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บทคัดยอ

ปญหายาเสพติดถือไดวาเปนปญหาที่รายแรง และบั่นทอนศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศมาโดยตลอด รัฐบาลจึงระดมสรรพกํ าลังกํ าหนดยุทธศาสตรใหดํ าเนินคดีเด็ดขาดกับผูคา 
ยาเสพติด และถือวาผูเสพเปนผูปวยจํ าตองไดรับการบํ าบัดรักษา

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหถึงมาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟู
ผูตดิยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กบัระบบบ ําบัดแบบ
บรูณาการภายใตรูปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติด

จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีพัฒนาการในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดเปน
ลํ าดับ ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดแกแคนทดแทนมาเปนการแกไขฟนฟู แตสถิติผูติดยา 
เสพติดก็มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดตามกฎหมายดังกลาว
เนนการบํ าบัดรักษาทางกายเปนหลัก โดยละเลยการบํ าบัดทางจิต หรือความมุมานะที่จะเอาชนะ 
ตอฤทธิ์ยาเสพติดจนครบกระบวนการบํ าบัด ทํ าใหผูติดยาเสพติดที่เขารับการบํ าบัดเมื่อไดรับการ
ปลอยตัวและกลับคืนสูชุมชนแลว ตองกลับมาเสพซํ้ าและกออาชญากรรมอื่นใดใหไดเงินมาเพื่อซ้ือ
และเสพยาเสพติด อันแตกตางจากหลักการของระบบบูรณาการศาลยาเสพติดที่ใชในหลายประเทศ 
ซ่ึงนอกจากมองผูเสพเปนผูปวยมิใชอาชญากรที่จะตองถูกดํ าเนินคดีใหสาสมกับการกระทํ าความผิด 
และมุงเนนแกไขฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติดโดยอาศัยความสมัครใจที่จะเลิกยา
เสพติดดวยตนเองแลว ยังมีการใชแนวคิดบูรณาการโดยอาศัยผูพิพากษา พนักงานอัยการ ผู
เชีย่วชาญการบํ าบัด นักจิตวิทยา พนักงานคุมประพฤติ แพทย ครอบครัว  และชุมชน ซ่ึงรวมเปนทีม
งานของศาลยาเสพติด รวมกันหาแนวทางแกไขฟนฟูใหกับผูติดยาเสพติดและผูติดยาเสพติดที่
กระทํ าไปเพราะฤทธิ์ยาเสพติด(drug related offences) โดยอาศัยความตอเนื่องเพื่อสังเกต ติดตาม
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พฤตกิรรม และเขาใจบุคลิกลักษณะของผูเสพหรือติดยาเสพติด อีกทั้งยังมีมาตรการทางกฎหมายใน
การตดิตามดูแลหลังการปลอยตัว จนกวาจะเลิกเสพยาเสพติดได ซ่ึงผลสํ าเร็จเปนที่ประจักษทั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงที่จะแกไขขอจํ ากัดดังกลาวและเพื่อใหการบํ าบัดรักษาผูติดยา
เสพติดประสบผลสํ าเร็จจึงเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาโดยการจัดตั้งเปนศาลยาเสพติด โดย
นํ าแนวคิดบางสวนของศาลยาเสพติดในตางประเทศ เทาที่ไมขัดตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและศีลธรรม ผสานกับศูนยชวยเหลือชุมชนอยางแนบสนิท เพื่อการบํ าบัดฟนฟูผูติดยา
เสพตดิอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันทํ าใหผูติดยาเสพติดลดนอยลงและหมดไปในที่สุดDPU
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ABSTRACT

Drugs are considered a serious problem and continuously injure the potential for
developing the nation. The government concentrates its best efforts on providing strategies that
deal strictly with the cases of drug traffickers. Moreover, it considers drug addicts as patients who
need treatment.

This research aims to study and analyze legal measures for drug addict rehabilitation
according to the Drug Addict Rehabilitation Act, B.E. 2545 (2002) together with the blending
systems in the Drug Court Model.

From this study, it is found that Thailand has developed its drug addict rehabilitation
correspondingly, starting with adaptation from crime control to the rehabilitation perspective.
However, according to statistical data, the number of drug addicts has continuously increased
because the rehabilitation of drug addicts according to the said Act places the importance mainly
on their physical treatment, disregarding their psychological rehabilitation or the attempt to
overcome the drug until the completion of the rehabilitation process. Consequently, drug addicts
having received the rehabilitation, when they are released and return to their communities, may
have to reuse drugs and commit other kinds of crimes to acquire money in order to buy and use
drugs. This is different from the principles of the blending systems of the Drug Courts, which
have been implemented in many countries. In these countries, drug users are considered as
patients, not criminals, who must face case proceedings appropriate to their offences, but the
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emphasis is placed on their physical and mental rehabilitation. It is the drug addicts’ own
voluntary intention to stop using drugs by themselves. Moreover, the integrated perspectives
under the auspices of the co-operation between judges, public prosecutors, rehabilitation experts,
psychiatrists, probation officers, doctors, families and communities, who are integrated teams
working within the structure of the Drug Courts order to find a solution for the rehabilitation of
drug users and drug addicts in drug related offences. It is based on a process of continuity in order
to observe, monitor the behavior and perceive the personality of drug users or drug addicts. This
also includes legal after care measures until they can stop using drugs. The achievements are
obvious in both the United States of America and Australia.

This thesis intends to redress such restriction and to help the rehabilitation of drug
addicts. Consequently, the alternative way to redress this problem is suggested by setting up Drug
Courts, applying certain concepts of the Drug Courts in foreign countries as far as it is not
contrary to the condition of society, economy, culture and morality, closely associated with
assistance centers in the community in order to create effective and efficient rehabilitation of drug
addicts. This will minimize and eventually extinguish the number of drug addicts.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและสภาพปญหา
นกัปรชัญาและนักกฎหมายที่มีช่ือเสียงของโลกหลายทานเคยกลาวไววา การมองปญหา

ทกุสรรพสิ่งเปรียบไดกับคนตาบอดสัมผัสรูปลักษณของชาง หากสัมผัสเพียงสวนใดสวนหนึ่ง เชน 
หู ลํ าตัว หาง ขา  กจ็ะไดค ําตอบเพียงดานเดียว ฉันใดก็ฉันนั้น การมองปญหาหรือการมองกฎหมาย
จงึตองพิเคราะหทุกมิติ ไมวาจะเปน บริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม   ปรัชญา ศาสนา  ฯลฯ

จากเอกสารกระทรวงการตางประเทศ ช้ีแจงขอเท็จจริงนโยบายปราบปรามยาเสพติด
ของรัฐบาลตอคณะทูตานุฑูตประเทศตางๆ ทีป่ระจํ าอยูในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546 
พบวาประเทศไทยมีอัตราผูเสพยาเสพติดสูงที่สุดในโลก เมื่อเปรยีบเทียบกับประชากรตอหัว และมี
คนไทยประมาณ 3 ลานคนเสพยาบา1 สอดคลองกับรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ไดประมาณการจํ านวนผูติดยาเสพติดขั้นตํ่ าไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 มี
จ ํานวน 1.27 ลานคน คดิเปน 2.2% ของประชากรไทยทั้งหมด และหากดูผลสํ ารวจของ ABAC โพล 
สํ ารวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย จํ านวน 5,365,942 คน พบวามีสวน
เกีย่วของกับยาเสพติด มากกวา 663,290 คน คิดเปน 12.4% ถาน ํามาคํ านวณตามหลักวิชาการจะพบ
วาผูที่ตองเผชิญกับสถานการณยาเสพติดโดยตรงมีถึง15 ลานคน แยกเปนประมาณการผูเสพยา
เสพติดทั้งหมด 1.98-2.7 ลานคน และผูติดยาเสพติดจํ านวน 220,000-300,000 คน

ในสวนของจํ านวนผูเขาบํ าบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศ2 ตัง้แตเดือนตุลาคม 2545 ถึง 
มกราคม  2548 รวมทั้งหมด เปนชาย 340,450  หญิง 22,532 ซ่ึงเปนผูเสพ 311,554  และผูติด 51,420 

และจากสถติิของผูถูกจับกุมและเขารับการตรวจพิสูจน พบวา ผูถูกจับกุมและเขารับการ
ตรวจพสูิจนในแตละปมีจํ านวนสูงขึ้นเปนอยางมาก โดยไมมีทีทาจะลดลง กลาวคือ ในป พ.ศ. 2546  
มผูีเขารับการตรวจพิสูจน จํ านวน 7,759  ราย และในปงบประมาณ 2547 มีผูเขารับการตรวจพิสูจน 
จ ํานวน 20,529 ราย สวนในปงบประมาณ 2548 ถึงปจจุบัน( ณ วันที่ 30 กันยายน 2548) มีผูเขารับ
การตรวจพิสูจนมากถึง 35,214 ราย  ดงัแผนภูมิ

                                                          
1 มติชนรายวัน. อังคารที่ 4 มนีาคม 2546.
2 http://www.thanyarak.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=61
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ที่มา  : รายงานสถานการณการดํ าเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545(วนัที่ 3 มีนาคม 2546- 30 พฤศจิกายน 2548)  กรมคุมประพฤติ

ดวยสถิติดังกลาวปญหายาเสพติดจึงเปนมหันตภัยตอประเทศและมวลมนุษยชาติอยาง
ยิ่งยวด แมนับเนื่องแตอดีตกาลรัฐไดพยายามออกกฎหมายตางๆ เขามาบํ าบัดผูติดยาเสพติด ก็ไม
ประสบความสํ าเร็จเทาที่ควร  ยิง่ไปกวานั้นยอดผูติดยาเสพติดกลับสูงขึ้นเรื่อยๆ3

                                                          
3จากการสํ ารวจของสวนดุสิตโพลในหัวขอ”เจตคติของประชาชนตอผูเสพ/ผูติดยาบาจากประชาชนทั่วไปและ 

ผูประกอบการทัว่ประเทศ ระหวางวันที่ 5-29 เมษายน 2547 พบวาความรูสึกของประชาชนตอผูเสพที่ยังไมไดรับการบํ าบัด
รักษา มเีพยีงรอยละ 23.10 เห็นวาเปนคนหลงผิดควรไดรับโอกาสแกตัว  เทียบกรณีเมื่อผานการบํ าบัดรักษาแลวความรูสึก
ของประชาชนตอผูเสพที่เห็นวาเปนคนหลงผิดควรไดรับโอกาสแกตัว เพิ่มขึ้นมาเพียงรอยละ 35.58 เทานั้น ที่เปนเชนนี้ 
ผูเขียนมองวากระบวนการแกไขฟนฟูนั้นขาดภาคประชาคมหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆตั้งแตเร่ิมเขาสู
กระบวนการและมาตรการติดตามผลการบํ าบัดรักษาหลังการปลอยตัว จึงทํ าใหทัศนคติของชุมชนเปนเชนนี้ สอดคลองกับ
ความเหน็ของสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปนหนวยงานผูวาจางใหทํ าการสํ ารวจตางก็ยอมรับถึง
การสรางพลังทางสังคม เปนยุทธศาสตรสํ าคัญที่มุงเนนใชพลังทางสังคมขับเคลื่อนสังคมไทยใหมีความรู ความเขาใจ และ
มเีจตคตทิีถ่กูตองตอผูเสพ หรือผูติดยา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่
ใหโอกาสผูเคยเสพหรือติดยาเสพติด ที่ผานการบํ าบัดฟนฟูพนสภาพการใชยาเสพติดกลับสูสังคมอยางมีความสุข ไดเขา
ทํ างานหรือเขาศึกษาเชนบุคคลทั่วไป นอกจากนี้สํ านักงานสรางเสริมหลักประกันสุขภาพยังวิเคราะหและประเมินวาการ
ด ําเนนิงานตามนโยบายดังกลาวยังมีอุปสรรคสํ าคัญ สังคมยังมีอคติตอผูเสพหรือติดยาแมผานการบํ าบัดแลวก็ตาม วาเปน
อาชญากรไมนาไววางใจ ควบคุมตัวเองไมได แมแตผูเสพ/ผูติดยา ที่พนสภาพการใชยาแลวก็ยังขาดความเชื่อมั่นตัวเอง 
หากสังคมไทยยังมีอคติและไมใหโอกาสเชนนี้ โอกาสที่ผูพนสภาพการใชยาแลวจะกลับไปสูวงจรยาเสพติดจะมีมาก
ย่ิงขึน้” โปรดดเูพิม่เตมิในhttp://www.thaihealth.or.th/th/article.php?act=detail&id=308
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ทัง้นีห้ากมองถึงรากของปญหาของการติดยาเสพติด พบวาเกิดจากการติดยาเสพติดทาง
กาย (Physical Dependency) และการติดยาเสพติดทางจิต (Mental Dependency) ศาสตรทางการ
แพทยอธิบายไดวา4เปนกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นทีละนอยจากการใชยาเปนครั้งคราว สูการใชถ่ีขึ้น
จนใชทุกวัน วันละหลายครั้ง ซ่ึงจะไปมีผลตอสมอง 2 สวนคือ สมองสวนคิด (Cerebral Cortex) 
และสมองสวนอยาก (Limibic system)  เมือ่ยาเสพติดเขาไปในรางกายจะกระตุนใหปลายประสาท
ในสมองสงสารเคมีออกมาเพื่อทํ าใหรูสึกสบาย หากใชยาเสพติดบอยๆก็จะทํ าใหสมองสวนคิดถูก
ทํ าลาย ทํ าใหความคิดที่เปนเหตุผลเสียไป ผูติดยาเสพติดจึงมักแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม ไม
สามารถควบคุมตัวเองไดและอาจทํ าใหมีอาการทางจิตไดในที่สุด

การบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดทางกายโดยทั่วไปนั้นบํ าบัดใหหายไดไมยาก ส่ิงสํ าคัญ
ยิง่กวานั้นคือการบํ าบัดรักษาทางจิต (Mental Dependency) หรือความมุมานะที่จะเอาชนะตอฤทธ์ิยา
เสพติดจนอยูครบกระบวนการ ซ่ึงแมผูติดยาเสพติดจํ านวนหนึ่งจะอยูรักษาจนครบแลว แตไมมี
มาตรการทางกฎหมายใด (แมกระทั่งพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  
ก็ตาม) ในการตดิตามดูแลหลังการปลอยตัวจากสถานพยาบาล หรือศูนยฟนฟู นอกจากนั้นแลวยัง
ขาดกระสวยตัวนํ า (carrier) ในการบํ าบัดทางจิตที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือการบัญญัติหรือวางกรอบ
แนวคดิทางกฎหมายในการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดทั้งทางรางกายและโดยเฉพาะทางจิตใจ5 อยาง
เปนองครวม โดยพิจารณาจากสภาพความเปนจริงของสภาพปญหาตามหลักวิชาการนั้นๆ จริงอยู 
ระบบการบํ าบัดในอดีตมีการแบงเปนระบบสมัครใจและบังคับบํ าบัด แตกระทั่งในป ค.ศ. 1989
หรือกวาทศวรรษที่ผานมานี้เอง สหรัฐอเมริกามีการคิดคนรูปแบบการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติด
พรอมทัง้แนวคิดการบัญญัติกฎหมายในการแกไขปญหาผูติดยาเสพติดเปนทางเลือกใหมขึ้นมา โดย
เปนระบบบํ าบัดแบบบูรณาการภายใตรูปแบบศาลยาเสพติด (blending of systems in the Drug 
Court Model)6 จนประสบความสํ าเร็จ เห็นไดจากป ค.ศ.1989 มศีาลเริ่มตนเพียงศาลเดียว กระทั่ง
ถึงปค.ศ. 2003 เพิม่จํ านวนกวา 1200 ศาลทั่วสหรัฐอเมริกา และยังกระจายไปทัว่โลก เชน บราซิล 
ออสเตรเลีย อังกฤษ สกอตแลนด ฯลฯ จนไดรับการขนานนามวาเปนปรากฏการณแหงชาติ

                                                          
4 เอกสารเผยแพร สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2547, หนา 2.
5สอดคลองกับแนวคิดของ เพลโต นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงของโลก ที่ใหความสํ าคัญกับจิต (mind) หรือ วิญญาณ

(soul) โดยถือวาจิตเปนผูใชรางกายใหเดินไปตามเจตจํ านงของมัน สํ าหรับเพลโตแลว รางกายของมนุษยเปนเพียงฝาย
รับสนองหรอืเปนสิ่งที่ถูกใช สวนจิต หรือวิญญาณเปนฝายที่ใชหรือบังคับบัญชา โปรดดูเพิ่มเติมใน วิทย วิศเวทย. ปรัชญา
ทั่วไป มนุษย โลก และความหมายของชีวิต. หนา 9-58.

