่จะปิดสานวนคดีฟื้นฟูฯ ของผู้เสพ
หรือติดยาเสพติดได้เมื่อ ตาย พ้นการฟื้นฟูฯ หรือไม่พ้นการฟื้นฟู แต่กฎหมายตามมาตรา 33 ไม่มี
บัญญัติในกรณีที่ผู้เสพหรือติดยาเสพติดไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ เมื่อผู้เสพยาเสพติดไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ
กรมคุมประพฤติยังไม่มีแนวทางที่จะปฎิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ทาให้ผู้ที่เสพยาเสพติดเมื่อไม่เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯไม่มีกฎหมายเอาผิดได้ ก็กลับมาเสพยาเสพติดเช่นเดิมเกิดปัญหาทั้งการปฎิบัติงานของพนักงาน
คุมประพฤติและพนักงานสอบสวน โดยเฉพาะเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งในสังคมเพราะถ้ากฎหมายเองยังทา
อะไรกับผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ปัญหาในสังคมทั้ง ปัญหาการลักทรัพย์ จี้ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ข่มขืนและ
อื่น ๆ จากหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคสอง ใช้คาว่า “ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกาหนดเวลาตามมาตรา 25 แล้ว แต่
ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ” จะเห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้แต่ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ สาหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่มีกฎหมายมาตราใดกาหนดไว้ที่จะทาการใดหรือจะ
ลงโทษได้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นถึงหลักการปล่อยตัวชั่วและเกิดปัญหาตามมาคือเมื่อผู้ที่ได้รับการ
ปล่อยตัวไม่กลับเข้ามารับการฟื้นฟูฯ โดยปัญจัยหลักแล้วผู้เสพยาเสพติดได้รับการปล่อยตัวจะกลับไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อถึงกาหนดนัดมาฟังแผนการฟื้นฟูฯก็ไม่มาตามกาหนดนัดทาให้เป็นผู้ที่
ยังไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพราะการฟื้นฟูฯจะเริ่มนับระยะเวลาแห่งการฟื้นฟูฯเมื่อผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์รับทราบแผนการฟื้นฟูฯแล้วเท่านั้นฉะนั้นการปล่อยตัวช่วคราวจึงเป็นสาเหตุ หลักที่ทาให้ไม่
สามารถดาเนินคดีได้

10
จากหลักกฎหมาย ในมาตรา 29 กาหนดถึงกรณีผู้ที่หลบหนี้จากการควบคุมตัว แต่ปัญหา
ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายใน มาตรา 33 วรรคสองส่วนใหญ่จะเกินกับกรณีไม่ควบคุมตัวซึ่งเมื่อไม่มีการ
ควบคุวตัวก็ไม่สามารถส่งคืนพนักงานสอบสวนและถือว่าผู้นั้นหลบหนีจากที่ขุมขัง ตามมาตรา 190
และในมาตรา 29 ก็ยังกาหนดให้ในกรณีที่หลบหนีและจะถูกดาเนินคดีนั้น ต้องด้วยมาตรา 29 วรรคสาม
ยังกาหนดว่า ในการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มีอานาจเปรียบเทียบคดีได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งเมื่อผู้เสพ
ยาเสพติดไม่มารายงานตัวหรือหลบหนีหนึ่งคนก็ยังคงต้องนาตัวกลับเข้ามาเปรียบเทียบปรับและให้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ ซึ้งหลักกฎหมายตรา 29 วรรคสองไม่ควรมีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูฯ
ซึ่งที่เป็นปัญหาของกฎหมายคือไม่สามารถดาเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ได้ก็จะมีทางออกของ
การที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฎิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯไม่ครบ ทาให้ช่องว่างทางกฎหมายหรือทางปฎิบัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ไม่สามารถจับตัวกลับเข้ารับการฟื้ฟูฯได้ก็ยังไม่มีอานาจพิจารผลการฟื้นฟูฯ
และส่งตัวคืนพนักงานสอบสวนได้ทาให้ปริมาณคดีของทั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานคุมประพฤติ
ยังคงคั่งค้างตามลาดับทาให้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหมดไปเมื่อไม่สามารถทาอะไรกับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯที่ไม่ปฎิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯได้ คงแต่จาหน่ายคดีออกชั่วคราว และการจาหน่ายคดีชั่วคราว
ของคณะอนุกรรมการฯก็ไม่มี บทลงโทษทางกฏหมายแต่อย่างใดทั้งไม่มีกฎหมายใดบัญญัติหรือมีผล
ทางกฎหมายที่จะนามาบังคับใช้ลงโทษกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายา
เสพติดก็จะไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทย
3. ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นของผู้ติดยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดถ้าพิจารณาแล้วก็เป็นปัญหาของสังคม เนื่องจากยาเสพติดนั้นหาซื้อได้ไม่
