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ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ร้ายแรงทั้งต่อตัวผู้เสพเองและประเทศชาติ ในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ เป็นภัยที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนผู้เสพยาเสพติดที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นและแพร่ระบาดไปยังกลุ่มเยาวชนซึ่ง
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต รัฐบาลไทยได้ก าหนด
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและแก้ไขผู้ติดยาเสพติดโดยการบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยา
เสพติดให้สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
โดยเน้นการใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามควบคู่ไปกับการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด   

ผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยเดิมนั้นถูกถือว่าเป็นอาชญากร เมื่อถูกจับกุมจะถูกด าเนิน
คดีอาญาในกรณีศาลพิพากษาลงโทษก็เข้าสู่ระบบเรือนจ า  ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งให้ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วย 
จ าต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแทนการลงโทษทางอาญา แต่เนื่องจากจ ากัดด้วย
สถานที่ฟ้ืนฟู จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 ขึ้นแทนกฎหมายฉบับเดิม  โดยก าหนดให้ผู้กระท าผิดเฉพาะข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่
ร้ายแรง เช่น ข้อหาเสพยาเสพติด ข้อหาเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดจ านวนเล็กน้อย  
ข้อหาเสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดจ านวนเล็กน้อย หรือข้อหาเสพและจ าหน่าย
ซึ่งยาเสพติดจ านวนเล็กน้อย และต้องไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิด
ฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ให้ศาลมี
ค าสั่งส่งตัวผู้ต้องหานั้นไปเข้ากระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นระบบบังคับบ าบัด  
เพ่ือให้การบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสมของผู้ติดยาเสพติดและให้
กลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ  แต่หากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ส าเร็จพนักงานสอบสวนก็
จะน าตัวผู้ต้องหากลับไปสอบสวนและส่งพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาปกติต่อไป  อย่างไรก็ตามการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

                                                 
* เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้บังคับพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558. 

** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
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ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ยังมีปัญหาอีกบางประการ เช่น ปัญหาการก าหนดลักษณะของผู้ติดยาเสพติดที่
จะถูกส่งตัวไปรับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดถูกส่งตัวเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพซ้ าหลายครั้ง  การก าหนดระยะเวลาของการบ าบัดและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด  และการรายงานผลของการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   
 
การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้มีการน ามาตรการแทนการ
ด าเนินคดีอาญามาใช้บังคับก่อนการพิจารณาคดี เป็นการน าผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่
ไม่ร้ายแรงบางฐานออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ และบังคับให้เข้ารับการบ าบัดรักษา 
ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มุ่งเน้นการลดจ านวนผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ได้แก่ พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ ตลอดจนคณะกรรมการและอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ในการที่จะไม่น าผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาล อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พบว่ายังมีข้อบกพร่องบางประการอันท า
ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องนี้ 
โดยก าหนดประเด็นในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดลักษณะของผู้ติดยาเสพติดที่จะถูกส่งตัวไปรับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด 
  การก าหนดลักษณะของผู้ติดยาเสพติดที่จะถูกส่งตัวไปรับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดมีเพียง 4 ฐานความผิด คือ ความผิดฐานเสพยาเสพติด ความผิดฐานเสพ และมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดจ านวนเล็กน้อย ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย
ซึ่งยาเสพติดจ านวนเล็กน้อย และความผิดฐานเสพและจ าหน่ายยาเสพติดจ านวนเล็กน้อยตามลักษณะ 
ชนิด ประเภท และปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ต้องไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่าง
ถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตาม
ค าพิพากษาของศาล 
  จากมาตรการแทนการด าเนินคดีอาญาดังกล่าวนี้ แสดงให้ เห็น เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟู โดยมุ่งเน้นให้ผู้กระท าความผิดได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขและกลับตัวเป็น
คนดีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปรับปรุงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่เชื่อว่า
อาชญากรรมจะลดลงได้ยากหากมีการจ าคุกผู้กระท าความผิดอีกทั้งยังเป็นการทรมานนักโทษอีกด้วย  
อย่างไรก็ตามหากผู้ต้องหาในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรง 4 ฐานความผิดดังกล่าวกระท า
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ความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษเล็กน้อยด้วย ผู้ต้องหากลุ่มนี้ก็
จะไม่ได้รับการบ าบัดรักษา แต่จะถูกด าเนินคดีโดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอาญาตามปกติ 
เพราะเหตุที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนนี้บัญญัติไว้ มีผลท าให้ผู้ต้องหากลุ่มนี้ไม่ได้รับการ
บ าบัดและแก้ไขฟ้ืนฟูซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นการจ ากัดลักษณะของผู้ที่ควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไว้แคบเกินไป ท าให้ผู้เสพหรือติดยาเสพติดจ านวนมากไม่ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูเพ่ือกลับเป็นคนดีของสังคม  
 2. ปัญหาผู้ติดยาเสพติดถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ซ้ าหลายครั้ง 
  การด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีแนวคิดมาจากหลักการที่ว่าผู้เสพหรือ
ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร จึงมีเจตนารมณ์ที่จะน าตัวผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข แต่การด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น  ยังพบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูนั้นเมื่อผ่านกระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปแล้ว ยังมีจ านวนมากที่กลับมาเสพยาเสพติดซ้ าอีก 
  พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่มีการก าหนดมาตรการใด ๆ หลังจาก
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้ผู้เสพยาเสพติดเกรงกลัวในการกลับมาใช้ยาเสพติดอีก 
จึงมีผู้เสพยาเสพติดเป็นจ านวนมากที่เข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพจนเป็นที่พอใจต่อ
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 
แล้วกลับไปเสพยาเสพติดอีก เพราะคิดว่าหากโดนจับก็สามารถเข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดได้โดยไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่อย่างใด ท าให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มุ่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เสพยาเสพติดนั้นหายขาด
จากการเสพยาเสพติด 

 จากเจตนารมณ์ของการด าเนินการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีแนวคิด
มาจากหลักการที่ว่าผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเป็น “ผู้ป่วย” มิใช่ “อาชญากร” จึงน าตัวผู้ติดยาเสพติด
เข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ดังนั้น การน า
วิธีการเพ่ือความปลอดภัยโดยการกักกันมาใช้ในส่วนของการป้องกันการกระท าความผิดเพ่ือดัดนิสัย 
เพ่ือฝึกหัดอาชีพ และเพ่ือให้สังคมปลอดภัยจากการที่ผู้นั้นอาจกระท าความผิดในภายหน้า ย่อมท าให้
ผู้ที่เคยเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผ่านพ้นการฟ้ืนฟูไปแล้วจ านวนหนึ่งไม่
กลับมาสู่กระบวนการฟ้ืนฟูอีกและเมื่อเข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษหรือประวัติในการเป็นผู้เคยเข้าสู่กระบวนการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ตามเจตนารมณข์องกฎหมายที่มุ่งแก้ไขให้ผู้ติดยาเสพติดมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข  

 



