ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้บังคับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545*
**

นภัทร พันวงษา

บทนา
ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น ปั ญ หาที่ ร้ ายแรงทั้ ง ต่ อ ตัว ผู้ เสพเองและประเทศชาติ ในด้า นสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ เป็นภัยที่กาลังขยายตัว อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจานวนผู้เสพยาเสพติดที่มีจานวนเพิ่มสูงขึ้ นและแพร่ระบาดไปยังกลุ่มเยาวชนซึ่ง
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต รัฐบาลไทยได้กาหนด
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและแก้ไขผู้ติดยาเสพติดโดยการบาบัดรักษาผู้ที่ติดยา
เสพติดให้สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
โดยเน้นการใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามควบคู่ไปกับการบาบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ผู้ ติดยาเสพติดในประเทศไทยเดิมนั้น ถูกถือว่าเป็นอาชญากร เมื่อถูกจับกุมจะถูกดาเนิน
คดีอาญาในกรณีศาลพิพากษาลงโทษก็เข้าสู่ระบบเรือนจา ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบั ญญัติฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งให้ ถือว่าผู้ ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่ว ย
จาต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพแทนการลงโทษทางอาญา แต่เนื่องจากจากัดด้วย
สถานที่ฟื้นฟู จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 ขึ้นแทนกฎหมายฉบับเดิม โดยกาหนดให้ผู้กระทาผิดเฉพาะข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด ที่ไม่
ร้ายแรง เช่น ข้อหาเสพยาเสพติด ข้อหาเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดจานวนเล็กน้อย
ข้อหาเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดจานวนเล็กน้อย หรือข้อหาเสพและจาหน่าย
ซึ่งยาเสพติดจานวนเล็กน้อย และต้องไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิด
ฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล ให้ศาลมี
คาสั่งส่งตัวผู้ต้องหานั้นไปเข้ากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นระบบบังคับบาบัด
เพื่อให้การบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสมของผู้ติดยาเสพติดและให้
กลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ แต่หากการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่สาเร็จพนักงานสอบสวนก็
จะน าตั ว ผู้ ต้ องหากลั บ ไปสอบสวนและส่ ง พนัก งานอัย การฟ้ องคดีต่ อ ศาลเพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาปกติต่อไป อย่างไรก็ตามการดาเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
*

เรี ย บเรี ย งจากสารนิ พ นธ์ เรื่ อ ง “ปั ญ หากฎหมายเกี่ ย วกั บ การใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545” ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูต รนิติศ าสตรมหาบัณ ฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558.
**
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
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ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ยังมีปัญหาอีกบางประการ เช่น ปัญหาการกาหนดลักษณะของผู้ติดยาเสพติดที่
จะถู ก ส่ ง ตั ว ไปรั บ การบ าบั ด และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ถู ก ส่ ง ตั ว เข้ า สู่
กระบวนการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพซ้าหลายครั้ง การกาหนดระยะเวลาของการบาบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด และการรายงานผลของการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้มีการนามาตรการแทนการ
ดาเนินคดีอาญามาใช้บังคับก่อนการพิจารณาคดี เป็นการนาผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดที่
ไม่ร้ายแรงบางฐานออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ และบังคับให้เข้ารับการบาบัดรักษา
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มุ่งเน้นการลดจานวนผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการบาบัด และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ได้แก่ พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ ตลอดจนคณะกรรมการและอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในการที่จะไม่ นาผู้กระทาความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาล อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พบว่ายังมีข้อบกพร่องบางประการอันทา
ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษาเรื่ องนี้
โดยกาหนดประเด็นในการศึกษาดังต่อไปนี้
1. การกาหนดลักษณะของผู้ติดยาเสพติดที่จะถูกส่งตัวไปรับการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
การกาหนดลักษณะของผู้ติดยาเสพติดที่จะถูกส่งตัวไปรับการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดมีเพียง 4 ฐานความผิด คือ ความผิดฐานเสพยาเสพติด ความผิดฐานเสพ และมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดจานวนเล็กน้อย ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
ซึ่งยาเสพติดจานวนเล็กน้อย และความผิดฐานเสพและจาหน่ายยาเสพติดจานวนเล็กน้อยตามลักษณะ
ชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ต้องไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่าง
ถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตาม
คาพิพากษาของศาล
จากมาตรการแทนการด าเนิ น คดี อ าญาดั ง กล่ า วนี้ แสดงให้ เ ห็ น เจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขและฟื้นฟู โดยมุ่งเน้นให้ผู้กระทาความผิดได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขและกลับตัวเป็น
คนดีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดที่เชื่อว่า