ยากและระบาดไปทุกชนชั้นในสังคมและในชุมชนเกือบทุกชุมชนก็มีปัญหายาเสพติด การดาเนินการ
หรือหาวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ควรเริ่มต้นที่ตัวผู้เสพยาเสพติดเป็นสาคัญ โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลได้
พยามที่จะหาวิธีการแก้ไขแต่ก็คงไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทย และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายเร่งด่วน จัดตั้งสถานที่บาบัดผู้ติดยาเสพติดควบคู่ไปกับการปราบปรามและ
ป้องกัน โดยใช้หลัก “การป้องกันนาหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้อ งได้รับการ
ลงโทษอย่างเด็ดขาด” จากนโยบายดังกล่าวจึงถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากรจึงต้อง
ได้รับการบาบัดฟื้นฟูฯอย่างทั่วถึง ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบาบัดผู้เสพยาเสพติด
ซึ่งในพระราชบัญญัติฟื้นฟูฯดังกล่าวก็กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 19 ของผู้ที่มีสิทธิที่จะได้เข้ารับ
การฟื้ น ฟู ฯ โดยวางหลั ก ว่ า ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งหาว่ า กระท าความผิ ด ฐานเสพยาเสพติ ด เสพและมี ไ ว้ ใ น
ครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด
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ประเภท และปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดี
ในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของ
ศาล ให้พนักงานสอบสวนนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง (สาหรับผู้กระทาความผิดที่
เป็น ผู้ใหญ่) หรื อยี่สิ บสี่ ชั่วโมง (ส าหรับเด็ก) นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทาการของพนักงาน
สอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด และ
พิจารณณาให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยไม่ต้องถูกดาเนินคดีอาญา
เมื่อพิจารณาเหตุที่ดังกล่ าวเป็นเพียงความผิดลหุโทษควรที่จะมีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูฯ
ต่อมาเป็นการกระทาโดยประมาทและการกระทานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ซึ่ง
การกระทาโดยประมาทหรือกระทาโดยไม่มีเจตนาเมื่อเทียบกับความผิดอื่นแล้วถ้า ผู้กระทาผิดโดย
ประมาทเสพยาเสพติดก็ควรได้มีสิ ทธิเข้ารับการฟื้นฟฯตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเป็นการ
บัญญัติจากัดสิทธิของผู้ติดยาเสพติดที่จะมีสิทธิที่จะได้เข้ารับการฟื้นฟูฯ คดีในความผิดลหุโทษเมื่อ
เทียบกับคดี เสพมีไว้ครองครอง เสพครอบครองเพื่อจาหน่าย เสพและจาหน่ายยาเสพติด ความผิด
ดังกล่าวมีอัตราโทษจาคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไป แต่ในคดีความผิดลหุโทษเป็นคดีที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 1
เดือน และยังไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดยาเสพติดที่สมควรได้รับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง
แท้จริง ซึ่งบัญญัติให้พนักงานอัยการมีคาสั่งชะลอฟ้องไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการแจ้งผลการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33 เมื่อ
ผู้ต้องหาถูกดาเนินคดีอาญาต่อไป จึงเป็นผลทาให้ผู้ต้องหาหรือผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็น
ผู้ป่วย มิใช่อาชญากร ได้รับการลงโทษทางอาญา ซึ่งผู้ ต้องหานั้นต้องกลายเป็นอาชญากร นอกจากนี้
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ติดยาเสพติดและกฎหมายถือว่าเป็นผู้ป่วยเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรจากผู้ต้องโทษ
อื่นที่เป็นอาชญากรร้ายแรงและมีประวัติอาชญากรติดตัว เมื่อกลับคืนสู่สั งคมก็ถูกตราหน้าว่าเป็น
อาชญากร ทาให้ไม่สามรถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมเดิมของตนเองได้ แต่ในทางกลับกัน หากผู้ต้องหานั้น
ได้รับสิทธิเข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและไม่ถูกดาเนินคดีอาญาใน
ระหว่างการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผลการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว กฎหมายให้ถือว่าผู้ต้องหานั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา 19 ซึ่งเป็นหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวที่มุ่งหมายให้โอกาสผู้ติดยาเสพ