6 Fox Carson &  Huddleson. (2003).  Drug courts in the U.S. Issues of Democracy. pp.13-19.
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(National Phenomenon)7 ซ่ึงองคกรศาลมีบทบาทในการคนหาความจริงรวมกับองคกรสหวิทยาการ
(Interdisciplinary) เขามาเปนทีมงานศาลยาเสพติด (Drug Court Team) เพือ่แกไขปญหาอยาง
ใกลชิด อันไดแก ผูพิพากษา พนักงานอัยการ  นกัจติวทิยา ผูเชี่ยวชาญการบํ าบัดรักษา ผูจัดการคดี 
เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติ ทนายความ เจาหนาที่สํ านักงานชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย  และยงัมกีารดึงเครือขายชุมชนในแตละทองถ่ินเขามามีสวนรวมในขั้นตอน
การบ ําบดัรักษาและมาตรการหลังการปลอยตัว อีกทั้งศาลยาเสพติดยังนํ ากลยุทธหรือแนวคิดในการ
บ ําบดัที่สํ าคัญยิ่ง โดยใหผูติดยาเสพติดที่สมัครใจอยางแทจริง8และพรอมจะใชจิตวิญญาณอดทนตอ
การบํ าบัดและสํ านึกอยางแรงกลาในการที่จะบํ าบัดทั้งทางกายและจิตจนครบกระบวนการ นอก
จากนี้ศาลยาเสพติดยังเล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงของปญหาการติดยาเสพติดอันสงผลใหผูติดยา
เสพติดตองประกอบอาชญากรรมอื่นๆ จึงขยายฐานความผิดของบุคคลที่จะเขาสูกระบวนการศาล
ยาเสพตดิใหครอบคลุมถึงฐานความผิดบางประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการติดยาเสพติดดวย

ในขณะที่กระบวนการจัดการกับปญหายาเสพติดของประเทศไทยในปจจุบันโดยออก
กฎหมายที่เรียกวา พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้นยังคงมีความ
บกพรองอยูหลายประการ อาทิประสิทธิภาพของระบบบังคับบํ าบัดตอการบํ าบัดฟนฟูผูติดยา
เสพติด การใชอํ านาจของรัฐในการออกกฎหมายทํ าใหผูเสพตองสูญเสียอิสรภาพโดยบังคับใหตอง
อยูเขารับการบํ าบัดรักษาตามที่คณะอนุกรรมการกํ าหนด  การขาดมาตรการในการติดตามดูแลหลัง
การปลอยตัว

                                                          
7www.ndci.org/courtfacts.htm,p.1
8เหตุที่กฎหมายหลายประเทศบัญญัติไวเชนนี้ก็เนื่องมาจาก ตางยอมรับวากระบวนการบํ าบัดทางกายและ

โดยเฉพาะการบํ าบัดทางจิต ตองเกิดจากแรงขับเคลื่อนจากเบื้องลึกของจิตอันสัมพันธกับสมองของผูติดยาเสพติดอยาง
แทจริง การบ ําบัดจึงจะประสบผลสํ าเร็จ ดังนั้นทุกประเทศที่จัดตั้งศาลยาเสพติด เชน ในมลรัฐควีนสแลนด ออสเตรเลีย 
แมจะมบีทบญัญตัทิีก่ลาวถงึกระบวนการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดแบบเขมงวดที่เรียกวา Intensive Drug  Rehabilitation 
Order  แตความสมคัรใจหรือความยินยอมอันเกิดจากกระบวนการทางจิตซึ่งเชื่อมตอกับสมองของผูติดยาเสพติดตางหากที่
เปนหลกัการสํ าคัญที่สุด  ซ่ึงจะสังเกตไดจากหลายมาตราที่พระราชบัญญัตินี้มุงประสงค  ในสวนของการพิเคราะหวาผูติด
ยาเสพตดิมคีวามสมัครใจและรับสารภาพอยางแทจริงหรือไม เพราะอาจมีบางกรณีที่ไมตองการอยูในเรือนจํ า หรือติดคุก 
จงึขอเขาสูกระบวนการศาลยาเสพติด ซ่ึงปญหานี้เกิดขึ้นนอยมาก เนื่องจากองคประกอบของศาลยาเสพติดที่มีองคกรสห
วิทยาการทํ างานลักษณะใกลชิด (closer) กับจํ าเลยหรือผูติดยาเสพติด อกีทัง้มกีารทํ าแบบประเมินทางจิตวิทยาเบื้องตน
(Screening Test) ประกอบรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ ผลการบํ าบัดจะแสดงใหเห็นทุก
สัปดาห และทกุเดอืนของการบํ าบัด ผูพิพากษาและทีมงานศาลยาเสพติดจะพิเคราะหประเมินผลการบํ าบัดผูติดยาเสพติด
ตลอดเวลา และมีอํ านาจที่จะสั่งใหส้ินสุดโปรแกรมการฟนฟู และเขาสูกระบวนการทํ าคํ าพิพากษาครั้งสุดทายได
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ดวยเหตแุละปจจัยที่กลาวมาขางตน ผูเขียนจึงมีขอเสนอใหมีการจัดตั้งศาลยาเสพติดมา
จดัการกับปญหาผูติดยาเสพติดในประเทศไทย โดยออกเปน “พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาล
ยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ……..” อันเปนการนํ าแนวคิดการจัดตั้งศาลยาเสพติด
ของตางประเทศมาบังคับใชเพียงบางสวนเทาที่ไมขัดกับ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา

1.2  วตัถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเบี่ยงเบนผู กระทํ าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ  

กล่ันกรองและบํ าบัดผูติดยาเสพติดทั้งทางรางกายและจิตใจโดยจัดตั้งศาลชํ านาญพิเศษที่เรียกวาศาล 
ยาเสพติด โดยมีทีมงานศาลยาเสพติดซึ่งมาจากองคกรสหวิทยาการ รวมลอมวงพิจารณาอยาง 
ใกลชิดและเปนกันเอง (meeting and closer)

2. เพือ่เขาใจถึงหลักเกณฑ กระบวนการ และแนวความคิดในการแกไขฟนฟูผูกระทํ า
ผิด (Rehabilitation) อันนํ ามาใชกับผูติดยาเสพติดในรูปแบบระบบบํ าบัดแบบบูรณาการภายใต 
รูปแบบศาลยาเสพติด (blending systems of  Drug Court  Model)

3. เพื่อเสนอรูปแบบใหมของการบํ าบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยศาลยา 
เสพติด เพื่อแกไขปญหาที่ระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยประสบอยูในปจจุบัน พรอมเสนอ
แนะวิธีการที่มปีระสิทธิภาพในการปองกันการกระทํ าความผิดซํ้ า

1.3 สมมติฐานการวิจัย
เนื่องดวยการพิจารณาคดีและฟนฟูบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดในอดีตยังไมประสบความ

สํ าเรจ็เทาที่ควรอันเนื่องมาจากการบํ าบัดรักษานั้นยังคงเนนการบํ าบัดทางรางกายเปนหลัก เมื่อหาย
แลวจึงกลับมาเสพซํ้ า ซ่ึงศาสตรทางการแพทยพบวา การบํ าบัดทางจิตนั้นมีความสํ าคัญที่สุดเนื่อง
เพราะฤทธิ์ยาเสพติดนั้นฝงรากลึกเขาสูสมองมนุษย ศาลยาเสพติดจึงเปนทางเลือกใหมในการบํ าบัด
เรียกวาระบบการบํ าบัดแบบบูรณาการภายใตรูปแบบศาลยาเสพ โดยใชความสมัครใจหรือความ
ยินยอมอันเกิดจากกระบวนการทางจิตซึ่งเชื่อมตอกับสมองของผูเสพหรือติดยาเสพติดเปนหลักการ
สํ าคัญในทุกกระบวนการของการบํ าบัด นอกเหนือจากนี้การมองปญหาผูติดยาเสพติดที่มีความ
เชือ่มโยงกับอาชญากรรมเล็กนอยอ่ืนๆ เชน ลักทรัพยอันเกิดจากฤทธิ์ยาเสพติด(drug relate offence) 
อันจะทํ าใหการจัดการปญหาอาชญากรรมและบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดคลอบคลุมและมีประ
สิทธิภาพ
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
วิทยานิพนธนี้จะทํ าการศึกษาถึงแนวคิดหรือระบบการบํ าบัดแบบบูรณาการภายใต 

รูปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติด (blending systems of Drug Court Model)  หลักการสํ าคัญของศาล
ยาเสพติดในประเทศออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา เปรียบเทียบระบบและกระบวนการของศาลยา
เสพติดกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ใน 7 ประเด็นหลัก
อันไดแกความชอบธรรมของการใชอํ านาจรัฐในการออกกฎหมายบังคับและสมัครใจบํ าบัดฟนฟู
ผูติดยาเสพติด รูปแบบและประสิทธิผลของการบํ าบัดระหวางระบบบังคับบํ าบัดและระบบบํ าบัด
แบบบูรณาการ หลักเกณฑของบคุคลที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด บทบาท
ของผูพิพากษาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กับศาลยาเสพติด  
การท ําคํ าส่ังครั้งสุดทายและการอุทธรณ บทบาทของพนักงานอัยการตอการบํ าบัดฟนฟู มาตรการ
ทางกฎหมายในการติดตามดูแลหลังการปลอยตัว

1.5 วิธีดํ าเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบเนน การวิจัยเอกสาร (Documentary 

research)  โดยจะท ําการศึกษาและวิเคราะหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ  คนควาและเก็บรวม
รวมขอมูลจากหนังสือ  วารสาร  ตํ ารา  กฎหมาย  เอกสารการสัมมนา  รวมท้ังงานวิจัยอ่ืนๆ  ทั้งของ
ไทยและตางประเทศ  และทางอินเตอรเน็ต รวมทัง้ประกอบการวิจัยภาคสนาม(Field Research)โดย
เก็บรวบรวมขอมูลจากสหวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการออกกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ 
ผูพพิากษา พนักงานอัยการ ผูเชี่ยวชาญการบํ าบัด นักวิชาการ ตอทัศนะในการจัดตั้งศาลยาเสพติด
(Drug court) เพือ่แกไขปญหาผูติดยาเสพติด และนํ ามาวิเคราะหตามหลักวิชาการ

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ท ําใหทราบและเขาใจถงึแนวความคดิการแกไขฟนฟผููกระท ําผิด (Rehabilitation) 

อันนํ ามาใชกับผูติดยาเสพติดของศาลยาเสพติดซ่ึงเปนระบบการบํ าบัดแบบบูรณาการของรูปแบบ
ศาลยาเสพตดิ โดยใชความสมัครใจหรือความยินยอมอันเกิดจากกระบวนการทางจิตซ่ึงเชื่อมตอกับ
สมองของผูติดยาเสพติดเปนสํ าคัญ

2. ท ําใหทราบและเขาใจถงึววิฒันาการของการบ ําบดัรักษาผูตดิยาเสพตดิทัง้ของประเทศ
ไทยและตางประเทศ
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3. ท ําใหทราบถงึหลักเกณฑและขอบกพรองตลอดถงึแนวทางแกไขตามพระราชบัญญัติ 
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

4. ทํ าใหเกิดความรูความเขาใจในหลักเกณฑและกระบวนการของกฎหมายจัดตั้งศาล
ยาเสพติดของ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาในการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด เพื่อที่จะนํ ามา
ปรับใชหรือออกกฎหมายในการจัดตั้งศาลยาเสพติดในประเทศไทย

DPU



บทที่ 2
แนวคิดและระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

2.1 ความหมาย ขอบเขต เปาหมาย และวัตถุประสงคของการใชระบบบํ าบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ปญหาการเสพยาเสพติดนั้นเปนปญหาที่สํ าคัญ เพราะนอกจากสงผลกระทบตอผูเสพ
แลว  ยงัสงผลกระทบตอสังคมเกิดเปนปญหาสังคมรายแรง  กอใหเกิดอาชญากรรมตางๆ มากมาย
เกดิความสูญเสียอยางมหาศาล  ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อีกทั้งยังกระทบกระเทือนตอ
ความมัน่คงของชาติ  ซ่ึงผูติดยาเสพติดสวนใหญมักเปนกลุมเด็กวัยรุน  เยาวชน  ตลอดจนประชาชน
ทัว่ไป  อันเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนกํ าลังสํ าคัญของชาติ  ซ่ึงมีแนวโนมวาปญหาดังกลาวจะทวี
ความรนุแรงขึ้น เร่ือยๆ ในระยะหลังจึงมีการนํ ามาตรการดานบํ าบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดมาใชในการชวยเหลือ  แกไขผูเสพใหหายขาดจากการเปนทาสยาเสพติดและกลับเขาสู
สังคมโดยสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข และไมตองเปนภาระแกสังคม

ความหมายของการฟนฟูสมรรถภาพ
การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) หมายความวา กระบวนการในการปรับสภาพ

บุคลิกลักษณะของอาชญากรและทํ าใหอาชญากรสามารถที่จะดํ ารงชีวิตอยูในสังคมไดโดยไมตอง
ไปกออาชญากรรม9

โดยทัว่ไปการฟนฟูสมรรถภาพจะมีอยู 2 ความหมาย10 ความหมายแรกเกี่ยวของกับการ
รักษาโรคทางการแพทยโดยตรงเพียงอยางเดียว หมายถึง มาตรการทางการแพทยทุกชนิดที่จะให 
ผูปวยฟนหรือหายจากสภาพเจ็บปวยนั้นๆ ภายหลังการรักษาทางยาแลว เชนกายภาพบํ าบัด การฝก
เดนิ การออกก ําลังกาย การฝกใชอวัยวะเทียม เปนตน สวนความหมายที่สองเปนความหมายที่นิยม
ใชกนัอยางกวางขวาง คือการฟนฟูสมรรถภาพผูทุพพลภาพหรือผูพิการ ซ่ึงรวมถึงผูติดยาเสพติดให
กลับมาสามารถทํ าประโยชน หรือทํ าประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวมใหมากที่สุด ในดาน
กายภาพ จิตใจ สังคม งานอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ เทาที่ผูนั้นสามารถเปนไปไดตาม 
                                                          
 9 Black’s Law Dictionary.1999, p. 1290.

10 กองวิชาการ. (2527, กรกฏาคม-สิงหาคม). “บรกิารสงเคราะห บํ าบัด และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด.”
นติยสารประชาสงเคราะห, ปที่ 27, ฉบับที่ 4. หนา 106.
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ความหมายดังกลาวนี้ การฟนฟูสมรรถภาพจะพาดพิงถึงสภาพความเปนไปในชุมชนหรือสังคม 
และจะตองเกี่ยวของกับบุคคลในหลายอาชีพ ทั้งทางการแพทย ทางสังคม ทางการศึกษาและทาง
งานอาชีพอ่ืนๆ

 
ความหมายของผูติดยาเสพติด

หากพิจารณาถึง UNDCP Model Drug Court 2000 ซ่ึงบญัญตัใิหพจิารณาความหมาย
ของผูตดิยาเสพติดจาก UNDCP Model Drug Abuse Act 2000

โดยมาตรา 3 (1) (q) ตามพระราชบัญญัติ UNDCP Model Drug Abuse Act 2000 ให
ความหมายผูติดยาเสพติด (drug dependent person) ไววา

"ผูติดยาเสพติด หมายถึง การที่บุคคลนั้นรับสารยาเสพติดเขาไปในรางกายทํ าให
สุขภาพรางกายออนแอลงอันเปนผล  โดยตรงจากการใชยาเสพติดชนิดนั้น หรือทํ าใหบุคคลนั้นตอง
ขวนขวายหายาเสพติดชนิดนั้นเพื่อใหไดมาเสพ หรือการหยุดยาเสพติดนั้นเปนผลใหบุคคลนั้นมี
อาการทนทุกขทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจ"

องคการอนามัยโลก แมไมไดนิยามคํ าวา ผูติดยาเสพติดไวโดยตรงแตไดอธิบายลักษณะ
อาการของผูติดยาเสพติด รวมถึง ความหมายของผูติดยาเสพติด ไววา11 คือบุคคลซึ่งเสพยาหรือสาร
เคมเีขาสูรางกายโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง (เชน กิน สูบ ฉีด ดม ฯลฯ ) ตดิตอกนั ช่ัวระยะเวลาหนึ่งแลว
ท ําใหมผีลตอรางกาย  จิตใจของผูใชเกิดสภาพเปนพิษเรื้อรัง ประกอบดวยลักษณะพิเศษ 4 ประการ
คือ

1. มคีวามปรารถนา หรือความตองการอยางแรงกลาที่จะตองเสพยานั้นตอไปอีก
2. มคีวามโนมเอียงที่จะตองเพิ่มปริมาณของยาที่เสพใหสูงขึ้นทุกขณะ
3. ถาถึงเวลาไมไดเสพยา  จะท ําใหผูเสพเกิดอาการอยากยาวหรือขาดยา
4. ยาทีเ่สพนั้นจะทํ าลายสุขภาพของผูเสพทั้งทางรางกายและจิตใจ

 สอดคลองกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซ่ึงมิไดบัญญัติ
ความหมายของคํ าวา ผูติดยาเสพติด ไวเปนคํ านิยามโดยเฉพาะแตกฏหมายฉบับนี้มีการให
ความหมายของคํ าวา “ตดิยาเสพติด” ไว กลาวคือ12 ตองมีลักษณะของการเสพยาเสพติดเปนประจํ า
ตดิตอกนัและตกอยูในสภาพที่จํ าเปนตองพึ่งยาเสพติดนั้น  โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นได
ตามหลักวิชาการ ดงันัน้จงึอนุมานไดวาผูติดยาเสพติดคือผูที่มีอาการดังกลาว

                                                          
11 ทพิยอร  ไชยณรงค  (2535). การวเิคราะหผลงานวิจัยดานยาเสพติด.หนา 8.
12 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545, มาตรา 4.
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ในสวนบทบญัญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ไดใหคํ านิยามไวดังตอไปนี้

พระราชกํ าหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533
"ผูตดิสารระเหย" หมายความวา ผูซ่ึงตองใชสารระเหยบํ าบัดความตองการของรางกาย

หรือจติใจเปนประจํ า โดยสามารถ ตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ

พระราชบัญญัติ ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2534
"ตดิยาเสพตดิ" หมายความวา เสพยาเสพติดเปนประจํ าติดตอกัน และตกอยูในสภาพที่