อาชญากรรมจะลดลงได้ยากหากมีการจาคุกผู้กระทาความผิดอีกทั้งยังเป็นการทรมานนักโทษอีกด้วย
อย่างไรก็ตามหากผู้ต้องหาในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรง 4 ฐานความผิดดังกล่าวกระทา
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ความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอาญาที่มีอัตราโทษเล็กน้อยด้วย ผู้ต้องหากลุ่มนี้ก็
จะไม่ได้รับ การบ าบั ดรั กษา แต่จะถูกดาเนินคดีโดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอาญาตามปกติ
เพราะเหตุที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนนี้บัญญัติไว้ มีผลทาให้ผู้ต้องหากลุ่ มนี้ไม่ได้รับการ
บาบัดและแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นการจากัด ลักษณะของผู้ที่ควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไว้แคบเกินไป ทาให้ผู้เสพหรือติดยาเสพติดจานวนมากไม่ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับการบาบัดและฟื้นฟูเพื่อกลับเป็นคนดีของสังคม
2. ปัญหาผู้ติดยาเสพติดถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ซ้าหลายครั้ง
การดาเนิน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีแนวคิดมาจากหลักการที่ว่าผู้เสพหรือ
ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร จึงมีเจตนารมณ์ที่จะนาตัวผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัด และ
ฟื้น ฟูเพื่อให้ผู้ ติดยาเสพติดมีโ อกาสกลั บคืนสู่ สั งคมได้อย่างปกติสุ ข แต่การดาเนินการบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น ยังพบว่าผู้เข้ารับการบาบัด และฟื้นฟูนั้นเมื่อผ่านกระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปแล้ว ยังมีจานวนมากที่กลับมาเสพยาเสพติดซ้าอีก
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่มีการกาหนดมาตรการใด ๆ หลังจาก
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเกรงกลัวในการกลับมาใช้ยาเสพติดอีก
จึง มีผู้ เ สพยาเสพติ ด เป็ น จ านวนมากที่ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพจนเป็ น ที่ พ อใจต่ อ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19
แล้วกลับไปเสพยาเสพติดอีก เพราะคิดว่าหากโดนจับก็สามารถเข้ารับการบาบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งรั บ โทษทางอาญาแต่ อ ย่า งใด ท าให้ ไม่ เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กระบวนการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มุ่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เสพยาเสพติดนั้นหายขาด
จากการเสพยาเสพติด
จากเจตนารมณ์ของการดาเนินการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีแนวคิด
มาจากหลักการที่ว่าผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเป็น “ผู้ป่วย” มิใช่ “อาชญากร” จึงนาตัวผู้ติดยาเสพติด
เข้ารับการบาบัดและฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ดังนั้น การนา
วิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยการกักกันมาใช้ในส่วนของการป้องกันการกระทาความผิดเพื่อดัดนิสัย
เพื่อฝึกหัดอาชีพ และเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากการที่ผู้นั้น อาจกระทาความผิดในภายหน้า ย่อมทาให้
ผู้ที่เคยเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผ่านพ้นการฟื้นฟูไปแล้วจานวนหนึ่งไม่
กลับมาสู่กระบวนการฟื้นฟูอีก และเมื่อเข้ารับการบาบัดและฟื้นฟูครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษหรือประวัติในการเป็นผู้เคยเข้าสู่กระบวนการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งแก้ไขให้ผู้ติดยาเสพติดมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
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3. ปัญหาการกาหนดระยะเวลาของการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เมื่อคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามกาหนดในแผนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้ นั้น
พ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 และให้คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคาสั่งปล่อยตัวผู้นั้นไป แล้วแจ้งผลให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังดาเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี
หากเป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การหลบหนีไม่มาฟังคาวินิจฉัย ขาดนัดการรายงานตัว ไม่เข้ารับการบาบัดตามแผนการฟื้นฟู ทาให้ผล
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่เป็นที่พอใจเช่นนี้ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ไม่ดี ประพฤติตัวไม่ดี
ไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่กลับไม่ได้รับการลงโทษ
เพราะติดในเรื่องของกรอบเวลา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ผู้ศึกษาเห็นว่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งกาหนดกรอบระยะเวลาตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลา
ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หากผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดขยายระยะเวลา
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกได้ แต่การขยายครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือน และรวมกันทั้ง
หมดแล้ ว ต้อ งไม่เ กิ น 3 ปี นั บ แต่ วั นที่ ถู ก ส่ ง ตั ว เข้ ารั บ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด นั้น เป็ น
ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และ
คงไว้ซึ่งเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในการดูแลผู้ต้องหาในคดียาเสพติด จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สอดรับกับประเด็นปัญหาที่ 1 เกี่ยวกับการกาหนดลักษณะของผู้ติดยาเสพติดที่จะถูกส่ง
ตัวไปรับการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยในประเด็นนี้ผู้ศึกษาเสนอแนะให้กาหนด
กรอบระยะเวลาของการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สั้นลง โดยกาหนดระยะเวลาการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาถูกส่งตัวเข้ารับการ
บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรวมกันทั้งหมดต้องไม่
เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ ต้องหาถูกส่งตัวเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อเป็นการ
อุดช่องว่างของกฎหมาย ทาให้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในการ
บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคุ้มครองผลประโยชน์ของ
สังคมโดยรวมได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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4. ปัญหาการรายงานผลของการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นการนามาตรการแทนการ
ดาเนินคดีอาญาเบี่ยงผู้ต้องหาว่ากระทาความผิด ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ เมื่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีหน้าที่จับกุมผู้กระทาความผิด พนักงานสอบสวนจะต้องนาตัวผู้ถูกจับ
ไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวนเพื่อให้ศาล
พิจารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด การที่ศาลมีคาสั่ งให้ส่ งตัว ผู้ นั้นไปตรวจพิสู จน์ การเสพหรือการติดยาเสพติด ที่ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการใช้อานาจตุลาการ และหลังจากนั้น ผู้ติดยาเสพติดจะเข้ารับการ
บาบัดรักษา ณ ศูน ย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยวิธีการบาบัดและฟื้นฟูให้พ้นจากการติดยา
เสพติด โดยมุ่งเน้นวิธีการให้อานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ได้แก่ พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ ตลอดจนคณะกรรมการและอนุกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้การ
บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสมกับผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด
กลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ
ในกรณีที่ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่เป็นที่พอใจโดยมีสาเหตุ 4 ประการ
คือ แกล้งเสพยาเสพติดเพื่อให้ได้รับการส่งตัวไปบาบัดฟื้นฟูและไม่ต้องถูกดาเนินคดี ผลการฟื้นฟูไม่
ปรากฏว่าเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ผู้นั้นต้องหาหรือถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นที่มีโทษจาคุก
หรือต้องคาพิพากษาให้จาคุก และผู้นั้นเข้ารับการฟื้นฟูจนครบกาหนดเวลาตามมาตรา 24 แล้ว แต่ผล
ยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อประกอบการพิจารณาฟ้องคดีต่อศาลตามกระบวนการพิจารณา
คดีอาญาปกติต่อไป
หากเป็นกรณีทผี่ ลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจ เมื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด วินิ จ ฉั ย ว่ าผู้ เข้ ารั บการตรวจพิ สู จน์ เป็ นผู้ เสพหรือ ติด ยาเสพติ ด ให้ จั ด
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบและให้
พนักงานอัยการชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หาก
ผู้ได้รับการฟื้นฟูได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กาหนดในแผนการฟื้นฟู
แล้ว และผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ ให้ถือว่าผู้ติดยาเสพติดนั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา
19 คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก็จะมีคาสั่งให้ผู้ต้องหานั้นพ้นจากความผิดที่ถูก
กล่าวหาและแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้พนักงานอัยการทราบเพื่อยุติการดาเนิน
คดีอาญา และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคาสั่งปล่อยตัวผู้นั้นไป
การยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่ง ให้ส่งผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด
เป็นการส่งตัวไปในฐานะที่เป็น “ผู้ป่วย” มิใช่ “อาชญากร” จึงไม่ต้องมีการพิจ ารณาคดีและอยู่ใน
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สารบบความของศาลตามกระบวนการทางคดีอาญาปกติ แต่เนื่องจากการยื่นคาร้องขอให้ศาลส่งตัว
ผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพมีปริมาณคาร้องเป็นจานวนมาก ดังนั้น จึงต้องจัดเก็บสถิติเพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการพัฒนาระบบงานศาลยุ ติธรรมให้ด้านการจัดสรรงบประมาณ วางแผนและจัดการ
บริหารงานบุคคลให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ อีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรี ภ าพของประชาชนตามนโยบายประธานศาลฎี กาประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ มีเพียงบทบั ญญัติของกฎหมายให้อานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ ายบริห าร คือ ให้
คณะอนุ ก รรมการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด มีค าสั่ ง ปล่ อยตัว ผู้ นั้น ไปเท่ านั้ น ไม่มี กฎหมาย
กาหนดให้รายงานการปล่อยตัวผู้นั้นให้ศาลทราบ จึงไม่เป็นไปตามหลักการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึก ษาเห็น ว่ าการใช้บังคับพระราชบัญ ญัติฟื้ นฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ยังมีข้อขัดข้องบางประการ ซึ่งหากได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นจะทาให้ การบาบัด และฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น ผู้ ศึ ก ษามี ข้ อ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
(1) ควรเพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545
“หากปรากฏว่าความผิ ดฐานอื่นตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง เป็นความผิ ดลหุโ ทษหรือ
ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษเล็กน้อย ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการชะลอการฟ้องคดีออกไป