ติดซึ่งกฎหมายถือเป็นผู้ป่วยกลับสู่สังคมโดยไม่มีประวัติอาชญากรติดตัว บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการ
จากัดสิทธิของผู้เสพยาเสพติดและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.2545 ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด กรณีผู้ ต้องหาอยู่ใน
ระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ.2545
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บทสรุป
จากที่ได้ศึกษาปัญหาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น
ผู้เขียนนาปัญหามาศึกษา คือ ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถดาเนินคดีกับผู้ติดยาเสพติด และกรณี
ดังกล่าวยังเป็นปัญหาที่กฎหมายไม่มีบทกาหนดโทษสาหรับผู้เสพหรือติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครบถ้วนและผลการฟื้นฟูฯเป็นที่พอใจและเคยเข้ารับการฟื้นฟูฯหลาย
ปัญหาเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดไม่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟู
สมรรถภาพไม่ครบถ้วน จากหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคสอง ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกาหนดเวลาตามมาตรา 25
แล้ว แต่ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ ติดยาเสพติดรายงานความเห็ น ไปยัง พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัย การ แล้ ว แต่กรณี เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาดาเนินคดีผู้นั้นต่อไป และให้นาความในมาตรา 22 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคสองบัญญัติไว้เพียงว่าในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกาหนดเวลาตามมาตรา 25 แล้ว จะ
เห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้แต่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สาหรับผู้ที่ไม่ได้ เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่มีกฎหมาย
มาตราใดกาหมดไว้ที่จ ะทาการใดหรือจะลงโทษได้และการที่ผู้เสพหรือติดยาเสพติดเมื่อถูกจับกุม
ดาเนินคดีเข้ารับการตรวจพิสูจน์ก็มีสิทธิที่จะร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อได้รับการปล่อยตัวก็ไม่เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก็ไม่สามารถดาเนินคดีหรือส่งคืนตัวให้พนักงานสอบสวนได้และ
กรณีที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพไม่ครบถ้วนก็ไม่สารถดาเนินคดีได้ทาให้ปริมาณ คดีในชั้นพนักงาน
สอบสวนและคดีที่พนักงานคุมประพฤติครั่งค้างทาให้เกิดผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
และต่อตัวผู้ติดยาเสพติดเองเนื่องจากถ้าไม่สามารถแจ้งคืนพนักงานสอบสวนได้คดีเสพดังกล่าวของตัว
ผู้ติดยาเสพติดจะค้างไว้ในชั้นพนักงานอัยการทาให้คดีดังกล่างไม่สามรถมีคาพิพากษาได้และประวัติ
จะติดตัวผู้ติดยาเสพติดเรื่อยไปว่ามีคดีที่อยู่ระหว่างชะลอฟ้องและเมื่อบุคคลเหล่านี้จะไปทาใบขับขี่
สารณะหรืออุปสมบทก็ ไม่สามารถทาได้ทั้งยังก่อยังทาให้ไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจึงเป็น
ปัญหาที่จะนามาศึกษาต่อไป
ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินคดีในความผิ ดฐานอื่นของผู้ ติดยาเสพติด กฎหมายกาหนด
หลักเกณฑ์ที่ผู้เสพยาเสพติดจะได้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้นั้นจะต้องด้วยมาตรา 19 วรรคแรก ซึ่งมีหลัก
ว่า ผู้ ใดต้อ งหาว่ากระทาความผิ ดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไ ว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ใ น
ครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณที่
กาหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่ ง
เป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล จากหลักกฎหมาย
เมื่อผู้ต้องหา ต้องหาหรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุก
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ไม่ไ ด้เ ข้า รับ การฟื้น ฟูฯ และผู้ต้อ งหาในความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไ ว้ในครอ บครอง
เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพติด เพียงตกเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่
ระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกเท่านั้น ไม่ว่าความผิดฐานอื่นนั้น
จะเป็นความผิดผิดลหุโทษ ความผิดอาญาอันยอมความได้ ความผิดอาญาแผ่นดิไ ม่ร้ายแรง ผู้ต้องหา