จ ําเปนตองพึ่งยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพ เชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2530
มาตรา 4 มกีารเพิ่มบทนิยามคํ าวา "ติดยาเสพติดใหโทษ" และ "การบํ าบัดรักษา"

ระหวางบทนิยามคํ าวา "เสพ" และ "สถานพยาบาล" ดงัตอไปนี้
"ตดิยาเสพตดิใหโทษ" หมายความวา เสพเปนประจํ าติดตอกันและตกอยูในสภาพที่

จ ําเปนตองพึ่งยาเสพติดใหโทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ยาเสพตดิใหโทษ" หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกาย 

ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทํ าใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ 
ในลักษณะสํ าคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการ 
เสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 
กับใหรวมตลอดถึงสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาวดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจํ าบานบางตํ ารับตามกฎหมายวา
ดวย  ยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู

พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535
"ตดิวัตถุออกฤทธิ์" หมายความวา “เสพเปนประจํ าติดตอกันจนตกอยูในสภาพที่จํ าเปน

ตองพึง่วัตถุออกฤทธิ์นั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ”
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นอกจากนี้ จากรายงานการวิจัย ความสัมพันธของผูติดยาเสพติดกับการกออาชญา
กรรม13 ไดอธิบายความหมายของอาการติดยาเสพติด หมายถึงการที่รางกายหรือจิตใจ หรือทั้งสอง
อยางของบุคคลผูติดยายอมรับสารเคมีชนิดหนึ่งที่มิไดเปนสิ่งจํ าเปนตอรางกายโดยธรรมชาติ เขาสู
รางกายเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ พฤติกรรมและอารมณความรูสึกของตนเองเปน
ประจํ าจนสารนั้นกลายเปนองคประกอบที่สํ าคัญของรางกายที่จะขาดเสียมิได หากขาดไปก็จะเกิด
อาการทรมาน  ทรุนทรุายเห็นไดชัด  โดยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เฉียบพลันและรุนแรงเมื่อหมดฤทธิ์
ยากจ็ะเกดิอาการทุรนทุรายทรมานขึ้น เนื่องจากรางกายขาดดุลย จะตองไดรับสารเสพติดเขาไปใหม
หรือไมก็ใชเวลาในการปรับระบบตางๆ ใหกลับเขาสูสภาพเดิมอยางชาๆ

หรืออาจจะกลาวไดวา เมื่อเสพสารเสพติดเปนประจํ า สารเสพติดจะกลายเปนสวน
ประกอบที่จํ าเปนตอการรักษาสมดุลของรางกาย  และเมือ่ขาดสารชนิดนี้หรือเรียกวา "หยุดยา" ก็จะ
เกดิอาการแปรปรวนทางอารมณ  ความคิดหาเหตุผลจะหมดไป  ระบบตางๆ ของรางกายแปรปรวน  
เกดิเปนอาการของผูติดยาเสพติดที่เรียกวา "อาการอดยา" ซ่ึงผูใชยาจะตองเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ จึง
จะสามารถหายจากอาการดังกลาวได

โดยสรุป ผูติดยาเสพติดจึงอาจกํ าหนดนิยามไวโดยรวมวา เปนบุคคลซึ่งเสพหรือรับ
สารเสพติดเขาไปในรางกายเปนระยะเวลาหนึ่งและเสพติดตอกันเรื่อยๆแลวทํ าใหรางกายและจิตใจ
ทรุดโทรมลงอีกทั้งมีอาการตองการยาเสพติดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถาหากขาดยาเมื่อไหรจะมี
อาการขางเคียงเนื่องจากฤทธิ์ยาเสพติด อาทิ กระวนกระวาย ฉุนเฉียว โมโหงาย

เมื่อกลาววาผูติดยาเสพติดดังที่กลาวมาขางตน ทํ าใหเห็นไดวาลักษณะของผูติดยา
เสพติดนั้น  อาจพเิคราะหในมิติตางๆ ไดโดยสังเขป ดังนี้ 14ในแงของพฤติกรรมของผูติดยาเสพติด 
จะขาดความรับผิดชอบ ตื่นสาย ใชเงินเปลือง หยอนระเบียบวินัย จะตองทํ าผิดกฎหมาย เพื่อใหได
ยาเสพติดมาใช ทางดานความคิด และความรูสึก ผูติดยาเสพติด เมื่อมีปญหาไมคอยกลาเผชิญ 
คดิตอตานสังคม หุนหันพลันแลน รูสึกดอยไมมีคุณคา อารมณและบุคลิกภาพ จะเปนคนนอยใจงาย 
เจาคดิเจาแคน โมโหงาย จิตใจออนไหว ขี้อาย เก็บตัว พลังใจอยูในระดับตํ่ า

ทั้งนี้แมนิยามคํ าวา “ยาเสพติด” ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 จะรวมถึงผูติดสารระเหยและผูติดวัตถุออกฤทธิ์จิตและประสาท ซ่ึงพิเคราะหไดจาก

                                                          
13 วุฒิ และคณะ. (2528). ความสมัพันธของผูติดยาเสพติดกับการกออาชญากรรม. หนา 28.
14 เสาวลักษณ ปลั่งเกียรติยศ. (2547). ทศันะของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของศูนยฟนฟู

สมรรถภาถผูติดยาเสพติด (ลาดหลุมแกว) ตอการดํ าเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545.  หนา 45 – 48.
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พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ใหความหมายของ ยาเสพติด ไววา “ยา
เสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด” และเมื่อพิเคราะหมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 [แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534].ใหคํ านิยาม 
"ยาเสพติด" หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด ใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหย ตามกฎหมายวาดวยการ 
ปองกันการใชสารระเหย อยางไรก็ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 ไดกํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงไววานอกจากจะตองเปนผูเสพ เสพและ
ครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจํ าหนาย และเสพและจํ าหนายแลว ยังจะตองเปนไปตามกฎ
กระทรวงวาดวยการกํ าหนดลักษณะชนิดประเภทและปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546  ซ่ึงปจจุบัน
ยังไมมีการกํ าหนดใหสารระเหยและวัตถุออกฤทธิ์จิตและประสาท อยูในกฎกระทรวง ดังนั้นใน
ปจจุบันผูติดสารระเหยและวัตถุออกฤทธิ์จิตและประสาทจึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะเขาสูกระบวน
การบํ าบัดฟนฟูตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แตอยางใด ซ่ึง 
แนวทางอาจแกไขเพิ่มเติมนิยามความหมายของยาเสพติดเพิ่มคํ าวาสารระเหยและวัตถุออกฤทธิ์จิต
และประสาทไวในกฎระทรวงฉบับดังกลาว ทัง้นี้เพื่อประโยชนสูงสุดของผูติดยาเสพติดนั่นเอง

ความหมายของการบํ าบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
การบํ าบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  หมายถงึ  กระบวนการและขั้นตอนใน

การรกัษาผูติดยาเสพติดใหหายจากการติดยาเสพติดทั้งทางกายและจิตใจ15

ดังนั้น  การบ ําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  หมายถึง  การรักษาผูที่ติดยา 
เสพติดโดยใชกระบวนการตางๆ ใหหายจากการติดยาเสพติดทั้งทางกายและจิตใจใหสามารถกลับ
มาทํ าประโยชนตอตนเองและสังคมได

ขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด16

การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะตองประกอบไปดวยกระบวนการรักษา 4 ดาน
คือ  รางกาย จิตใจ อาชีพ และสังคม ดังนี้

                                                          
15 สุวิทย  เศวตสุนทร. (2541).  การบงัคบับํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดโดยการคุมประพฤติ.  หนา 32.
16 พนัธศักดิ์ นาครอด.  บทบาทพระสงฆตอการปองกันบํ าบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด:ศึกษาเฉพาะกรณี

วัดทีเ่ปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของกรมการศาสนา.  หนา 48.
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1. การฟนฟูสมรรถภาพทางดานรางกาย (Physical Rehabilitation)โดยการรักษาอาการ
อันเกดิขึน้จากการเสพยาเสพติด การปรับสภาพรางกายของผูปวยที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติด
มาเปนเวลานาน และรักษาโรคแทรกซอน เพื่อใหรางกายกลับคืนสูสภาพปกติสามารถดํ ารงอยูได
โดยปราศจากยาเสพติด

2. การฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ (Mental Rehabilitation) เปนขบวนการที่สํ าคัญ และ
จํ าเปนที่สุดสํ าหรับการฟนฟูสมรรถภาพ มีขอบเขตครอบคลุมถึงวิธีการทุกชนิดที่สามารถปรับ
สภาพจติใจ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจนอารมณและนิสัยที่เปลี่ยนไปของผูติดยาเสพติดให
เปนปกติขึ้นหลังจากที่ไดเสื่อมโทรมลงเมื่อเปนทาสยาเสพติด ใหสามารถปรับตัวอยูในสังคม
ปจจุบันและอนาคตได

3. การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  (Occupational  Rehabilitation) มีวตัถุประสงคเพื่อ
พฒันาขดีความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพของผูติดยาเสพติดใหโทษ เพื่อชวยใหกลับไปอยูใน
สังคมเดิมไดดวยดีและพึ่งตนเองได

4. การฟนฟูสมรรถภาพทางดานสังคม (Social Rehabilitation) หมายถึงการเตรียมใหมี
ความพรอมสํ าหรับการใชชีวิตปกติโดยมีความรู มีงาน อาชีพ และมีรายไดที่เหมาะสม มีความ
สัมพันธทางสังคมที่ดี โดยเริ่มจากผูรักษามีทาทียอมรับผูปวยกอน แลวคอยนํ าครอบครัวมาให
ยอมรบัผูปวย ใหผูปวยไดมีประสบการณในการเขากับกลุม ไดเรียนรูระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม
และคานิยมทางสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิทางสังคมของผูอ่ืน

วตัถปุระสงคและเปาหมายของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โดยหลักการแลวผูเสพยาเสพติดถือวาเปนผูปวยจํ าตองไดรับการบํ าบัดรักษา มิใช

อาชญากรตามปกติ การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจึงสมควรกระทํ าใหกวางขวางและเนื่องจาก
บคุคลซึ่งเสพหรือติดยาเสพติดมีเปนจํ านวนมากและเปนปญหาสํ าคัญของประเทศ  พระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จงึก ําหนดใหขยายขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดใหครอบคลุมถึงผูเสพและมีไวในครอบครอง ผูเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจํ าหนายและผู
เสพและจํ าหนายยาเสพติดจํ านวนเล็กนอย
 นอกจากนีก้ารบํ าบัดรักษาขั้นฟนฟูสมรรถภาพยังมีวัตถุประสงคที่จะแกไขฟนฟูสุขภาพ
และบคุลิกภาพของผูติดยาที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติดที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานานๆ ไดกลับสู
สุขภาพทีส่มบูรณและดีพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหผูปวยสามารถเลิกใชยาเสพติด ไมวาชนิด
ใดๆ ไดโดยเด็ดขาด และดํ ารงชีวิตอยูรวมกับสังคมปจจุบันและอนาคตไดตามปกติ โดยแบง
วตัถุประสงคในหลักการใหญๆ ไวคือ
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1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูติดยาเสพติด การพัฒนาบุคลิกภาพนั้น
หมายถึง การพัฒนารางกาย ประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว และการพัฒนาจิตใจ รวมทั้งเชาวน
ปญญาและอารมณ

2. เพื่อพัฒนาทางดานปรับจิตใจและสังคมและความสัมพันธกับบุคคลอันไดแก การ
ปรับตัวใหเขากับบุคคลและสังคมสิ่งแวดลอม (Phycho Social and Personal Adjustment)

3. เพื่อสงเสริมและสรางงานใหกับผูปวยมีงานทํ าทั้งในดานงานอาชีวะบํ าบัดและฝก
อาชพี ใหผูปวยมีความเพลิดเพลินจากการทํ างาน ลืมเรื่องการใชยาเสพติด และใหนํ าความรูความ
สามารถไปประกอบอาชีพได

การฟนฟูสมรรถภาพมีเปาหมายทั้งในดานการฟนฟูสงเสริมสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผูปวย และในดานสังคมสิ่งแวดลอมที่จะลดปญหาตางๆอันเนื่องมาจากการติดยาเสพติด ซ่ึง
ก ําหนดเปาหมายดังนี้

1. ลดอตัราการติดซํ้ า(Relapsing Rate) เพื่อปองกันการเพิ่มของอัตราผูปวยโดยมุงหวัง
ใหผูปวยหลุดพนและเลิกใชยาเสพติดโดยเด็ดขาด

2. ลดอตัราการตาย(Mortality Rate)อันเนื่องมาจากการติดยาเสพติดและโรคแทรกซอน 
เนือ่งจากผูปวยมีอาการติดซํ้ าบอยๆ

3. สงเสริมสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของผูติดยาเสพติดใหมีคุณคา
และใชใหเปนประโยชนตอสังคม

4. เปาหมายในการลดผลกระทบที่เปนภยันตรายตางๆ(Detrimental Effects) ของผูติด
ยาเสพติดที่มีตอสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต

ระบบการบํ าบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ระบบการบํ าบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หมายถึงกระบวนการและ

ขัน้ตอนในการรกัษาผูติดยาเสพติดใหหายจากการติดยาเสพติดทั้งทางกายและจิตใจ ซ่ึงสวนใหญจะ
เหน็พองตองกันวา  การแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษนั้นจํ าเปนที่จะตองปฏิบัติเปนขั้นๆ ตอเนื่องกัน
ไป ในขณะที่เกือบทุกประเทศที่มีการดํ าเนินงานบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษตางยึดถือ
ขั้นตอนที่เรียกวา การบํ าบัดรักษาแบบสมบูรณ (Classical method) โดยแบงกระบวนการหรือ
ขัน้ตอนในการบํ าบัดรักษาออกเปน 4 ขั้นตอน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้17

                                                          
17 พันธศักดิ์ นาครอด. (2546).  แหลงเดิม. หนา 44.
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1. การเตรียมการกอนรักษา (Pre-Admission) กอนที่จะเริ่มตนในการบํ าบัดรักษาผู 
ติดยาเสพติดนั้น ผูปวยจะตองมีความพรอมในการที่จะเขารับการบํ าบัดรักษา โดยเจาหนาที่ตอง 
รวมกันชักจูงและแนะนํ าใหผูติดยาเสพติดเต็มใจใหเขารับการบํ าบัดรักษา ขั้นเตรียมการเปนระยะ
แรกของการรกัษาทีเ่ตรยีมผูปวยใหมีความพรอม ความตั้งใจที่จะเขารับการรักษา เขาใจวิธีการรักษา 
รวมทัง้เตรยีมความพรอมใหกับครอบครัวเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและใหกํ าลังใจผูปวย

2. การถอนพิษยา  (Detoxification or Withdrawal Treatment)  เปนการรักษาอาการ
ของการที่รางกายตองการยาเพื่อจะใหหยุดยาไดโดยเด็ดขาด นอกจากนี้จํ าเปนจะตองตรวจรางกาย
ทุกระบบรวมทั้งการตรวจพิสูจนตางๆ เชน เอ็กซเรย ตรวจเลือด รวมทั้งการบํ าบัดรักษาโรค
แทรกซอนและบํ าบัดอาการอยากยา

3. การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) ขั้นตอนของการฟนฟูปรับสภาพจิตใจและ
รางกายของผูติดยาเสพติดนี้เปนเรื่องสํ าคัญที่สุดของการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติด เพราะผูติดยา
เสพติดมักมีลักษณะนิสัยความประพฤติเบี่ยงเบนไปจากปกติเนื่องจากฤทธิ์ของยาเสพติด ดังนั้นจึง
ตองใหผูติดยาเสพติดฟนจากสภาพอาการปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งสามารถกลับเขาสู
สังคมปกติได

4. การติดตามหลังรักษา (After-care) เปนกระบวนการทางปฏิบัติเพื่อติดตามและ
ชวยเหลือผูปวยหลังจากที่ผานขั้นตอนฟนฟูสมรรถภาพแลว เพื่อไมใหผูติดยาเสพติดกลับไปเสพยา
ซ้ํ าอีก18

  ในกระบวนการที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาขั้นตอนของการเตรียมการกอนรักษาโดย
จ ําแนกตามคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผูเขารับการฟนฟู การฟนฟูสมรรถภาพ และขั้นตอน
การตดิตามรักษาตางก็เปนขั้นตอนที่มีความสํ าคัญ โดยเฉพาะขั้นการติดตามหลังการรักษา เนื่องจาก
แมผูติดยาเสพติดสามารถเลิกเสพได แตเมื่อตองกลับมาอยูในสภาพแวดลอมเดิม โอกาสที่จะกลับ
มาเสพซํ้ ายอมเปนไปไดสูง    ในหลายประเทศจึงกํ าหนดใหขั้นตอนนี้ตองใชการติดตามผลหลังจาก
การบํ าบัดฟนฟู (Follow up and Aftercare) ระยะเวลาอีก 1-5 ป   แลวแตกฎหมายของแตละประเทศ
จะก ําหนด  ในขณะที่พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช  2545 กลับมิได
ก ําหนดระยะเวลาของการติดตามหลังการบํ าบัดรักษาไวเลย

นอกจากนี้ปจจุบันระบบของการบํ าบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจจัด
แบงไดเปนแบงออกไดเปน  3  ระบบ  คือ