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหานั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดภายในระยะเวลา
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาถูกส่งตัวเข้า
รับการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้อายุความในความผิดฐานอื่นสะดุดหยุดลงนับ
แต่วันที่ผู้ต้องหาถูกส่งตัวเข้ารับการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หากพ้นระยะเวลาหนึ่ง
ปี ให้นาความผิดฐานอื่ นซึ่งเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอาญาที่มีอัตราโทษเล็กน้อยเข้าสู่การ
ดาเนินการพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ”
(2) ควรเพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
“ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งตามมาตรา 19 ว่าผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบาบัดและ
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ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมากกว่า 3 ครั้ง ให้ศาลพิจารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปยัง พนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป”
(3) ควรแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นดังนี้
มาตรา 25 วรรคท้ายเดิม บัญญัติว่า
“การขยายและการลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระทากี่ครั้งก็ได้
แต่การขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งหนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน และรวมกันทั้ง
หมดแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด”
แก้ไขเป็น
“การขยายและการลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระทากี่ครั้ง ก็ได้
แต่การขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสามเดือน และรวมกัน
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด”
(4) ควรแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นดังนี้
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง เดิม บัญญัติว่า
“เมื่อ คณะอนุ ก รรมการฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด วินิ จฉั ยว่ า ผู้ เ ข้า รับ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กาหนดใน
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว
ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดมีคาสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป แล้วแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยัง
ดาเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี”
แก้ไขเป็น
“เมื่ อคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ดวิ นิจ ฉั ยว่ า ผู้ เ ข้า รั บการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กาหนดใน
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว
ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดมีคาสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป แล้วแจ้งคาสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นให้ศาลทราบ และแจ้งผลให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังดาเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี”
จากการที่บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของสังคมในปัจจุบัน การแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติใน
มาตราต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมาย ทาให้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
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ยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันจะส่งผลให้การบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดและการคุ้มครองสังคมโดยรวมเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
บรรณานุกรม
กฎหมายห้ามสูบฝิ่นสมัยรัชกาลที่ 2. กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแห่งชาติ, 2536.
กรมคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด . ความรู้ประกอบการตรวจพิสูจน์
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545. เอกสารหมายเลข 4/2546.
กรมประชาสงเคราะห์, กองวิชาการ. บริการสงเคราะห์ บาบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด .
นิตยสารประชาสงเคราะห์ 27, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2547): 27-28.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ทางเลือกใหม่สาหรับกระบวนการยุติธรรมไทย.
กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คาอธิบายกฎหมายอาญา 1. กรุงเทพมหานคร: พลสยามพริ้นติ้ง, 2551.
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา
พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา. 2548. 122, 23 ก (16 มีนาคม 2548): 6.
คมกริ ช ดุ ล ยพิ ทั ก ษ์ . คู่มือการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด
พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2549.
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกในการยุติข้อขัดแย้งทางอาญา
สาหรับสังคมไทย. ดุลพาห 51, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2547): 127-130.
จุลสิงห์ วสันตสิงห์. คาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553.
ชัยวัฒน์ วารีสดใส. ปัญหาในการดาเนินคดีกับผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2549.
ไชยยศ เหมะรั ช ตะ. รายงานการวิจัย เรื่ อง ปัญหายาเสพติ ด : การศึกษาและวิเ คราะห์ใ นแง่
กฎหมาย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง. การบังคับใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545:
ปัญหาข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.
นภัสนันท์ อึ้งวิฑูรย์สถิต. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2552.
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