นั้นก็ไม่ได้สิทธิเข้ารั บการฟื้นฟูฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติจากัดสิทธิของบุคคล
ดังกล่าวไว้ ผู้ต้องหาจึงไม่ได้เข้ารับการฟื้นฟูฯและถูกดาเนินคดีอาญาและรับโทษทางอาญา ซึ่งผลของ
การได้สิทธิเข้ารับการฟื้นฟูฯครบถ้วนเท่ากับว่าบุคคลที่ เข้ารับการฟื้นฟูฯจะได้รับสิทธิตามกฎหมาย
จ าหน่ า ยแผ่ น พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ และประวั ติ ใ นคดี นั้ น ออกจากกองทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรของ
สานักงานตารวจแห่ งชาติซึ่งจะไม่มีพระราชบัญญัติตัว ใดให้ ลบประวัติผู้ กระทาความผิ ดนอกจาก
ผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนหรือพระราชบัญญัติล้า งมลทินคงมีแต่พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เท่านั้นที่กระทาได้และผู้ที่ผ่านหรือพ้นการฟื้นฟูฯแล้วก็ล บ
ประวัติอาชญากรเช่นกันและบุคคลนั้นก็จะมีสิทธิสอบเป็นราชการหรือทางานโดยไม่มีประวัติการ
กระทาความผิดติดตัวเหมือนกับบุคคลทั่วไปไม่ต้องเสียอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถดาเนินคดีกับผู้ติดยาเสพติด
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33
วรรคหนึ่ ง “เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กาหนดใน
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว ให้
ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดมีคาสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป แล้วแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน อัยการซึ่งยัง
ดาเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้นั้นเคยเข้ารับการฟื้นฟูมาแล้วห้าครั้งให้ส่ง ตัวคืนพนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”
หลักฎหมายตามนี้ควรแก้ไขให้มีบทลงโทษถึงแม้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จะพ้นจากความผิดที่
ถูกกล่าวหาหรือผ่านการฟื้นฟูฯ และเคยเข้ารับการฟื้นฟูฯมาแล้วห้าครั้ง เนื่องจากหลักกฎหมายเดิม
มิได้กาหนดจานวนครั้งของผู้มีสิทธิที่จะได้ลบประวัติการกระทาความผิด ทาให้ผู้เสพยาเสพติดส่วน
ใหญ่แล้วเข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นสิบครั้งร้องครั้งก็ยังคงได้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และจะทาให้กฎหมายไม่เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์และทาให้เป็นเหตุจูงใจให้มีผูเสพยาเสพติดมากขึ้นเนื่องจากมองว่าเมื่อเสพยาเสพติด
เข้าไปแล้วนั้นถ้าบาบัดครบก็ไม่ต้องถูกดาเนินคดีอาญา
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ฉะนั้นเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายในมาตรา 33 วรรคหนึ่งแล้ว โดยจากัดสิทธิ์ของผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ เมื่อเข้ารับการฟื้นฟูฯ แล้วจะไม่ต้องถูกดาเนินคดีอาญาไว้ ว่า “เว้นแต่ผู้นั้นเคยเข้ารับการฟื้นฟู
มาแล้วห้าครั้งให้ส่งตัวคืนพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อกระบวนการยุติธรรมกฎหมายเกิดความศักดิ์และผู้เสพก็ไม่กล้ากระทาความผิดเกินจานวนดังกล่าว
ถ้ามิจากัดเช่นนี้ก็จะทาให้ผู้เสพยาเสพติดเมื่อพ้นการฟื้นฟูฯ แล้วก็จะวนเวียนอยู๋ในวงจรยาเสพติดต่อไป
2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดการไม่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและปฏิบัติตามแผนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพไม่ครบถ้วน
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33
วรรคสอง “ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดแม้ไม่เข้ารับการฟื้นฟูหรือเข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกาหนดเวลาตามมาตรา 25 แล้ว แต่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูไม่
ปฎิบัติตามแผนการฟื้นฟูผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่
กรณี เพือ่ ประกอบการพิจารณาดาเนินคดีผู้นั้นต่อไป และให้นาความในมาตรา 22 วรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม”
จากหลักกฎหมายในมาตราเดิมกาหนดให้คณะอนุกรรมการมีสิทธิที่จะประเมินผลการ
ฟื้นฟูฯ ได้ในกรณีที่เข้ารั บการฟื้นฟูฯ เท่านั้นมิได้กาหนดถึงในกรณีที่ไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ เมื่อมิได้
กาหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วเมื่อผู้ใดไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ ก็ไม่สามมารถดาเนินคดีตาม