 4 

3. ปัญหาการก าหนดระยะเวลาของการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   
 เมื่อคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามก าหนดในแผนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้น
พ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 และให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งปล่อยตัวผู้นั้นไป แล้วแจ้งผลให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังด าเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี   
  หากเป็นกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
การหลบหนีไม่มาฟังค าวินิจฉัย ขาดนัดการรายงานตัว ไม่เข้ารับการบ าบัดตามแผนการฟ้ืนฟู ท าให้ผล
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่เป็นที่พอใจเช่นนี้ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ไม่ดี  ประพฤติตัวไม่ดี  
ไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่กลับไม่ได้รับการลงโทษ
เพราะติดในเรื่องของกรอบเวลา  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ผู้ศึกษาเห็นว่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดกรอบระยะเวลาตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลา
ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หากผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดขยายระยะเวลา
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกได้  แต่การขยายครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือน และรวมกันทั้ง
หมดแล้วต้องไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและ
คงไว้ซึ่งเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในการดูแลผู้ต้องหาในคดียาเสพติด จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สอดรับกับประเด็นปัญหาที่ 1 เกี่ยวกับการก าหนดลักษณะของผู้ติดยาเสพติดที่จะถูกส่ง
ตัวไปรับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยในประเด็นนี้ผู้ศึกษาเสนอแนะให้ก าหนด
กรอบระยะเวลาของการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สั้นลง โดยก าหนดระยะเวลาการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาถูกส่งตัวเข้ารับการ
บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรวมกันทั้งหมดต้องไม่
เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาถูกส่งตัวเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือเป็นการ
อุดช่องว่างของกฎหมาย ท าให้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในการ
บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและคุ้มครองผลประโยชน์ของ
สังคมโดยรวมได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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 4. ปัญหาการรายงานผลของการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด 
    พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นการน ามาตรการแทนการ
ด าเนินคดีอาญาเบี่ยงผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ  เมื่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีหน้าที่จับกุมผู้กระท าความผิด พนักงานสอบสวนจะต้องน าตัวผู้ถูกจับ
ไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ศาล
พิจารณามีค าสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดการที่ศาลมีค าสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดที่ศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการใช้อ านาจตุลาการ และหลังจากนั้นผู้ติดยาเสพติดจะเข้ารับการ
บ าบัดรักษา ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการบ าบัดและฟ้ืนฟูให้พ้นจากการติดยา
เสพติด  โดยมุ่งเน้นวิธีการให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ได้แก่ พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ ตลอดจนคณะกรรมการและอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้การ
บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสมกับผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติด
กลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ 

ในกรณีที่ผลของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่เป็นที่พอใจโดยมีสาเหตุ 4 ประการ 
คือ แกล้งเสพยาเสพติดเพ่ือให้ได้รับการส่งตัวไปบ าบัดฟ้ืนฟูและไม่ต้องถูกด าเนินคดี ผลการฟ้ืนฟูไม่
ปรากฏว่าเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ผู้นั้นต้องหาหรือถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนที่มีโทษจ าคุก
หรือต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และผู้นั้นเข้ารับการฟ้ืนฟูจนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 24 แล้ว แต่ผล
ยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการเพ่ือประกอบการพิจารณาฟ้องคดีต่อศาลตามกระบวนการพิจารณา
คดีอาญาปกตติ่อไป   

หากเป็นกรณทีีผ่ลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจ เมื่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ให้จัด
แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  โดยแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบและให้
พนักงานอัยการชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หาก
ผู้ได้รับการฟ้ืนฟูได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่ก าหนดในแผนการฟ้ืนฟู
แล้ว และผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ ให้ถือว่าผู้ติดยาเสพติดนั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 
19 คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก็จะมีค าสั่งให้ผู้ต้องหานั้นพ้นจากความผิดที่ถูก
กล่าวหาและแจ้งผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้พนักงานอัยการทราบเพ่ือยุติการด าเนิน
คดีอาญา และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งปล่อยตัวผู้นั้นไป 

การยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด
เป็นการส่งตัวไปในฐานะที่เป็น “ผู้ป่วย”  มิใช่ “อาชญากร” จึงไม่ต้องมีการพิจารณาคดีและอยู่ใน
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สารบบความของศาลตามกระบวนการทางคดีอาญาปกติ  แต่เนื่องจากการยื่นค าร้องขอให้ศาลส่งตัว
ผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพมีปริมาณค าร้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงต้องจัดเก็บสถิติเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้ด้านการจัดสรรงบประมาณ วางแผนและจัดการ
บริหารงานบุคคลให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ  อีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามนโยบายประธานศาลฎีกาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีเพียงบทบัญญัติของกฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายบริหาร คือ ให้
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งปล่อยตัวผู้นั้นไป เท่านั้น ไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้รายงานการปล่อยตัวผู้นั้นให้ศาลทราบ  จึงไม่เป็นไปตามหลักการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐเพ่ือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษาเห็นว่าการใช้บังคับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ยังมีข้อขัดข้องบางประการ ซึ่งหากได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นจะท าให้การบ าบัดและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้  
 (1) ควรเพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545  
  “หากปรากฏว่าความผิดฐานอ่ืนตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษเล็กน้อย  ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการชะลอการฟ้องคดีออกไป  
เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหานั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดภายในระยะเวลา
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาถูกส่งตัวเข้า
รับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้อายุความในความผิดฐานอื่นสะดุดหยุดลงนับ
แต่วันที่ผู้ต้องหาถูกส่งตัวเข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หากพ้นระยะเวลาหนึ่ง
ปี ให้น าความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอาญาที่มีอัตราโทษเล็กน้อยเข้าสู่การ
ด าเนินการพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ” 
 (2) ควรเพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  
  “ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังจากที่ศาลมีค าสั่งตามมาตรา 19 ว่าผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบ าบัดและ
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมากกว่า 3 ครั้ง ให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปยังพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป” 
 (3) ควรแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นดังนี้ 
  มาตรา 25 วรรคท้ายเดิม บัญญัติว่า 
  “การขยายและการลดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระท ากี่ครั้งก็ได้ 
แต่การขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งหนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน และรวมกันทั้ง
หมดแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” 
  แก้ไขเป็น 
  “การขยายและการลดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระท ากี่ครั้งก็ได้ 
แต่การขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสามเดือน และรวมกัน
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” 
 (4) ควรแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นดังนี้ 
  มาตรา 33 วรรคหนึ่ง เดิม บัญญัติว่า 
  “เมื่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว  
ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
ผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป แล้วแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยัง
ด าเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี” 
  แก้ไขเป็น 
  “เมื่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว 
ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป แล้วแจ้งค าสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นให้ศาลทราบ และแจ้งผลให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังด าเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี” 
 จากการที่บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของสังคมในปัจจุบัน การแก้ไขและเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน
มาตราต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมาย ท าให้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
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ยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันจะส่งผลให้การบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดและการคุ้มครองสังคมโดยรวมเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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ยาเสพติด พ.ศ. 2534.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2544. 

ศรีชาติ ลิมปิสุรีย์.  การศึกษาทัศนะและแนวทางของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ าบัดรักษาที่มีต่อการใช้
มาตรการทางกฎหมายในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,



 10 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
2529. 

ศุภชัย  สมมุ่ง.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด .
สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
2556. 

ศุภรัตน์  เลิศพานิชยกุล.  นโยบายเกี่ยวกับฝิ่นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หนังสือสะพานรวมบทความประวัติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: นิทพันธ์การพิมพ์, 2520. 

สมศักดิ์  พรสง่ากุล.  ปัญหาในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด .  สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2553. 

สันติ จัยสิน และคณะ.  เทคนิคการเผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ประสานมิตร, 2544. 

สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม.  สู้ความอาญา ตอนคดียาเสพติด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: อินเตอร์บุ๊ค, 
2547. 

สุทธิพันธ์ ตรรกไพจิตร.  ยาเสพติด หายนะของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสานมิตรา, 
2544. 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.  ความเป็นมาของยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ม.ป.ป.. 

ส านักงานศาลยุติธรรม.  คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดียาเสพติด เล่มที่ 4 .
กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์ 50, 2547. 

อรรถพล  ใหญ่สว่าง.  เอกสารประกอบการบรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง เล่ม 2. 
กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2557. 

อังครนาวิน  บุญประสิทธิ์.  มาตรการทางกฎหมายในการด าเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2553. 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. 
ประมวลกฎหมายอาญา. 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522. 
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545. 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546. 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551. 
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา

พ.ศ. 2548. 



 11 

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) (ฉบับที่ 9) (ฉบับที่ 10) (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2549. 

 