                                                          
18นฤมล กํ าเหนิดรัตน. (2534). การติดยาเสพติดและบทบาทหนาที่ของนักสังคมสงเคราะหในกระบวนการ

บ ําบดัรกัษา:ศึกษาเฉพาะกรณีผูติดเฮโรอีนในเขตปอมปราบฯจากสถานีตํ ารวจนครบาลนางเลิ้ง. หนา 19.
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1. การบ ําบัดรักษาในระบบสมัครใจ  (Voluntary System) หมายถึง การที่ผูติดยาเสพติด
เขารับการบํ าบัดรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนดวยความสมัครใจดังนั้นการบํ าบัดรักษา
ในระบบนี้จึงมีทั้งแบบผูปวยนอกซึ่งผูติดยาเสพติดจะไปรับประทานยาที่สถานพยาบาลตามกํ าหนด 
โดยไมตองเขาอยูในสถานพยาบาล และแบบผูปวยใน ซ่ึงผูติดยาเสพติดจะตองอยูเขารับการบํ าบัด
รักษาภายในสถานพยาบาลทั้งกลางวันและกลางคืน

2. การบํ าบัดรักษาในระบบตองโทษ (Convicted System) ในระบบนี้หนวยงานที่มี
หนาที่ตามกฎหมายจะใหการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดภายหลังจากที่ถูกดํ าเนินคดีตามกฎหมาย  
และผานการพิจารณาพิพากษาตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

3. การบํ าบัดรักษาในระบบบังคับ  (Compulsory System)  เปนระบบที่ใหเจาหนาที่ที่มี
อํ านาจบังคับ สงตัวผูติดยาเสพติดไปเขารับการบํ าบัดรักษายังสถานพยาบาลตามระยะเวลาที่
ก ําหนดได

ประวตัคิวามเปนมาและมาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดรักษาผูเสพยาเสพติดในประเทศไทย
ยาเสพติดนับไดวาเปนปญหาที่รายแรงตอประเทศ  เปนมะเร็งของสังคมที่คอยบั่นทอน

ความมัน่คงของประเทศชาติ  ถึงแมวารัฐบาลจะมีมาตรการตาง ๆ  หรือมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดใหหมดไป  ทั้งในดานของผูคาและผูเสพ แตก็ยังคงมีผูคาและผูเสพใหเห็น
อยูทุกวัน  แตเมื่อมีผูเสพแลวรัฐบาลจะปลอยใหผูเสพเหลานั้นตกอยูในวังวนของยาเสพติดตอไป
ไมได  จํ าเปนตองมีมาตรการเพื่อชวยเหลือผูเสพเหลานั้น  นั่นก็คือ  การบํ าบัดและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ซ่ึงการชวยเหลือดังกลาวนี้ไดมีมาตั้งแตสมัยอดีต และพัฒนาวิธีการตางๆ มาจน
กระทัง่ถึงปจจุบัน   ถึงแมวาในอดีตอาจจะยังไมมีมาตรการหรือตัวบทกฎหมายที่ชัดเจน  แตรัฐบาล
กม็ไิดนิง่นอนใจหาทางที่จะชวยเหลือผูที่ติดยาเสพติดในมาตรการและรูปแบบตางๆ  ตามลํ าดับดังนี้

สมัยสุโขทัย
ในสมัยสุโขทัย ฝนเปนยาเสพติดชนิดแรกที่เผยแพรเขาในประเทศไทย พอที่จะ

สันนิษฐานไดวาไดเผยแพรเขามาตั้งแตสมัยสุโขทัยตอนตน คือประมาณ พ.ศ. 1825 เมื่อมี
การติดตอคาขายกันทางเรือระหวางชาวไทยกับชาวจีน19 แตยังไมมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคมุยาเสพติดและบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดแตอยางใด จนกระทั่งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา

                                                          
19 พนัธศักดิ์ นาครอด. แหลงเดิม. หนา 43-44.
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สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา  เปนสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่  1  (พระเจาอูทอง)  ใน

สมยันัน้ฝนเปนยาเสพติดที่เปนภัยรายแรง  ซ่ึงมีหลักฐานเกี่ยวกับฝนในตอนหนึ่งวา  พระองคทรง
พจิารณาเหน็วาการเสพฝนเปนภัยรายแรง ราษฎรที่ติดฝนแลวไมเปนอันทํ ามาหากิน เมื่อไมมีฝนสูบ
เวลารบก็ไมมีกํ าลังรบ ทํ าใหพายแพแกขาศึก  ดังนั้น จึงตรากฎหมายลักษณะโจรขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 1903
ขอความในกฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติวา20

“ผูเสพฝน  กนิฝน  ขายฝน  นั้นใหลงพระราชอาญาจงหนักหนา  ริบราชบาทวใหส้ินเชิง  
ทะเวนบกสามวนั  ทะเวนเรือสามวัน  ใหจํ าใสคุกไวกวาจะอดไดแลวใหเรียกเอาทัณฑบนแกมัน
ญาตพิี่นองไวแลว  จึงปลอยผูสูบ ขาย  กินฝน  ออกจากโทษ” 21

จากบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะโจรนี้  เปนทีน่าสังเกตวาในสมัยนั้น  นอกจากการ
ลงโทษอาญาอยางรุนแรงกับผูติดฝนโดยยังคงไวซ่ึงแนวคิดในการแกแคนทดแทนแลว ยังไมมี
มาตรการบ ําบัดรักษาผูติดฝนแตอยางใด แตกลับนํ าผูติดฝนควบคุมไวในคุกโดยไมมีกํ าหนด จนกวา
จะอด  หรือเลิกการเสพฝน  นอกจากนี้แลวยังมีมาตรการควบคุมความประพฤติโดยการทํ าทัณฑบน
กับตัวผูติดฝนและญาติพี่นอง เพื่อใหญาติพี่นองไดชวยกันดูแลความประพฤติของผูติดฝนใหเลิก
โดยเดด็ขาด  มิฉะนั้นจะตองถูกริบทัณฑบนนั้น และยังมีมาตรการประจานโดยการจับผู ตดิฝนนั้น  
ทะเวนบก  ทะเวนเรือ  เพื่อเปนการขมขูบุคคลทั่วไปมิใหกระทํ าผิดเชนวานี้ 22

จะเห็นไดวา  ในสมยักรุงศรีอยุธยาเริ่มมีมาตรการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดแลว ถึงแม
วาจะไมมีการใชมาตรการหรือวิธีการตางๆ  แตก็เปนการควบคุมไวเพื่อไมใหบุคคลเหลานั้นกลับไป
เสพไดอีกจนกวาจะเลิกได และที่สํ าคัญญาติพี่นองยังตองมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือโดย
การดูแลความประพฤติของผูติดยาเสพติด ไมใหหวนกลับไปเสพไดอีก  หากมีการหันกลับไปเสพ
อีกกจ็ะมกีารลงโทษอยางรุนแรงตอไป  ซ่ึงนับไดวาเปนมาตรการที่ดีในการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพ
ตดิในสมัยนั้น

                                                          
20 ธัชพงษ  วงษเหรียญทอง. (2546). การบงัคบัใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 :

ปญหาขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ. หนา 33.
21 ประยูร  นรการผดุง. (2509). ประมวลความรูเรื่องยาเสพติดใหโทษ. หนา 3.
22จิรบูรณ บํ าเพ็ญนรกิจ. (2523). มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสาร

ระเหย. หนา  21-24.
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร
ปญหายาเสพติดนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัย  และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ปญหายาเสพติด

ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แมจะมีกฎหมายมาปราบปรามและมีมาตรการการลงโทษอยางรุนแรง  
แตปญหายาเสพติดก็ยังคงมีอยู   แตในสมัยกรุงรัตนโกสินทรก็เร่ิมมีมาตรการแกไขปญหายาเสพติด
โดยมแีนวคดิในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด ซ่ึงในบางรัชกาลก็ออกมาเปนกฎหมาย แตถึงอยางไร
แมในแตละสมัยยังไมมีมาตรการในการบํ าบัดฟนฟู  แตก็มีตัวบทกฎหมายออกมาเพื่อเปนการปราบ
ปรามยาเสพติด

ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ทรงโปรดเกลาฯ  ใหออกกฎหมาย
หามปรามผูขาย  ผูสูบ  และผูกินฝน ทั่วราชอาณาจักร23  ซ่ึงจะเห็นไดวาในรัชสมัยของรัชกาลที่  1  
มกีฎหมายออกมาหามปรามผูขาย  ผูสูบ และผูกิน  แตยังไมปรากฏหลักฐานในเรื่องของการบํ าบัด
ฟนฟูผูที่ติดฝนเหลานั้น

ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ไดกํ าหนดโทษรุนแรงขึ้นสํ าหรับผู
สูบฝน หรือซ้ือขายฝน  แตในรัชสมัยนี้เริ่มมีมาตรการบํ าบัดรักษาขึ้นโดยเปนเพียงมาตรการเสริม
เทานั้น  คือ

“…เพื่อจะใหเปนหิตานุหิตประโยชน  หนึ่งจะทรงพระราชสงเคราะหชวยระงับทุกข
โทษแหงคนรายในอนาคตปจจุบัน  แลในพระราชบริหารบัญญัติ  นั้นวาแตบันดาผูสูบฝนกินฝน  
ฝนทีเ่คยสบูมาแตกอนวันละมากนอยเทาใดก็ใหลดหยอนผอนสูบใหนอยลงกวาแตกอน  จงทุกวัน
กวาจะอดได…”24

สํ าหรับมาตรการในการบํ าบัดรักษาดังกลาว เปนเพียงการใหผูสูบฝนลดจํ านวนของฝน
ในการสูบแตละครั้ง  และลดนอยลงเรื่อย ๆ  จนสามารถอดฝนไดในที่สุด

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  อังกฤษเอาฝนมาขายในประเทศ
จนีมากขึน้จนท ําใหชาวจีนติดฝน  เมื่อเดินทางมาคาขายในประเทศไทยก็ยังเสพฝนอยู  จึงทํ าใหเกิด
การแพรระบาดไปในกลุมของคนไทยเปนจํ านวนมาก พระองคจึงทรงออกพระราชบัญญัติเร่ืองฝน  
หามการคาขายและการสูบฝน  บัญญัติโทษครอบคลุมผูคา ผูสมรูเปนใจ ตลอดจนขาราชการที่รูเห็น

                                                          
23 ไชยยศ  เหมะรัชตะและคณะ. (2526).  การศึกษาการดํ าเนินคดียาเสพติดตามระบบกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม (รายงานการวิจัย).  หนา 3.
24 ธัชพงษ  วงษเหรียญทอง. (2546).  การบงัคบัใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 :

ปญหาขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ.  หนา 34.
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เปนใจ  ละเลยการจับกุมและใหกํ าลังทหารปราบปรามการคาฝนเถื่อน มีการยึดฝนเถ่ือนมาทํ าพิธีเผา
และสงัเวยเทพเจาใหชวยปองกันมิใหมีการลักลอบขนฝน  อีกทั้งมีการสาปแชงผูขายฝน25

ในสวนของการบํ าบัดฟ นฟูในรัชสมัยนี้ยังไมมีมาตรการในการชวยเหลือผูติดยา
เสพติดอยางชัดเจน  ยงัคงมแีตตัวกฎหมายในการปราบปราม ลงโทษ   และจับกุมผูที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดเทานั้น

สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  มนีโยบายในการปราบปรามฝนเปลี่ยนไป
จากเดมิ  เพราะเห็นวา  การปราบปรามไมสามารถขจัดปญหาคนสูบและขายฝนได  จึงยอมใหคน
ตางดาวในประเทศไทยเสพฝนไดโดยไมผิดกฎหมาย  แตไมอนุญาตใหคนไทยเสพฝนโดยเด็ดขาด  
ทีม่นีโยบายเชนนี้ก็เพื่อ

1. เปนการควบคุมฝนไดงาย
2. สามารถปองกันผูเสพฝนไดสะดวก
3. ปราบปรามพวกอั้งยี่โดยไมตองใชกํ าลัง  เพราะการคาฝนไมตองมีการลักลอบตอ

ไปกไ็มจํ าเปนตองจางพวกอั้งยี่  พวกอั้งยี่ก็สลายตัวไป
4. รัฐมีรายไดจากภาษีฝน26

กรณีของการรางกฎหมายเพื่อชวยเหลือและบํ าบัดผูติดยาเสพติดในรัชสมัยนี้ก็ยังไมได
กลาวถึง  ยงัคงมแีตกฎหมายที่ใชลงโทษคนไทยที่สูบฝน  ขายฝน  เพื่อใหเกิดความเกรงกลัวจะได
ไมตองยุงเกี่ยวกับฝนเหลานี้อีก

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ยงัคงมีผูคนจํ านวนไมนอยที่เสพและ
ติดฝน ซ่ึงยังคงมีการซื้อขายโดยถูกตองตามกฎหมาย  และภาษีฝนก็เปนรายไดของแผนดิน  
พระองคทรงเขาพระทัยในปญหา และทรงแสดงถึงความกังวลในเรื่องนี้โดยมีพระราชดํ ารัสเมื่อวัน
ที ่ 21  เมษายน  2441  ความวา

“ยงัมีการอีกอยางหนึ่งซ่ึงเราไดตริตรองมาชานาน  คอื  เร่ืองฝน ที่ฝนเปนของใหโทษ
แกผูสูบ และถาไพรบานพลเมืองเปนคนติดฝนเสียโดยมาก  ความเสื่อมทรามยอมจะมีแกเมืองนั้น  
ขอนีไ้มมทีี่สงสัย  ดูเหมือนจะเปนความคิดและความประสงคของประเทศทั้งหลาย  โดยมากจะหาม
ปรามมใิหไพรเมืองของตนสูบฝนมีความยากอยูหลายสถานวา  โดยยอคือ ผลประโยชนแผนดินจะ
ตกขาดไปเปนอันมาก  อีกประการหนึ่งถึงจะหามปรามอยางไร คนที่สูบติดฝนเสียแลว  นอยนักที่
จะอดไดในทันที  หรือดวยความเต็มใจของตนเอง  คงจะขวนขวายลอบลักหาฝนสูบ  ถารัฐบาลจัด
                                                          

25 ไชยยศ  เหมะรัชตะ. (2526). ปญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะหในแงกฎหมาย  (รายงานการวิจัย).
หนา 16.

26 เภา  สารสิน. (2523). ปญหาการควบคุมยาเสพติดในประเทศไทย.  หนา 13-17.
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ปองกนัลักลอบซื้อขายและสูบฝนเถ่ือนไมไดจริง  การที่จัดเพื่อหามปรามมิใหคนสูบฝน  ก็จะขาด
เสยีเงนิแผนดิน โดยไมมีคุณประโยชนดังประสงคดวยความยากมีอยูเชนนี้  การหามปรามมิใหคน
สูบฝน จงึยังบัญญัติจัดตลอดไปไมไดทั่วกันในประเทศทั้งปวง  แมความยากมีอยูอยางวามานี้  เรา
ก็ไมเห็นควรจะละเลยปลอยใหพลเมืองของเราทรุดโทรมไปในความชั่วรายเรื่องสูบฝนมากขึ้นทุกที  
เมื่อตริตรองดูเห็นทางที่จะทํ าไดมีอยูไดตกลงที่จะจัดการแกวิธีอากรฝนใหเปนไปในทางที่จะใหคน
สูบฝนนอยลง  แลยอมใหผลประโยชนแผนดินที่ไดจากอากรฝนคอยลดลง  โดยลํ าดับไป จนถึง
หามแลเลิกขาดไดเปนที่สุด” 27

ความตั้งพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคที่
จะใหการสูบฝ นไดลดนอยลงไปและเลิกกันจนหมดสิ้นในที่สุด จึงทรงกงัวลในเรือ่งไพรบาน
พลเมอืงของพระองคทีย่งัมวัเมาอยูดวยการสบูฝน  และตดิงอมแงมกระทัง่ตดัไมขาด ไดทรงพยายาม
หาทางแกไขใหหมดสิน้ไปทลีะนอย28  พระองคจงึไดนํ าวิธีการทางภาษีมาจํ ากัดจํ านวนผูเสพใหนอยลง  
โดยมกีารตราพระราชบัญญัติภาษีฝนขึ้นเปนฉบับแรก เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2414  และไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมเมื่อ  พ.ศ.  2450  โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่สํ าคัญ ดังนี้

- มีการควบคุมการซื้อขาย  และการเสพอยางเขมงวดกวดขันในตอนแรก ๆ มีเอกชน
เปนเจาของภาษีฝน  ตอมาขาดทุนรัฐจึงเปนเจาของภาษีเอง  และไดเขามาควบคุมการจํ าหนายและ
การเสพเอง  ผูใดจะจํ าหนายไดตองรับใบอนุญาต และมีหนาที่ตองทํ าหนังสือรับรองใหกับผูซ้ือดวย

- ใชมาตรการปราบปรามอยางเขมงวด โดยนํ าเอามาตรการการสืบสวนโดยใชสาย 
และมาตรการสินบนนํ าจับมาใช 29

รัฐบาลสมัยนั้นจึงมีสวนเกี่ยวของในฐานะเปนผูคาฝนเสียเอง  สวนการปราบปรามเปน
เพยีงการปราบปรามการคาฝนเถื่อน และมีการลักลอบคาฝนผานระบบการรักษาพยาบาลของแพทย
ผูคาฝนเถ่ือนจึงนํ าฝนมาเปลี่ยนรูปเปนยารักษาโรคและจํ าหนายในประเทศไทย  นอกจากนี้ยังมีผูใช
มอรฟนเสพแทนฝน  รัฐบาลจึงหามมิใหนํ ายามอรฟนเขาในในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2451 แตก็
ไมไดทํ าใหการเสพมอรฟนนอยลง 30