กฎหมายได้จึ งทาให้ ผู้ ที่ไม่เข้ารั บ การฟื้นฟูฯ เมื่อถูกจับกุมดาเนินคดีและเมื่อได้รับการปล่ อยตัว ก็
กลับมาเสพเช่นเดิมทาให้เมื่อมีผู้เสพยาเสพติดในสังคมเป็นจานวนมากปัญหาความไม่สงบสุขในสังคม
ย่อมตามมา
เมื่อหลักกฎหมายดังกล่างได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ใส่คาว่า “แม้ไม่เข้ารับการฟื้นฟู” ลงใน
บทบัญัติแห่งกฎหมายแล้วก็จะทาให้สามารถดาเนินคดีกับผู้ที่ไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ และทาให้กฎหมาย
มีความศักดิ์สิทธิ์ สานวนคดีทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานคุมประพฤติก็มีวิธีการจัดการ
ประหยัดงบประมาณในการบาบัดฟื้นฟูฯ ทั้งปัญหาอาชญากรรมในสังคมย่อมน้อยลง
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 25
โดยเพิ่มเติมวรรคสี่ ดังนี้ “ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ผู้เข้ารับการฟื้ นฟูฯ ผู้ใดมีพฤติการณ์โดย
ชัดแจ้งว่า จงใจไม่ปฎิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯหรือไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ คณะอนุการการอาจพิจารณามี
ความเห็ น แจ้ งพนั กงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไปโดยไม่ต้องคานึงถึงระยะเวลาแห่ งการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากหลักกฎหมายเดิมไม่ได้กาหนดในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ปฎิบัติตามแผนหรือ
ปฎิบั ติตามแผนการฟื้น ฟู ฯไม่ครบกฎหมาเดิมให้ ดาเนินการฟื้นฟูฯผ็ ติดยาเสพติดจนครบกาหนด
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ระยะเวลาโดยมิได้มีการคานึงถึงในกรณีที่ผู้นั้นไม่ปฎิบัติตามแผนการฟื้นฟฯหรือปฎิบัติตามแผนการ
ฟื้น ฟูฯไม่ครบเมื่อหลั กกฎหมายดังกล่ าวมิได้กาหนดไว้ปัญหาที่ตามมาก็เริ่มที่ตัว ผู้ เสพเองก็จะไม่
สามารถทาอะไรได้เลย เช่น ทาขับขี่สาธารณะ พนักงานสอบสวนเองก็ไม่สามมารถปิดคดีได้ ทาให้เมื่อ
ไม่สามารถทาอะไรกับบุคคลเหล่านี้ปัญหายาเสพติดในสังคมก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นปัญหาของสังคม
และปัญหาของประทศตามมา
เมื่อมีการกาหนดให้ชัดเจนในกรณีที่มีเจตนาที่จะไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯหรือรับการฟื้นฟูฯไม่
ครบถ้วน โยแสดงพฤติกรรมให้เห็นก็สามารถที่จะดาเนินคดีต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อให้การทางาน
ของพนักงานคุมประพฤติ พนักงานสอบสวน และแม้แต่ตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเองก็จะเกิดความเกรง
กลัวไม่กล้าที่จะกระทาผิด และที่ก่อให้เกิด ประโยชน์เป็นอย่างมาคือจะเป็นวิธีที่จะสามารถช่วยให้
ปัญหายาเสพติดใน ครอบครัว สังคม ชุมชนลดน้อยลง จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 เป็น
“ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้าผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออก
นอกเขตศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจออกติดตามจับกุมผู้นั้นได้ด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา 190 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา มิให้นามาใช้บังคับกับผู้ที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติมาตรา
32 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
3. ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นของผู้ติดยาเสพติด
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19
วรรคหนึ่ง เป็น “ผู้ใดต้องหาว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและ
มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าอยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่
มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล แต่ไม่รวมถึงความผิดอาญาอันยอม
ความ ถ้าสามารถตกลงกันได้ความผิดลหุโทษหรือกรณีตามข้อยกเว้นตามมาตรา 33 ให้ พนักงาน
สอบสวนนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้ นมาถึงที่ทาการของ
พนักงานสอบสวนเพื่อให้ศาลพิจ ารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยา
เสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากตัวผู้ต้องหานั้นเอง หรือจากพฤติการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทาให้ไม่อาจนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้”
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จากหลักกฎหมายเดิมปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นของผู้ติดยาเสพติด
เป็นผลให้ผู้ต้องหานั้นต้องตกเป็นอาชญากรและมีประวัติอาชญากรติดตัว บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็น
การจากัดสิทธิของผู้ติดยาเสพติดและขัดหรือแย้งต่อแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ การปฎิบัติ
ต่อผู้ติดยาเสพติด การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และความเป็นมาหลักการและ
เจตนารมณ์หลักของพะราชบัญญัติดังกล่าว ที่ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร ฉะนั้นเมื่อ
มีการแก้หลักกฎหมายในมาตราดังกล่าวแล้วจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงทั้งทาให้ผู้
ที่มีสิทธิได้รับประโชยน์จากการเข้ารับการฟื้นฟูฯเมื่อปฎิบัติตามคาวินิจฉัยหรือแผนการฟื้นฟูฯครบของ
มีสิทธิได้ลบประวัติ
ทั้งนี้ ผู้เขียนมีห ลักแนวคิดถึงวิธีการบาบัดฟื้นฟูฯเพิ่มเติมคือควรมีสถานที่ฟื้นฟูฯ หรือ
สถานที่บาบัดในแต่ละภาคโดยสถานที่ฟื้นฟูฯนั้ นแต่ละภาคก็ควรมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 – 2,000 ไร่
หรือมากกว่านั้น เนื้อที่นั้นอาจเป็นที่ราชพัสดุ หรือที่ของรัฐ และนางบที่ลงทุนในการฟื้นฟูฯ ผู้ติดยา
เสพติดทุกงบที่ใช้อยู่น ามาลงทุน ในการสร้างกาแพงให้มีลักษณะคล้ายกับเรือนจาและมีเจ้าหน้าที่
ควบคุมดูแลมิให้หลบหนี และเมื่อจับคดีเสพยาเสพติดได้ศาลก็จะมีคาสั่งตรวจพิสูจน์และเมื่อมีสิทธิ์ก็
ส่งเข้ารับการฟื้นฟูฯยังสถานที่ดังกล่าว โดยเหตุที่มีเนื้อที่กว้างนั้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปลูกผัก
เลี้ยงปลา ทาการเกษตร หาเลียงตน เมื่อได้ผลผลิดก็ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่มีผลการประเมินระหว่าง
เข้ารับการฟื้นฟูฯดีนาออกมาจาหน่าย ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการบาบัด โดยใช้วิธีผู้เสพยาเงิน
เลี้ยงตนและบาบัดตนเอง โดยระยะเวลาการฟื้นฟูฯจะต้องมีระยะเวลาไม่ต่ากว่า 1 ปีแห่งการเข้ารับ
การฟื้นฟูฯ
บรรณานุกรม
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คาอธิบายกฎหมายอาญา 1. กรุงเทพมหานคร: พลสยามพริ้นติ้ง, 2551.
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา
พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา. 2548. 122, 23 ก (16 มีนาคม 2548).
คมกริช ดุลยพิทักษ์. คู่มือการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2549.
ชัยวัฒน์ วารีสดใส. ปัญหาในการดาเนินคดีกับผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2549.
ไชยยศ เหมะรั ช ตะ. รายงานการวิจัย เรื่ อง ปัญหายาเสพติด: การศึกษาและวิ เ คราะห์ใ นแง่
กฎหมาย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.

17
นภัสนันท์ อึ้งวิฑูรย์สถิต. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2552.
นิติภัทร์ สุภัทราวิ วัฒน์. มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดหลักเกณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของ
ผู้รับการบาบัดรักษาและการขยายฐานความผิดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2552.
บุ ญญวิจั ก ษณ์ เหล่ ากอที. กระบวนทัศน์ใหม่ ของกระบวนการยุติธ รรมในการปฏิบัติต่อ ผู้ กระท า
ความผิด. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 1. เมษายน
2549. กรุงเทพมหานคร. หน้า 41-44.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, 2556.
ศุภชัย สมมุ่ง. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด .สารนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2556.
ศุภรัตน์ เลิศพานิชยกุล. นโยบายเกี่ยวกับฝิ่นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือ
สะพานรวมบทความประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: นิทพันธ์การพิมพ์, 2520.
สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม. สู้ความอาญา ตอนคดียาเสพติด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: อินเตอร์บุ๊ค,
2547.
ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด . ความเป็ น มาของยาเสพติ ด . กรุ ง เทพมหานคร:
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ม.ป.ป.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545.
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด :ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546.