                                                          
27 ไชยยศ  เหมะรัชตะ. (2526). ปญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะหในแงกฎหมาย (โครงการเผยแพร

ผลงานวิจัย).  หนา 25-29.
28 ศริิวัฒน  โอสถานุเคราะห. (2503).  ฝนกับปญหาสังคมในประเทศไทย. หนา 9-14.
29 วันชัย  ศรีนวลนัด. (2532).  การใชมาตรการทางกฎหมายลงโทษริบทรัพยสินในคดียาเสพติด. หนา 23-26.
30วชิยั โปษยะจินยดา. (2526). บทเรยีนจากปญหาฝนในศตวรรษแรกของกรุงรัตนโกสินทร.  หนา 10-12.
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สํ าหรับการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดฝน  ยงัไมมมีาตรการหรือกฎหมายที่ชัดเจน  เปนเพียง
การหามปรามจากรัฐบาลเทานั้นที่ยังคงหวงใยประชาชนไมอยากใหประชาชนสูบฝน แตวิธีการ
บ ําบัดผูที่ติดฝนนั้นยังไมมีวิธีการใดนํ ามาใช

รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรงมีพระบรมราชโองการ
ใหตราพระราชบัญญัติฝนขึ้น ซ่ึงมีการปรับปรุงและแกไข  ทัง้นี้ก็เพื่อมีวัตถุประสงคเพื่อปราบปราม
การเสพฝน  ซ่ึงพระราชบัญญัติฝนทั้ง  3  ฉบับนี้ 31  ไดแก

(1) พระราชบัญญัติมอรฟนและโคกะอีน  พ.ศ.  2456
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  1  ตลุาคม  2456  เปนตนมา  ซ่ึงกฎหมาย

นี้นาจะเรียกไดวาเปนกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่สมบูรณที่สุดฉบับแรก เพราะไดมีการบัญญัติ
เกีย่วกบัโทษของการใช  การขออนุญาตจํ าหนาย การควบคุมผูซ้ือ เปนตน เจตนารมณของกฎหมาย
ฉบบันี้เพื่อควบคุมการใชและการซื้อขายมอรฟนและโคกะอีน

(2) พระราชบัญญัติฝน  พ.ศ.  2464
กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  1 เมษายน  2464  กฎหมายฉบับนี้มี

มาตรการทางกฎหมายเนนในการดํ าเนินการกับผูสูบฝนที่ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  หรือผูเสพ
ฝนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  แตมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกํ าหนดไว

(3) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  2465
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2465  เปนตนมา  (ตอมา

ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ  ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522)  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดยกเลิก
พระราชบัญญัติมอรฟน  และโคกะอีน  พ.ศ.  2456  และพระราชบัญญัติฝน  พ.ศ.  2464  บางมาตรา
ซ่ึงเมื่อคดีพิจารณาสํ าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวิธีการกํ าหนดโทษใกลเคียงกับพระราช
บญัญตัิยาเสพติดใหโทษที่ใชอยูในปจจุบัน

จากพระราชบัญญัติทั้ง  3  ฉบบันัน้ เปนเพียงการปราบปรามการเสพฝนและยา
เสพตดิใหโทษเทานั้น  แตมาตรการในการบํ าบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมมี  แตจะ
ดํ าเนินมาตรการทางกฎหมายกับผูที่เสพฝนที่ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายหรือมิไดปฏิบัติตาม
เงือ่นไขที่กํ าหนดไว

รัชสมยั พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีการตราพระราชบัญญัติฝน พ.ศ. 
2472ขึ้น  โดยบงัคับตั้งแตวันที่  27  พฤศจิกายน 2472  เปนตนมา  โดยพระราชบัญญัติฝน พ.ศ. 

                                                          
31 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2526).  ปญหายาเสพติด : การศกึษาและวิเคราะหในแงกฎหมาย (โครงการเผยแพรผล

งานวิจัย).  หนา  49-60.
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2472 เปนกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่มีผลใชบังคับเฉพาะบทกํ าหนดโทษเทานั้น สํ าหรับมาตรการ
สํ าคัญเพื่อการปราบปรามฝน  ตามทีก่ ําหนดไวในบทกํ าหนดโทษ  มีดังนี้

(1) มาตรการหามปลูกฝน
มาตรา 49 บัญญัติวา  “ผูใดปลูกฝน หรือมีไวซ่ึงพันธุฝน  โดยไมไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงาน  มีความผิดตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ”

(2) มาตรการสํ าหรับการกระทํ าความผิดนอกราชอาณาจักร
มาตรา 52  บญัญตัวิา  “ผูใดอยูในประเทศไทยเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อ

ประโยชนผูอ่ืน  กระทํ าการคาหรือชวยเหลือการคาฝนในเมืองตางประเทศ  ซ่ึงผิดตอกฎหมายฝน
แหงประเทศนั้น  ถาแมนพฤติการณมีลักษณะตองดวยขอ (1) (2) (3) (4)  ในอนุมาตรา  4  แหง
มาตรา  10  แหงกฎหมายลักษณะอาญาไซร  ทานวาผูนั้นกระทํ าความผิดมีโทษในประเทศไทย”

(3) มาตรการปราบปรามการดูแลฝน
มาตรา 50 บัญญัติวา “ในหมูบานใดมีการปลูกฝนละเมิดพระราชบัญญัตินี้  

ใหสมหุเทศาภิบาล  หรือผูวาราชการจังหวัด  ส่ังใหทํ าลายตนฝนนั้น  ในการนี้สมุหเทศาภิบาล หรือ
ผูวาราชการจังหวัด อาจสั่งใหผูใหญบานประจํ าทองที่  โดยสงคํ าส่ังใหหรือปดไวที่บานวาใหเรียก
ชายหญงิทัง้หลายในหมูบานนั้น  ที่มีอายุตั้งแตสิบแปดปขึ้นไป  ใหชวยกันปราบปรามการปลูกฝน
ในหมูบานนัน้  ภายในเวลาที่กํ าหนดไวในคํ าส่ัง  ซ่ึงไมใหเกินกวาสามสิบวัน  เมื่อพนกํ าหนดนั้น
แลว  ถายังมีการปลูกฝนอยูในหมูบานนั้นไซร ทานวาใหผูใหญบานและคนทั้งหลาย  มีความผิด
ตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา  334 ขอ 2 ฐานขัดขืนไมกระทํ าตามคํ าส่ังอันชอบดวยกฎหมาย”32

จากมาตรการดังกลาวขางตน  เปนเพียงการปราบปรามผูที่เกี่ยวของกับฝน  และลงโทษ
ผูที่กระทํ าความผิดในดานการคาหรือจํ าหนาย  แตมิไดมีมาตรการในการบํ าบัดฟนฟูใหกับผูที่ติด
ฝนเลย

รัชสมัย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  ในรัชสมัยนี้ไดมีการตราพระราช
บญัญตัเิกี่ยวกับยาเสพติดไว  2  ฉบับ  ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติกัญชา  พ.ศ.  2477  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2478
เปนตนมา  ซ่ึงมีมาตรการที่ดํ าเนินการกับผูเสพกัญชา คือ

                                                          
32 แหลงเดิม.  หนา 56.
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ผูใด ม ี ขาย จํ าหนาย หรือสูบกัญชา ใหจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สองรอยบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ” (มาตรา  10)

(2) พระราชบัญญัติพืชกระทอม  พ.ศ. 2486 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม  2486
เปนตนมา  ซ่ึงมีมาตรการดํ าเนินการกับผูเสพพืชกระทอมดังนี้

“ผูใดเสพ  ปลูก  มี  ซ้ือ  ขาย ใหแลกเปลี่ยนพืชกระทอม มีความผิดระวางโทษปรับ
ไมเกินสองรอยบาท  หรือจํ าคุกไมเกินหกเดือน  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”  (มาตรา  6)33

จากพระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาเสพติดทั้ง  2  ฉบบันี ้ จะเห็นวาเปนเพียงบทลงโทษ
สํ าหรับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด  ทั้งผูปลูก  ขาย  ซ้ือ  หรือเสพ  แตในสวนของผูที่เสพจนติดแลว ก็
ยงัไมมีมาตรการในการบํ าบัดรักษาใหเห็นเดนชัด

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ตัง้แตสมัยของรัชกาลที่  1  จนถึงรัชกาลที่  8  ยังมีเพียง
แตกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในสวนของการปองกันปราบปรามและลงโทษผูที่กระทํ าความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเทานั้น แตมิไดมีมาตรการที่มุงเนนในดานการบํ าบัดรักษาผูที่ติดยาเสพติด  
กลาวคือ  ยงัไมปรากฏวาจะมีมาตรการหรือวิธีการที่เดนชัด  เชน  การจัดตั้งสถานพยาบาลในการ
บํ าบัดรักษาผูที่ติดยาเสพติดใหหายขาดได ยังคงมีเพียงมาตรการหรือกฎหมายปราบปรามปองกัน
และลงโทษผูกระทํ าผิดเทานั้นเอง

รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและไดพยายามหา
แนวทางในการแกไขปญหาเหลานี้มาโดยตลอด  ในสมยัของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ไดพิจารณา
เหน็วาการเสพฝนเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  และเปนสิ่งที่รังเกียจของสังคม  และยังเปนการ
บัน่ทอนเศรษฐกิจของชาติ  จึงเห็นสมควรใหเลิกการเสพฝน  โดยไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 มสีาระสํ าคัญ ในขอที่ 3 ซ่ึงเปนมาตรการในการบํ าบัดฟนฟูผู
เสพฝน  โดยรัฐบาลไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย  จัดใหมีสถาน
พยาบาลและสถานพักฟนสํ าหรับผูเสพฝน  เพื่อใหมารักษาตัวใหหายจากการติดฝน  ซ่ึงมีใหเห็น
เปนลายลักษณอักษรในสมัยของจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  นี้ นอกจากนี้ในขอ 5 ไดบัญญัติถึงกรณี
ที่ผูเสพฝนนอกจากมีความผิดตามกฎหมายแลว เมื่อพนโทษใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจสงตัวผู
เสพเขาทํ าการรักษาพยาบาลและพักฟนไดไมเกิน เกาสิบวัน

ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  37  ลงวนัที่  9 ธันวาคม  2501 เร่ืองใหเลิกการ
เสพฝนและจํ าหนายฝน ตอมากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ประกาศตั้งสถาน

                                                          
33 ธัชพงษ  วงษเหรียญทอง.  (2546).  การบงัคบัใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545.:

ปญหาขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ.  หนา 36.
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สงเคราะหคนติดฝนที่ตํ าบลรังสิต  อํ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เปนสถานพยาบาลและสถาน
พกัฟนส ําหรับผูเสพฝน  มารักษาพยาบาลและพักฟน โดยใหกองสัมมาอาชีวสงเคราะห  กรมประชา
สงเคราะหเปดรับสมัครผูอดฝนและสงตัวไปสถานสงเคราะหคนติดฝน

ตามปกติการรักษาพยาบาลมีกํ าหนด  3 เดือน  ซ่ึงรวมทั้งระยะเวลา  10  วันในการ
รักษาพยาบาลตอนตนที่สถานพยาบาลนี้  โดยใน  2 – 3  วันแรกคนไขจะไดรับยานํ้ า  ซ่ึงเปนขนาน
ที ่ 1  หลังจากนั้น  2 – 3  วันจะไดรับยาชนิดที่  2  เปนยานอนหลับ  ซ่ึงจะชวยใหคนไขระงับความ
กระวนกระวาย  ในการบํ าบัดผูติดฝนนั้น  กระทรวงสาธารณสุขไดแนะนํ าแนวใหระลึกไววา  การ
รักษาการอดฝน  (Withdrawal  Symptoms)  เปนการรักษาเพียงชั้นตน

สํ าหรับผู ที่ได รับการรักษาจากสถานพยาบาลอาจมีอาการตางๆ หรือโรค
แทรกซอน  ซ่ึงทางสถานพยาบาลไดเตรียมการและเตรียมยาไวสํ าหรับรักษา  ในการรักษาพยาบาล
เพื่อใหผูอดฝนอดไดอยางจริงจังนั้น  นอกจากใชยาแลวก็มีการแกไขปญหาทางจิตใจและอาชีวะ
บํ าบัด  เพราะผูเสพฝนแตละรายมีความเคยชินที่สูบฝนมานานจะทํ าใหคนไขเกิดความเพลิดเพลิน
และในระหวางพักฟนนั้นก็จะมีการฝกงานอาชีพใหแกผูอดฝน  ซ่ึงจะทํ าใหผูอดฝนมีวิชาติดตัวเมื่อ
ตนไดรับการรักษาพยาบาลหายแลว  และจะไดนํ าวิชาเหลานั้นไปใชประกอบอาชีพ  ซ่ึงนับวาเปน
ประโยชนมากสํ าหรับผูอดฝนนั้น34

      หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2505 มกีารแบงแยกสถานที่ที่ใชในขั้นตอนการถอนพิษยา
ออกจากขั้นตอนการพักฟนโดยแบงขั้นตอนการถอนพิษยาไปอยูกับสถานพยาบาล และขั้นการพัก
ฟนอยูในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห (แตในที่สุดก็กลับมาอยูในความดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งหมดในป  พ.ศ.2508)

นอกจากภาครัฐจะตื่นตัวกับปญหาการบํ าบัดรักษาผูเสพยาเสพติดแลว ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตั้งแตป พ.ศ. 2506 มกีารจัดตั้งสํ านักสงฆถ้ํ ากระบอกขึ้นโดยใชระบบสมัครใจ
เชนเดียวกันและไดดํ าเนินการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดอยางเปนระบบและตอเนื่องจริงจัง ตลอด
มาจนถึงปจจุบัน35 ซ่ึงผลปรากฏไดผลเปนที่นาพอใจเนื่องจากใชวิธีการอบรมทางใจ ศีลธรรม เขามา
ขัดเกลาความประพฤติ นอกจากที่จะใชวิธีการรักษาทางการแพทยเพียงอยางเดียว แตเนื่องจาก
ปญหาการแพรระบาดยาเสพติดมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในป พ.ศ.2508 รัฐจงึจัดใหมีคณะกรรมการ
ปราบปราบยาเสพติดเพื่อสนับสนุนดานการบํ าบัดรักษา และไดจัดตั้งโรงพยาบาลธัญญารักษเพื่อ
บ ําบดัรักษาผูติดยาทั้งขั้นตอนการถอนพิษยา และการฟนฟูจวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน
                                                          

34 ศริิวัฒน โอสถานุเคราะห.  (2503).  ฝนกับปญหาสังคมในประเทศไทย.  หนา 12-13.
35 ณัชญา ลิปพันธ. (2530). ส ํานกัสงฆถ้ํ ากระบอกกับการชวยเหลือผูติดยาเสพติดในทัศนะของวิชาชีพสังคม

สงเคราะห.  หนา 58-59.
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2.2 แนวความคิดในการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด
               แนวความคิดในการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดโดยเฉพาะกับผูเสพยาเสพติด ที่มุงเนน
ในเรื่องของการแกไขฟนฟูมากกวาการลงโทษ โดยมีหลักการที่นํ าผูกระทํ าความผิดเล็กนอยออก
จากกระบวนการยุติธรรมและเรือนจํ าเพื่อหลีกเล่ียงปญหานักโทษลนคุก และการเลียนแบบของ
อาชญากรรม การใหโอกาสผูกระทํ าความผิดในการกลับคืนสูชุมชน  แทจริงแลวเปนแนวคิดหนึ่ง
ที่รวมอยูในแนวคิดของการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ที่เรียกวาการระงับขอพิพาทเชิง
สมานฉันท  (Restorative Justice Perspective)

2.2.1 การระงบัขอพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท(Restorative Justice)
                 กอนที่มองแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หลายคนคงเคยไดยินและพูดกัน
บอยๆ วา การกระทํ าหรือการตัดสินคดีมีความยุติธรรม  แตหากถามวาตัว”ความยุติธรรม” คืออะไร 
เปนสิ่งที่เปนนามธรรม หรือรูปธรรม หรือเปนคํ าบัญชาจากพระผูเปนเจา เหลานี้เปนคํ าถามที่ทํ าให
มผูีพยายามคิดและแสวงหาคํ าตอบนับเนื่องมาแตอดีตกาล

ทฤษฎีความยุติธรรม
ความยุติธรรมถือวาเปนคํ าที่มีความสํ าคัญทางนิติศาสตร เพราะกระบวนการตางๆ ใน

ระบบความยุติธรรมอันไดแกการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาคดี การ
ตคีวามกฎหมาย และการบังคับใหเปนไปตามคํ าพิพากษา ยอมตองดํ าเนินดวยความยุติธรรมทั้งส้ิน
จงึกลาวไดวาความยุติธรรมคือชีวิตจิตใจของนักกฎหมาย36

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระ
ราชทานปรญิญาบัตรแกนักศึกษาของสํ านักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2515  ความวา
                   “โดยทีก่ฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาว จึงไมควรจะถือวา
มคีวามส ําคัญยิ่งไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมายและอยู
เหนอืกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคํ านึงถึงแตความผิดตามกฎหมายเทานั้น
ดจูะไมเพียงพอ จํ าตองคํ านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ…..”

                                                          
36 “แนวพระราชดํ าริวาดวยความยุติธรรม.  "วารสารกฎหมายนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปที่ 11 ฉบับ

ที่ 3.  สิงหาคม-พฤศจิกายน 2530.
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ในทัศนะของนักปราชญยุคสมัยตางๆใหความหมายหรือคํ าจํ ากัดความเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมไวดังนี้

เดวิด ฮูม  ไดวิเคราะหวา   "ความยุติธรรมเปนคุณธรรมอยางหนึ่งที่มิไดปรากฏขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ แตเปนคุณธรรมที่เกิดจากการคิดสรางสรรคของมนุษย(Artificial Virtu) โดยวางอยู
บนรากฐานของเรื่องอรรถประโยชน(Utility)"

พิทากอรัส  อธิบายวา  ความยุติธรรมเปรียบเสมือนไดกับตัวเลขยกกํ าลังสอง (Square
Number) กลาวคอืมนัใหความเทากันในสิ่งที่เทากัน ความยุติธรรมจึงบังคับใหตอบแทน หรือให
รางวลักรรมดีในระดับหรือปริมาณเดียวกับกรรมดีนั้น หรือในทางตรงขามหมายถึงการลงโทษให
สาสมเทาเทียมกับความผิดที่กอข้ึน

เพลโต ใหคํ านิยามวาความยุติธรรมหมายถึง  การทํ ากรรมดีหรือการทํ าส่ิงที่ถูกตอง
อริสโตเติ้ล ใหคํ านิยามวาความยุติธรรมหมายถึงคุณธรรมทางสังคม (Social Virtu) 

ประการหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล และคุณธรรมเรื่องความยุติธรรมนี้จะใช
อยางไร มีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมนุษยไดปลดปลอยตัวเองจากแรงผลักดันของความเห็นแกตัว
อยางยิ่ง

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ใหคํ านิยามวาความยุติธรรมหมายถึงความประพฤติอันชอบ
ดวยพระราชกํ าหนดกฎหมายเทานั้น ความเห็นสวนตัวบุคคลยอมแปรปรวนไปตางๆ ไมมีขอยุติได
เลย

ความเห็นของศาลฎีกาท่ี144/2459 กฎหมายตองแปลใหเครงครัดตามกฎหมายที่มีอยู 
จะแปลใหคลอยตามความยุติธรรมไมได37

จะเหน็ไดวา การใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ยุติธรรม” นัน้ นกักฎหมายและนักปราชญ
ตางใหความหมายไวหลากหลาย ทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน  แลวแตยุคสมัยวาเปนเชนไร บางก็
ใหความหมายวาความยุติธรรมเปนสิ่งเดียวกับกฎหมาย บางก็วาความยุติธรรมเปนคนละเรื่องและ
แยกออกตางหากจากกัน
            ประเด็นนี้มองวากฎหมายกับความยุติธรรมนั้นตางก็มีรากฐานมาจากสิ่งเดียวกัน ไม
สามารถแยกออกจากกันไดโดยเด็ดขาด38 กฎหมายและความยุติธรรมจึงตองไปดวยกันเสมอ  

                                                          
37 จรัญ โฆษณานันท. (2543). นติิปรัชญา  (พมิพคร้ังที่ 9).
38 ความคิดนี้เห็นวากฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรมตางก็เปนปรากฏการณในสังคมมนุษย ซ่ึงถูกผลักดัน

จากพลังของจิตใจที่ใฝหาความเปนธรรมและความดีงาม โดยทั้งกฎหมายและศีลธรรมตางก็เปนปรากฏการณในสังคม
มนุษยแตดวยวิวัฒนาการและการคลี่คลายของสังคมทํ าใหศีลธรรมและกฎหมายมีรูปลักษณะที่แตกตางกัน โปรดดูเพิ่มใน
สมยศ  เชื้อไทย. (2536). นติิปรัชญา. หนา 168-169.
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นอกจากนี้ในการที่จะตองวินิจฉัยคดีใด หากจะตองเลือกหรือมีเหตุขัดแยงระหวางการคงไวซ่ึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย กบัความเปนธรรมในการวินิจฉัยตัดสินคดีของปจเจกบุคคล เฉกเชน
คดีของนางรัตนา หรือคดีที่แมขโมยซาลาเปาซี่งมีราคาคางวดเพียงไมกี่สตางคเพื่อประทังชีวิตของ
ตนและลูกๆอีก 3 ชีวติ จริงอยูแมจะผิดกฎหมายฐานลักทรัพยมาตรา 334 และศีล 5 ในขอที่ 2 
หามลักทรัพยผูอ่ืน หากมองบริบททางสังคมและเอาความสมเหตุสมผลกับความเปนธรรมเขามา
อธิบาย เห็นไดวาความไมเทาเทียมกันในสังคมไทยยังมีอยูสูง เสนกั้นระหวางคนจนและคนรวยมี
ความถี่หางมาก และยังมีกลุมคนจํ านวนหนึ่งที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได นอกจากนี้ทฤษฎี
เหตุวิสัย (Determinism) พบวามูลเหตุจูงใจที่กระทํ าผิดเกิดจากอุปนิสัยอันเกิดจากกรรมพันธุและ
ส่ิงแวดลอมเปนตัวกํ าหนดพฤติกรรมของมนุษยในทุกๆอิริยาบถ มนุษยจึงไมอยูในฐานะจะรับ
ผิดชอบตวัเองได เมื่อกระทํ าการที่ผิดกฎหมายในบางกรณีที่เปนความผิดเล็กนอยไมรุนแรงนัก เชน
ความผดิเกีย่วกับการเสพยาเสพติด  คาประเวณี หรือลักทรัพยเพราะความจํ าใจ ยากจนเหลือทนทาน 
คนเหลานี้จึงสมควรที่จะไดรับการแกไขฟนฟูปรับสภาพจิตใจและรางกายเพื่อยังผลใหดํ ารงชีวิต
อยูไดตอไปในอนาคตอยางพอเพียง มากกวาที่จะตองไปอยูในเรือนจํ าหรือสถานกักกันใหสมกับ
ความผิดที่ไดรับ

อีกทัง้ผูรางก็ยังบัญญัติเปนขอยกเวนไวในมาตรา 335 วรรคทายวาศาลจะลดโทษเพียง
ใดกไ็ดหากกรณีเปนการกระทํ าโดยความจํ าใจหรือเปนคนยากจนเหลือทนทานและทรัพยนั้นมีราคา
เล็กนอย

ซ่ึงสอดคลองกับหลักของศีล 5 ในการวินิจฉัยวา  การทํ าอทินนาทาน จะมีโทษมากหรือ
นอยนั้น ในอัฏฐสาลินีไดอธิบายเกณฑในการพิจารณาคือ

๑. ก ําหนดดวยวัตถุ  คือ ของมีคามากมีโทษมาก มีคานอยมีโทษนอย
๒. ก ําหนดดวยเจตนา คือ ความตั้งใจที่เจือดวยกิเลสมาก มีโทษมาก ที่เจือดวยกิเลส

นอยมีโทษนอย39

               ดังนั้นแลว ในคดีเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดซึ่งเปนคดีไมมีผูเสียหายและเปนความผิดที่
กฎหมายหาม ความสมดุลหรือความสมเหตุสมผลระหวางกฎหมายและความยุติธรรมในกรณีนี้
ก็คือเปนการแบงสันปนสวนโดยใหโอกาสผูกระทํ าความผิด ซ่ึงถือวาเปนผูปวยในการแกไขฟนฟู
ปรับปรุงบุคลิกภาพ (Rehabilitation) เพือ่กลับคืนคนดีสูสังคมและสามารถดํ ารงชีวิตอยางสงบสุข
เพือ่ความสมานฉันทในชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป

                                                          
39 http://www.wb.sci.ku.ac.th/meditation/datatext/SeeL5.html
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 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ในอดีตกระบวนการยุติธรรมของไทยใชแนวคิดในเรื่องของการแกแคนตอบแทน 

กลาวคอื ลงโทษผูกระทํ าความผิดใหสาสมกับความผิดที่ไดกระทํ าโดยไมแบงแยกพฤติการณและ
ความรายแรงในกระทํ าความผิด แมจะสามารถควบคุมอาชญากรรมไดระดับหนึ่ง แตผูกระทํ าผิดเอง
กลับตองมีมลทินติดตัว (Stigma) ครอบครัวและชุมชนตางตั้งขอรังเกียจ เกิดการถายโอนพฤติกรรม
ระหวางนักโทษ นอกจากนี้เมื่อจํ านวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปญหาสังคมตลอดถึงอาชญากรรม
จงึสงูเปนเงาตามตัว ส่ิงที่เกิดขึ้นคือปญหาคนลนคุก โดยรัฐจํ าตองสิ้นเปลืองไปกับรายจายตางๆ
อยางมหาศาลในกระบวนการจัดการเรือนจํ า แทนที่จะเอางบประมาณไปพัฒนาประเทศ

เมื่อกระแสการใหความสํ าคัญกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนของโลกเปลี่ยนแปลงไป
เปน “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” ท ําใหฐานคติเกี่ยวกับอํ านาจในสังคมที่เชื่อวารัฐเปนผูมีอํ านาจ
ทัง้ทางดานพฤตินัยและนิตินัย เริ่มปรบัเปลีย่นสูความเชื่อที่วา”อํ านาจอยูในสังคม” รัฐในฐานะผูใช
อํ านาจแทนจะตองอาศัยความรวมมือจากภาคประชาชนใหมากที่สุด40  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานมิติทางสังคม วัฒนธรรมของแตละประเทศ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตางมี
การแลกเปลี่ยน เหล่ือมซอนกันอยางตอเนื่อง จึงเปนเหตุใหเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติและจัด
กระบวนทัศนของประเทศตนตอนานาอารยประเทศ ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทก็เปน
แนวคดิทีป่ระเทศตางๆ มีประวัติความเปนมาและใหความสํ าคัญมาเปนระยะเวลาชานาน

นอกจากนี้เร่ืองของการอํ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดรับความสนใจเปนอยาง
มากจากผูปฎิบัติและผูกํ าหนดนโยบายทางอาญา ในฐานะเปนทางเลือกใหมของการอํ านวยความ
ยตุธิรรมทางอาญา ในการประชุมใหญสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติ
ตอผูกระทํ าผิด คร้ังที่ 10 (the Tenth United Nations Congress on the Prevent of Crime and the 
Treatment of offenders)  ณ กรุงเวยีนนา ระหวางวันที่ 10-17 เมษายน 2543 ผูเขารวมประชุมเห็นวา
แนวความคิดเรื่องการอํ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทสมควรไดรับการกํ าหนดเปนหลักเกณฑ
พื้นฐานเพื่อนํ าไปใชในการอํ านวยความยุติธรรมใหแกผูกระทํ าผิด และผูเสียหายในกระบวนการ
ยุติธรรม41

                                                          
40 ทักษิณ ชินวัตร. คํ ากลาวปราศัยในพิธีเปดการสัมมนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เมื่อวันที่ 16

มกราคม 2545 ณ ตกึสันติไมตรี ทํ าเนียบรัฐบาล
41 อุทัย อาทิเวช. ทศันะของนานาประเทศเกี่ยวกับการอํ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  หนา 4-6.
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   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) แปลวา การฟนฟู การ
ปฎิสังขรณ42

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแนวใหมไดพัฒนาขึ้นในประเทศตะวันตก คือ 
แคนาดา ที่เมืองออนตาริโอ เมื่อ 23 ปกอนโดยพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครจัดใหมีการ
ไกลเกลีย่ระหวางผูเสียหายกับผูตองโทษขึ้นจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมา โดยอีก 10 ป ตอมาใน
นิวซีแลนดก็ไดมีการนํ าครอบครัวเขามามีสวนรวมในการไกลเกลี่ยและพิจารณาขอตกลงกัน สวน
ประเทศตางๆก็มีการดึงเอาชุมชนเขามาและพัฒนาเปนโปรแกรมทางดาน”กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท”43 ในอเมริกาเหนือมีแนวทางในงานยุติธรรมที่เขาขายความยุติธรรมเชิงสมานฉันทถึง 
300 รูปแบบ และในยุโรปพบกวา 500 รูปแบบ44 สวนในแถบเอเชียพบวามีการใชกระบวนการยุติ
ธรรมเชิงสมานฉันทพอสมควร เชนในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีคณะกรรมการหมูบานประจํ า
ชุมชนและมีคณะกรรมการประจํ าสายถนนโดยใชถนนเปนหลักโดยคัดเลือกจากผูอาวุโสประจํ าหมู
บานและประจํ าสายถนนและจะทํ าการไกลเกล่ียทุกเรื่องกอนขึ้นศาลและไดผลอยางดีเยี่ยม45นอก
จากนีแ้ลวในชุมชนหลายแหงของไทย เชน บานคลองโพสะมีการระงับขอพิพาทอันมีลักษณะเปน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยมีผูใหญบานรวมกับชาวบานเปนผูไกลเกลี่ย∗

หลกัการสํ าคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ประการแรกกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมมองวา “การกระทํ าผิดอาญาถือเปนการ

ละเมดิตอรัฐ” คือเปนเรื่องที่เกิดจากเรื่องสวนบุคคล และเปนเรื่องที่กระทํ าผิดตอรัฐ รัฐจึงตองเปน

                                                          
42 กิตติพงษ กติยารักษ. (2545). กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท: ทางเลือกใหมสํ าหรับกระบวนการ

ยุติธรรมไทย. หนา 12.
43 นัทธี จิตสวาง. (2545). กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ทางเลือกใหมสํ าหรับกระบวนการยุติธรรมไทย.

หนา .22-23.
44 เดชา สังขวรรณ. (2545). กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ทางเลอืกใหมสํ าหรับกระบวนการยุติธรรม

ไทย. หนา.23.
45 วชิา มหาคุณ. (2545). กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ทางเลอืกใหมสํ าหรับกระบวนการยุติธรรมไทย.

หนา 26.
∗โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิและเสรีภาพและการสงเสริมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 

กรณศีกึษาพัฒนาตนแบบชุมชนสมานฉันท (ภาคกลาง) ฉบับยอ  โดยศนูยวจิยัและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม, 5 กนัยายน 2546, หนา 1-10.

DPU



30

ฝายเขามามีบทบาท สวนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมองวาการกระทํ าผิดอาญาเปนการทํ า
ลายสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลและความสมานฉันทในสังคม
                   ประการสองกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมมองวาการกระทํ าผิดอาญาเปนการละเมิด
ตอกฎหมาย ดังนั้นจึงมีความจํ าเปนที่ตองนํ าตัวผูกระทํ าผิดมาลงโทษใหไดเพื่อใหเกิดความหลาบจํ า
แตแนวคดิเชิงสมานฉันทมองวาการกระทํ าผิดอาญากอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย เมื่อเกิด
ความเสยีหายจึงจํ าเปนตองมีการเยียวยาหรือฟนฟู (Restoration)

ประการที่สาม กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม มองวาตองนํ าตัวผูกระทํ าผิดมาลงโทษ
โดยมุงผลของการแกแคนทดแทน (Retribution) หรือขมขูยับยั้ง (Deterrent) หรือตองการจะตัด
โอกาสไมใหเขากระทํ าความผิดซํ้ าอีก แตแนวคิดเชิงสมานฉันทมองวาตองการฟนฟูความเสียหาย
หรือผลกระทบจากการกระทํ าผิดใหทุกฝายที่ไดรับผลรายรวมทั้งผูเสียหาย ผูกระทํ าผิดและชุมชน
เพือ่ใหมีการชดใช แกไขฟนฟูและใหมีการกลับคืนสูสังคม (Reintegration)

ประการที่ส่ีกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมมุงตอบคํ าถามสามขอคือ การกระทํ าความ
ผิดนัน้เปนความผิดตอกฎหมายเรื่องใด มาตราใด ใครเปนผูกระทํ า และจะนํ าตัวผูกระทํ าความผิดมา
ลงโทษไดอยางไร สวนแนวคิดเชิงสมานฉันทมุงตอบคํ าถามที่วา ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิด
ขึน้ในเรือ่งนีค้อือะไร จะแกไขเยียวยาใหทุกคนคืนสูสภาพเดิมไดอยางไร และใครจะเปนผูเยียวยา
และใชวิธีใด46

จะเห็นไดวาหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ก็คือใหโอกาสผูกระทํ า
ความผดิพบกบัเหยื่อหรือผูเสียหาย และชุมชน ในการที่จะบอกกลาวถึงความผิดที่ตนไดกระทํ าลง 
พรอมกบัรวมกนัก ําหนดวิธีการแกไขเยียวยาหรือฟนฟู เพื่อใหทุกฝายเกิดความพอใจและมีสันติภาพ
เกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนนั้นเอง ซ่ึงผูเขียนมองวาหากนํ ามาผสานและประยุกตใชกับความผิดอัน
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติดซึ่งเปนปญหาระดับชาติ โดยนํ าชุมชน เหยื่อ และผูกระทํ าความผิดเขา

                                                          
46 กิตติพงษ  กิตยารักษ. (2544). ยุทธศาสตรการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย.  หนา 57-58.
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ลอมวงและมีสวนรวมในขั้นตอนการประชุมพิจารณารวมกับภาครัฐ เฉกเชน ศาลยาเสพติดของ  
Queensland Australia ซ่ึงไดผลเปนที่นาพอใจ ก็ยอมที่จะแกปญหายาเสพติดไดอยางดียิ่ง47

สํ าหรับวิธีการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหรือกระบวน
การยตุิธรรมแนวสันติมีหลากหลายวิธีดวยกัน48 ไดแก

- การไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทํ าความผิด (Victim
Offender Mediation)

- การประชุมปรึกษาหารือในชุมชน(Community Conference)
- การระงับขอพิพาทโดยการประชุมโตะกลม(Peacemaking Circle) หรือการลอมวง

พจิารณาความ(Sentencing Circle)
- การชดใชคาเสียหาย(Restitution)
- การทํ างานบริการสาธารณะ(Community Service)
การระงับขอพิพาทแตละวิธีผูเขียนมองวาตางก็มีจุดเดนในแตวิธีการแตกตางกันไปตาม

แตละประเทศจะนํ าไปประยุกตใช แตโดยทั่วไปจะมีการผสานวิธีหลายๆรูปแบบเพื่อใหความ
สมานฉนัทมีความหลายหลากและขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ สังคมของชุมชนแตละ

                                                          
47 หากมองดูพฤติกรรมและลักษณะของการกระทํ าความผิดจะพบวาแมการเสพยานั้นเปนการกระทํ าอันสงผล

ภายในรางกายของผูเสพเอง แตยอมสงผลตอความสงบสุขของประชาชนและทํ าใหเกิดปญหาอื่นๆกระทบเปนลูกโซ 
โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ปญหาโรคติดตอรายแรง สุดทายยอมที่จะทํ าใหหนวยทางสังคมที่
เล็กที่สุดแตสํ าคัญที่สุดนั่นคือครอบครัวแตกสลาย บิดามารดาตางเดือดเนื้อรอนใจ อันเกิดจากการลักเล็กขโมยนอยของ
บตุรทีต่ดิยาเสพติดเพื่อที่จะซื้อและเสพยาเสพติดไปเรื่อยๆ หรือหากเปนกรณีผูนํ าครอบครัวเชนบิดาติดยาเสพติดยอมที่จะ
ท ําใหการงานหยุดชะงัก รายไดที่จะหาเลี้ยงครอบครัวยอมหดหาย ความรักความผูกพันสายใยระหวางพอแมลูกหรือญาติๆ
ยอมแตกราว เมือ่ครอบครัวมีปญหายอมกระทบกับชุมชนอยางหลีกเลี่ยงเสียมิได ปญหาอาชญากรรมตางๆยอมตามมา อัน
จะทํ าใหสมาชิกชุมชนเดือดรอนไปดวย เมื่อชุมชนออนแอ แรงงาน ความรูความสามารถของชุมชนในอันที่จะพัฒนา
ประเทศยอมถดถอย กอปรกับปญหาตางๆไดรับการสั่งสมเรื่อยๆมาจนกลายเปนปญหาที่รายแรงของชาติยอมเปรียบ
เสมอืนบาน เมือ่เสาเข็มอันเปนฐานรากของบานถูกฝูงปลวกเกาะกินไปทั่วทั้งเสา ในที่สุดบานยอมที่จะพังและยากแกการ
บรูณะอกีตอไป อันสอดคลองกับความเห็นของ ดร. กิตติพงษ กิตยารกัษ ซ่ึงทานมองวาความผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติด การ
พนัน โสเภณีหรือการท ําแทงนัน้ ในทางอาชญาวทิยาจัดวาเปน”อาชญากรรมที่กระทบตอมาตรฐานทางศีลธรรม” (crime 
against the moral order) เนือ่งเพราะเปนการกระทํ าที่ส่ันคลอนทางศีลธรรมแมพฤติกรรมเหลานี้จะมิไดกอใหเกิดอันตราย
แกผูอื่นก็ตาม แตก็มีสวนทํ ารายสังคมทางออม  และดร.อุทัย อาทเิวช ทีม่องวาแมตัวผูกระทํ าความผิดจะรับผลของการ
กระท ํานัน้โดยตรง แตสังคมก็ไดรับผลกระทบทางออม จึงถือวารายแรงเหมือนกัน

48 ประธาน  วฒันวาณิชย.  (2545).  การประนอมขอพิพาทในคดีอาญา:แนวทางสันติ, กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท. ทางเลือกใหมสํ าหรับกระบวนการยุติธรรมไทย. หนา 77.
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ประเทศนั้นเอง อาทิ ในการจัดการกับผูเสพของควีนสแลนด นํ าวิธีการลอมวงพิจารณาเปนแกน
กลาง เชื่อมตอดวยวิธีการบริการสาธารณะ การชดใชคาเสียหาย49

การระงับขอพิพาทโดยการลอมวงพิจารณาความ (Sentences Circle)
เปนการระงับขอพิพาทที่มีรูปแบบไมเปนทางการ โดยผูพิพากษา ทนาย จํ าเลย ผู

เสยีหาย ญาติ และครอบครัว ตลอดจนพยานและตํ ารวจ จะมานั่งลอมวงเปนวงกลมเพื่อพิจารณา
ความผดิทีเ่กดิขึ้น โดยใหแตละฝายไดพูดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ความรูสึกตอเหตุการณ จากนั้นจึง
เปนการทํ าความเขาใจรวมกัน การยอมรับผิดของผูกระทํ าผิด การใหอภัยของฝายผูเสียหายและการ
ชดเชยความเสียหายที่ฝายผูกระทํ าผิดจะชดเชยใหผูเสียหายหรือสังคมรวมทั้งที่ประชุมจะกํ าหนดวิธี
การลงโทษที่เหมาะสมกับผูกระทํ าผิดที่จะชวยปองกันการกระทํ าผิดซ้ํ าขึ้นอีก

การพิจารณาความวิธีนี้จึงเปรียบเสมือนคนในชุมชนที่รวมกันจัดการกับการกระทํ าผิดที่
เกดิขึน้ โดยใชวิธีการพิจารณาแบบไมเปนทางการ  ทกุคนนั่งลอมวงเสมอกัน และชวยกันคิดหา
หนทางที่จะทํ าใหเกิดความยุติธรรมตอทุกฝายมากกวาที่จะเนนการลงโทษ โดยที่ผูเสียหายมิได
อะไรทดแทน

การตกลงไกลเกลี่ยและการลอมวงพิจารณาความมีขอสรุปกันโดยการใหผูกระทํ ายอม
รับผิดและทํ ากิจกรรมตางๆ เพื่อชุมชน เชน การทํ างานบริการสาธารณะ หักเงินเขากองทุน
สงเคราะหเหยื่ออาชญากรรม ชดใชคาเสียหายใหผูเสียหาย เขารวมในการอภิปรายเพื่อใหความรูใน
การปองกันอาชญากรรมกับชุมชน ขณะที่ชุมชนเองก็มีการรวมในการสงเคราะหผูพนโทษและ
ชวยเหลือผูเสียหาย50

ในประเทศแคนาดา ตํ ารวจที่ทํ างานดานชุมชนสัมพันธจะรับบทบาทในเรื่องนี้ ตํ ารวจ
เหลานีจ้ะใกลชิดกับชุมชน ผูเสียหายและผูกระทํ าผิดจะทํ าหนาที่ในการดํ าเนินการขางตน ใหความ
รูและการปองกันอาชญากรรมโดยการทํ างานอยางใกลชิดกับผูนํ าชุมชน เมื่อมีคดีเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนเกดิขึ้น ตํ ารวจจะสงเขาโครงการ โดยมีผูไกลเกลี่ย ผูนํ าชุมชน รวมเปนคณะในการตกลง
ของคูความหากตกลงกันไดก็ไมตองดํ าเนินคดีในศาล หากจะมีกิจกรรมที่ผูกระทํ าผิดจะตองกระทํ า
กร็องขอใหศาลพิจารณาสงตอไป กระบวนการดังกลาวนี้จะใชเวลาไมเกิน 1 เดือนโดยไมตองรอ
การพิจารณาเปนป

                                                          
49 โปรดดูเพิ่มหลักการสํ าคัญของ Drug Rehabilitation (Court Diversion) 2000 Act Amenment 2003 ในบทที่ 4
50 นัทธี  จติสวาง. กระบวนการยุติธรรมแนวใหม เหย่ือและชุมชนมีสวนรวม. หนา 82-85.
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ในประเทศออสเตรเลีย มีการนํ าระบบการลอมวงพิจารณาความไปใชในคดีเด็กและ
เยาวชนและคดีอาญาทั่วไป จุดประสงคก็เพื่อท่ีจะเบี่ยงเบนผูกระทํ าความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมแบบดั้งเดิม โดยการใหโอกาสผูกระทํ าผิดเขามาแกปญหาขอพพิาทในทีป่ระชมุชมุชนแทน
การพจิารณาคดใีนศาล ยกเวนในกรณผูีกระท ําผิดปฎิเสธและตองการที่จะพิสูจนความบริสุทธ์ิของตน 
การประชมุแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง จะประกอบดวยผูเสียหายและญาติพี่นอง และ
กลุมคนที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมทั้งผูนํ าประชุม

ในการลอมวงพิจารณา ผูนํ าประชุมจะเนนการอภิปรายถึงผูกระทํ าความผิด โดย
หลีกเลี่ยงการประณามถึงคุณลักษณะของผูกระทํ าความผิด โดยผูกระทํ าผิดจะตองอธิบายถึง
เหตุการณและคิดวาจะแกปญหาอยางไร สวนผูเสียหายจะแถลงถึงผลกระทบของอาชญากรรมทาง
รางกาย เศรษฐกิจและอารมณซ่ึงจะทํ าใหผูกระทํ าผิดและญาติมีโอกาสที่จะรูสึกในการกระทํ าของ
พวกเขาและขอโทษผูเสียหาย จากนั้นจึงใหมีการตกลงที่จะลงนามขอตกลงที่จะชดเชยความเสียหาย 
เชน ในรูปของการจายคาชดเชย ทํ างานชดใชผูเสียหายหรือสังคม หรือการทํ ากิจกรรมอื่นๆ ตามแต
จะตกลง

ปจจุบันการพิจารณาคดีโดยชุมชนในประเทศตางๆมีบทบัญญัติแหงกฎหมายรองรับ 
บางรฐัดํ าเนินการโดยตํ ารวจ บางรัฐอัยการ บางรัฐผานอํ านาจศาล และบางรัฐโดยองคกรศาสนาซึ่ง
ใชกบัคดเีดก็และเยาวชนเปนสวนใหญ และคดีอาญาในบางสวน นอกจากนี้ในบางประเทศมีการ
ประยกุตใชแนวคิดนี้ กับงานราชทัณฑ กลาวคือ ใหเหยื่อและชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวน
การราชทัณฑ51

การฟนฟูความยุติธรรมจะใชกับคดีที่ผูกระทํ าความผิดรับสารภาพหรือยอมรับผิด และ
ทั้งผูเสียหายและผูกระทํ าความผิดยินยอมที่จะเขารวมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดย
สวนใหญจะใชกับความผิดในคดีลักทรัพย ทํ ารายรางกาย ปลน บุกรุก กรรโชก ฉอโกง ยักยอก และ
คดีทางเพศในสวนของขั้นตอนที่จะนํ ามาฟนฟูความยุติธรรมมาใชนั้น อาจทํ าไดในขั้นตอนของ
ต ํารวจ อัยการ หรือของศาล ภายหลังการพิจารณาคดี โดยเปนคํ าส่ังศาล52 ทัง้นี้ บางประเทศจะให
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเปนผูดํ าเนินการ หรือรวมกันระหวางฝายรัฐกับชุมชนซึ่งรวมถึง
การด ําเนนิการติดตามดูแลใหเปนไปตามขอตกลงที่ทํ ากันไวดวย อยางไรก็ตามประเทศสวนใหญจะ
ใชกระบวนการฟนฟูความยุติธรรมกับคดีเด็กและเยาวชน แตก็มีหลายประเทศที่ใชในคดีอาญา
ทัว่ไปเชนกนั ทั้งนี้ จะตองมีกฎหมายรองรับใหอํ านาจในการดํ าเนินการตามแนวทางดังกลาวนี้ ไม
เวนแมกระทั่งประเทศฝรั่งเศสที่ใชระบบการสั่งคดีโดยดุลยพินิจ
                                                          

51 แหลงเดิม.  หนา 82-85.
52 แหลงเดิม.  หนา 82-85.
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2.2.2 แนวความคิดแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด (Reformation and Rehabilitation)
โดยทั่วไปการแกไขผูกระทํ าความผิดในเรือนจํ ามักจะเรียกวา Reformation และการ

แกไขผูกระทํ าผิดในชุมชนมักจะเรียก Rehabilitation เพือ่ใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคลที่อยู
ในและนอกเรือนจํ า หรือถูกลงโทษและใชวิธีการหลีกเลี่ยงการลงโทษ อยางไรก็ตามก็ยังมีผูใชคํ า
ทัง้สองทดแทนกันในความหมายอยางเดียวกัน การปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดในที่นี้หมายถึง การ
แกไขฟนฟูและบํ าบัดรักษา ทั้งรางกายและจิตใจ หรือรวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
(Modification) เพื่อสงเสริมใหผูตองโทษเปนพลเมืองที่เคารพกฎหมายเมื่อพนโทษหรือมีทัศนคติ
ที่ดีกับสังคม การแกไขฟนฟูจะประสบความสํ าเร็จอยางนอยที่สุดตองมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ผูกระท ําความผิดใหกระทํ าความผิดนอยลง มิใชการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น53

แนวคิดในการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดมีจุดสํ าคัญในระยะเริ่มแรกของศตวรรษที่20 
ซ่ึงมวีวิฒันาการไปพรอมๆกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสังคมประมาณป คศ. 1930-1940 โดย
เชือ่วาการบํ าบัดรักษาจะตองคํ านึงถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล อาชญากรรมจะลดลง
ไดยากหากยังมีการจํ าคุกผูกระทํ าความผิดเปนจํ านวนมาก อีกทัง้ยงัเปนการทรมานนักโทษอีกดวย
ประชาชนกํ าลังแสดงแนวคิดการแกไขฟนฟูใหเห็นวาหากทํ าใหผูกระทํ าความผิดยอมรับเงื่อนไข
ในการบ ําบดัรักษาได ยอมมีประสิทธิภาพมากกวาที่จะเนนวิถีทางแหงการลงโทษเพียงอยางเดียว
(ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากนักอาชญาวิทยาในยุคตอมาหลายทานอาทิ Andrews, Basta and
Davidson ,Cullen and gendreau , Garrett)54 แนวคิดนี้เติบโตในป คศ. 1950 ซ่ึงผานรูปแบบที่เรียกวา
“Medical Model” กระทั่งถึงป ค.ศ. 1980 จงึเปนยุคเสื่อมของแนวคิดการแกไขฟนฟู อันเนื่อง
มาจากแนวคิดการแกไขฟนฟูถูกวิพากษวิจารณอยางมากในเรื่องของการเปดโอกาสใหเจาหนาที่รัฐ
และผูพพิากษาใชดุลยพินิจไดอยางกวางขวาง ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดในการลงโทษที่เรียกวา Crime
Control  แนวคดินีไ้ดรับการสนับสนุนเปนอยางมากในฐานะที่ถือวาเปนสิทธิพลเมือง

แตก็มีนักอาชญาวิทยาบางทานมองวาการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดแตละคนโดยใช
แนวคิดการแกไขฟนฟูอาจเกิดความไมเทาเทียมกันไดอันจักสงผลตอการอํ านวยความยุติธรรม 
อีกทั้งกลุมอนุรักษนิยมเชื่อวาการพิพากษาโดยคุมประพฤติผูกระทํ าความผิดนั้นเปนการผอนปรน
จนเกินไป การบ ําบดัรักษาจํ าเปนตองใชแนวคิดที่เรียกวา “Justice Model” อันทํ าใหผูกระทํ าความ
ผิดไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามพฤติการณและความรายแรงของการกระทํ าความผิด55

                                                          
53 ประธาน  วฒันวาณิชย.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา. หนา 362.
54 Charles H. Logan and Gerald G. Gaes.  New Perspectives in Criminology.  pp. 272-273.
55 Ibid. p. 273.
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ตามรายงานของมารค แอนแซล  (Mark Ancel) ปรัชญาการแกไขฟนฟูมีวิวัฒนาการมา
จากแนวคิดมากมายหลายอยาง ความคิดประการหนึ่ง กค็ือวาการคุมครองสังคมจากอาชญากร  
จ ําเปนตองมกีารกระท ําทีอ่ยูนอกเหนอืไปจากการท ําใหผูกระท ําความผดิรูสึกสํ านกึในความผดิ อีกความคดิ 
หนึง่เสนอวา การลดพฤตกิรรมทีผิ่ดกฎหมายของอาชญากรเปนสิ่งที่พึงปรารถนา และอาจทํ าไดโดย 
การใหการศึกษาเสียใหม ประการสดุทาย ความคิดในทางมนุษยธรรมกอใหเกิดแนวความคิดในการ
ปฏิบัติ อนึ่งโดยแทจริงแลวแนวคิดการแกไขฟนฟูนี้เปนปรัชญาของนักอาชญาวิทยาสํ านักโปซิตีพ
(Positive school of Criminology) ซ่ึงเปนสํ านักที่ศึกษาอาชญากรโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร
ทีม่ลีอมโบรโซเปนผูนํ า ตามแนวความคิดของสํ านักนี้การศึกษาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรเทานั้น
จะทํ าใหสามารถคนพบสาเหตุแหงอาชญากรรมได การวิเคราะหผูกระทํ าความผิดเปนรายบุคคล
จะชวยก ําหนดไดวาผูกระทํ าผิดคนนั้นกระทํ าความผิดดวยสาเหตุอะไร  และแกไขที่สาเหตุนั้น56

หลักการแกไขฟนฟูของสํ านักนี้เปนหลักการที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาโดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรและสอดคลองกับทฤษฏีเหตุนํ ามาซึ่งผล (The theory of Determinism) โดยมีความ
เห็นวา  การทีม่นุษยกระทํ าความผิดยอมมีสาเหตุมาจากอิทธิพลผลักดันตาง ๆ อันไมอาจหลีกเลี่ยง
ได57 มนษุยไดละเมิดตอกฎหมายเพราะอิทธิพลของปจจัยชีวภาพ จติภาคและหรือทางสังคม มนุษย
ขาดเจตจ ํานงอิสระ (Free will) ในทางความคิด ขาดอิสระเสรีภาพในการกํ าหนดทางเลือก  ดังนั้น
มนษุยจึงไมตองรับผิดชอบตอการกระทํ าของตนเอง

จากหลักการนี้ถาโยงไปปรัชญาพื้นฐานที่มีอยูก็จะพบวา เปนสวนหนึ่งของปรัชญาที่
เรยีกวา “สสารนิยม” (Materialism)58 ซ่ึงถือวาสสารเปนความแทจริงเพียงหนึ่งเดียว เปนปฐมธาตุ
ของสิ่งทั้งหลายวัตถุตางๆ ทัง้หลายที่ประสบลวนแตประกอบขึ้นจากสสาร สสารเคลื่อนที่โดยกฎ
แหงธรรมชาติและจะอธิบายโลกและทุกสิ่งในโลกได เชน โลกทั้งโลก รวมทั้งชีวิต จิต และสังคม
มนุษย ศิลปะ วรรณคดีและประวัติศาสตรมนุษย สามารถจะอธิบายไดวาเปนผลเนื่องมาจากการ
เคล่ือนที่ของสสาร59

ในปรชัญาสสารนยิมนีม้ทีฤษฎทีีสํ่ าคญั คอื “ทฤษฎจีกัรกลนยิม” (Mechanism) ซ่ึงอธิบาย 
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสสารในโลกวามิไดเปนไปเพื่อจุดหมายอะไร แตเปนไป
อยางกลไก ทฤษฎีนี้เห็นวาโลกหรือจักรวาลก็เหมือนกับเครื่องจักรโรงใหญ ช้ินสวนตางๆ ของ
                                                          

56 Marc Ancel,Social Defense, A Modern Approach to Criminal Problem  อางใน สุพจน  สุโรจน. (2545). การ
บรหิารงานยุติธรรม. หนา 62-63.

57 ประเสริฐ เมฆมณี. (2523). หลักทัณฑวิทยา. หนา 88.
58 วิทย วศิเวทย. (2523). ปรชัญาทั่วไป. หนา 1-30.
59 กีรติ บุญเจือ. (2521). ปรัชญาเบื้องตน  (พมิพคร้ังที่2). หนา 162-163.
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เครื่องจักรนั้นเคลื่อนไหวและดํ าเนินไปอยางมีระเบียบ ทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดขึ้นและดํ าเนินไปใน
โลกหรอืจกัรวาลก็มีลักษณะที่เปนกลไกเชนกัน ไมมีอะไรเกิดขึ้นลอยๆ โดยไมมีสาเหตุผลักดัน ไม
มีอะไรเกิดโดยบังเอิญหรือปราศจากสาเหตุที่แนนอนอันหนึ่ง และเมื่อมีสาเหตุที่แนนอนอันหนึ่ง 
ผลอยางหนึง่อยางใดจะตองเกิดอยางไมมีขอแม ทุกส่ิงทุกอยางดํ าเนินไปตามกฎเกณฑที่ตายตัว

เมื่ออุปนิสัยของมนุษยอันเกิดจากกรรมพันธุและสิ่งแวดลอมเปนตัวกํ าหนดพฤติกรรม
ของมนุษยในทุก ๆ อิริยาบถ การกระทํ าที่ผิดกฎหมายในบางกรณีที่เปนความผิดเล็กนอยไมรุนแรง
นัก เชนความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด คาประเวณ ี คนเหลานี้จึงสมควรที่จะไดรับการแกไข
ฟนฟูปรับสภาพจิตใจและรางกายเพื่อยังผลใหดํ ารงชีวิตอยูไดตอไปในอนาคตอยางพอเพียงมากกวา
ทีจ่ะตองไปอยูในเรือนจํ าหรือสถานกักกันใหสมกับความผิดที่ไดรับ

อยางไรก็ดี ประเด็นการแกไขฟนฟูที่มีการโตแยงกันอยูเสมอ60 ไดแก
1. การบงัคับใหผูตองโทษเขารับการบํ าบัดและแกไขฟนฟู หรือปลอยใหผูนั้นรับโทษ

จนครบกํ าหนดตามคํ าพิพากษา
2. ความยินยอมของผูตองโทษ มีเงื่อนไขและหลักเกณฑกํ าหนดวาผูตองโทษใหความ

ยินยอมในการแกไขฟนฟูเพื่อประโยชนของเขาอยางไร และความยินยอมนั้นเปนไปดวยความ
สมคัรใจ ผูบํ าบัดนักโทษเชื่อวา การแกไขบํ าบัดดวยความสมัครใจมีโอกาสจะประสบความสํ าเร็จ
มากกวาการบังคับ อยางไรก็ตามการแกไขบํ าบัดในภาวะฉุกเฉินยอมกระทํ าไดโดยไมตองอาศัย
ความยนิยอมของนักโทษ หรือในภาวะวิกฤต และนักโทษมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง หรือสภาวะ
กดดนัตอนักโทษ เชน การพยายามทํ ารายตนเองหรือฆาตัวตาย

นอกจากนี้การแกไขฟ นฟูนักโทษอาจจํ าเปนตองอาศัยระยะเวลา ดังนั้นจึงตองมี
ประเด็นทางดานการกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษา มีกํ าหนดเวลาแนนอน หรือกํ าหนดอยางไม
แนนอน โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูกํ าหนดวานักโทษรับการแกไขฟนฟู และไมเปนอันตรายตอสังคม 
แลวจึงพิจารณาพักการลงโทษ หรือปลดปลอยจากเรือนจํ า

3. ผลของการแกไขฟนฟู การแกไขฟนฟูประสบความสํ าเร็จเพียงใดเปนประเด็นที่มี
การวิพากษวิจารณอยางมาก การที่นักโทษไดรับการดูแล บํ าบัดทางการแพทย และไดรับการฝก
อบรมภายใตการกํ ากับดูแลเพียงพอหรือไมเพราะอยางนอยเขาไดรับการปฏิบัติจากผูมีความรูความ
สามารถแกไขฟนฟูไดเชนเดียวกับผูปวยทางจิตในโรงพยาบาลโรคจิต ซ่ึงไดรับการดูแลจากนาย
แพทยและพยาบาล แตการบํ าบัดรักษาไมบรรลุใหผูปวยหายจากโรคจิตได นอกจากนี้ผลการฟนฟูที่
จะท ําใหบรรลุได จะตองมาจากเหตุปจจัยหลายอยาง อาทิ ชนิดและประเภทของผูกระทํ าความผิด 

                                                          
60 แหลงเดิม.  หนา 363.
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คณุภาพของโปรแกรมการแกไขฟนฟู อีกทั้งจํ าเปนจะตองอาศัย ครอบครัว ศาสนา ชุมชน เขามามี
สวนรวมดวย61

4. ประสิทธิภาพการแกไขฟนฟู ประเด็นประสิทธิภาพในการแกไขฟนฟูก็ไดรับการ
วิพากษวิจารณมากเชนเดียวกับผลสํ าเร็จของการแกไขฟนฟู วิธีการและโครงการแกไขบ ําบดัใด
มปีระสิทธิภาพมากกวาวิธีอ่ืน ผูตองโทษ ประเภท บคุลิกลักษณะ และเงื่อนไขทางสังคมอยางใดที่
ประสบความสํ าเร็จหรือไมประสบความสํ าเร็จ  ถาไมมีพยานหลักฐานแสดงวาการแกไขฟนฟูไมมี 
ประสิทธิภาพ เราจะละทิ้งการแกไขนักโทษ หรือแสวงหาวิธีการใหม ซ่ึงเปนประเด็นสํ าคัญทาง
ดานนโยบายแกไขฟนฟูและการบริหารระบบการลงโทษทั้งในเรือนจํ าและในชุมชน

5. มนุษยธรรมและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การแกไขฟนฟูที่ไมมีมนุษยธรรมและ
ลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนส่ิงที่ทุกคนไมเห็นดวย แมวาจะเปนไปดวยความสมัครใจ และมี
ประสิทธิภาพ  ทัง้นีเ้พราะขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญ (มาตรา 4 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย) อยางไรก็ตามมนุษยธรรมและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยังไมมีนิยามแนนอน 
แตเปนที่เขาใจวาการทํ าใหบุคคลไดรับความทุกขทรมานโดยไมมีเหตุผล หรือความจํ าเปนหรือ
หยาบชาและปราศจากจิตสํ านึกในเรื่องความถูกตอง เปนการกระทํ าที่ไมมีมนุษยธรรม สวนการลด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดแก การกระทํ าที่มากกวาการทํ าใหบุคคลไดรับความอับอาย ซ่ึงทํ าให
บคุคลมีสถานะตํ่ ากวาความเปนมนุษย

ความคิดและการปฏิบัติตอบุคคลอื่นในดานมนุษยธรรม และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
อาจพิจารณาเทียบเคียงไดกับการศึกษาและการสํ ารวจทางดานจิตสํ านึกในเรื่องความยุติธรรม 
(Sense  of  Justice) มผูีใหความหมายและคํ านิยามที่หลากหลาย ดังนี้

1. จิตสํ านึกในเรื่องความยุติธรรม มีองคประกอบทางดานเหตุผลและอารมณมี
ความสมดลุและสอดคลองกนัระหวางความคาดหวงัและความเปนจรงิทีม่สัีดสวนอยางเหมาะสม ปราศจาก
ความยตุธิรรมทัง้ในเชงิการกระท ําและไมกระท ําการ ความยตุธิรรมโดยไมกระท ําการคอืการไมชวยเหลือ
ผูอ่ืนทีต่นสามารถกระท ําไดโดยไมสูญเสยีมากนกั

2. จติสํ านึกทางศีลธรรม หมายถึง การปฏิบัติตอบุคคลอื่น อยางเดียวกันกับที่เราอยาก
ใหบุคคลอื่นที่ปฏิบัติตอเรา62

                                                          
61 www.usccb.org/sdwp/criminal.htm,(offender and treatment)
62 ในสหรัฐอเมริกามีการจัดตั้ง Roman Catholic Community ในการแกไขฟนฟู โดยจัดการใหเหย่ือและผู

กระท ําความผดิพบกันเพื่อยุติปญหาโดยใชศาสนา ความศรัทธาในพระเจา และความรับผิดชอบของบุคคล โปรดดูเพิ่มใน 
http://law.loyno.edu/~quigley/Class/catholicfirst%20criminal%20justice%20statement.pdf
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3. ความเปนธรรม  หมายถึงการปฏิบัติตอบุคคลดวยความเทาเทียมกัน
การแกไขฟนฟูผูกระทํ าผิดในเรือนจํ าเปนประเด็นที่มีผูวิพากษวิจารณมากที่สุดรวม

ทั้งเสนอใหยกเลิกโครงการแกไขบํ าบัด เพื่อใหเรือนจํ าไดทํ าหนาที่ควบคุมบุคคลที่เปนอันตรายตอ
สังคมอยางมีประสิทธิภาพแตเพียงอยางเดียวแทนการทํ าหลายหนาที่ ซ่ึงอาจขัดแยงกัน63 อยางไร
กต็ามการยกเลิกการแกไขฟนฟูผูกระทํ าผิดในเรือนจํ าเปนเรื่องที่กระทํ าไดยาก เพราะการปฏิบัติตอ
ผูกระทํ าผิดในเรือนจํ ามีวัตถุประสงคหลายประการตั้งแตการแกไขฟนฟูผูตองโทษจนถึงการบริหาร
จดัการเรอืนจํ าเพื่อทํ าใหดํ าเนินงานไปไดดวยความราบรื่น

2.3 ระบบบ ําบดัแบบบูรณาการภายใตรูปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติด  (blending of systems in
the Drug Court Model)

ศาลยาเสพติดเปนความริเร่ิมจากประชาชนในระดับชุมชน รวมกับศาลทองถ่ิน มุงหา
แนวทางเลือกในการพัฒนาระบบศาลยุติธรรมสูการเปนศาลยาเสพติดเพื่อที่จะจัดการกับปญหาที่
จ ําเลยติดยาเสพติด

ในกระบวนการยุติธรรมตามแบบพิธี  ผูกระทํ าความผิดมักจะไดรับการคุมประพฤติ
หรือถูกพพิากษาใหไดรับโทษจํ าคุก ซ่ึงบอยครั้งที่ผูกระทํ าความผิดเปนผูติดยาเสพติดแตก็ไมไดรับ
การบ ําบัดฟนฟูแตอยางใด และแมคํ าพิพากษาของศาลจะสั่งใหเขารับการบํ าบัด ก็มิไดมีรูปแบบการ
บํ าบัดอยางเปนระบบจากความรวมมือจากศาล ผูจัดการคดี ผูเชี่ยวชาญดานการบํ าบัดและกฎหรือ
ขอบงัคบัที่เขมงวดโดยความสมัครใจหรือยินยอมจากผูกระทํ าความผิด  อีกทั้งหากผูกระทํ าความผิด
ฝาฝนหรือไมยินยอมปฏิบัติตาม เชน ไมยอมใหตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ กไ็มมีระบบ
มาตรการลงโทษและการใหรางวัลที่จะจัดการกับผูติดยาเสพติด สุดทายผูกระทํ าความผิดจะไดรับ
อิสระโดยที่ยังไมหายจากอาการติดยาเสพติดทั้งทางกายและจิตใจ เชนนี้จึงเทากับวาระบบงานยุติ
ธรรมในอดีตไดสรางวัฏจักรแหงงานยุติธรรม (revolving door)64 ทัง้ผูพิพากษา พนักงานอัยการ 
และทนายจํ าเลย ตางตองยอมรับโดยดุษฎีกับการเห็นผูกระทํ าความผิดเขาๆ ออกๆ ในศาล โดยไม
ไดรับการบํ าบัดอาการติดยาเสพติดทางกายและจิต ยิ่งกวานั้นกลับเปนตัวหนุนเนื่องใหมีการ
ประกอบอาชญากรรมอื่นอันเกี่ยวกับทรัพยจากความตองการเสพยาเสพติด

                                                          
63 Charles H. Logan and Gerald G. Gaes: ท ําการวเิคราะหการปฏิบัติตอผูกระทํ าผิดโดยนํ าแนวคิดการแกไข 

ฟนฟูโดยใชวิธีที่เรียกวา Meta-Analysis และพบวาการแกไขฟนฟูไมใชวัตถุประสงคของเรือนจํ า เนื่องจากเรือนจํ าจะตอง
ทํ าหนาที่ในการประสิทธิประสาทความยุติธรรมโดยผานการคุมขังผูกระทํ าความผิดเทานั้น, โปรดดูเพิ่มเติมใน New 
Perspectives in Criminology, หนา 272-285.

64 Fox Carson &  Huddleson. (2003).  Drug courts in the U.S. Issues of Democracy.  pp.13-19.
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ปลายศตวรรษที่ 80  ศาลจํ านวนมากในสหรัฐอเมริกาอาทิ มลรัฐฟลอริดา ไมอามี  
ตางประสบปญหาคนลนคุกอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอยางทวมทนของคดียาเสพติดและอาชญา
กรรมอื่นที่มีความเกี่ยวพันคดีกับยาเสพติด (drug involved case) นับเนื่องจากมหันตภัยจากยา 
เสพติดนี่เอง มลรัฐฟลอริดา ไมอาม ีจงึริเร่ิมในการนํ าผูติดยาเสพติดและผูติดยาเสพติดที่เกี่ยวพันกับ
อาชญากรรมอื่นเขาสูโปรแกรมการบํ าบัดฟนฟูแบบเขมงวด (intensive drug treatment program) 
เพื่อเปนทางเลือกในการเบนเข็มผูกระทํ าผิดออกจากเรือนจํ า โดยการออกกฎหมายในมลรัฐและใช
ช่ือโปรแกรมที่วานี้วา “Drug Court”

ศาลยาเสพติดใชหลักการบูรณาการหรือการผสมผสานระหวางระบบศาลกับศักยภาพ 
ในการบ ําบดัรักษาผูปวยทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิตามหลกัวชิาการแพทย และจากรายงานการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา65  หากเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาอาชญากรรมในชุมชนโดย
ศาลยาเสพติดกับการใชรูปแบบอื่นๆ พบวา รูปแบบของศาลยาเสพติดมีความเปนกันเอง มี 
บทบัญญัติหรือเงื่อนไขในการฟนฟูที่เขมงวดและมีประสิทธิภาพ มีการตรวจหาสารเสพติดใน
ปสสาวะบอยครั้งกวารูปแบบอื่นยิ่งไปกวานั้น ทํ าใหปญหาการใชยาเสพติดและพฤติกรรมในการ
ประกอบอาชญากรรมลดลงเปนอยางมาก  ในระหวางที่ผูกระทํ าความผิดเขารวมกลยุทธในศาล ยา
เสพติด
                 นอกจากนี้ผูกระทํ าความผิดจะตองสมัครใจหรือยินยอมอยางแทจริงที่จะบํ าบัดตามขอ
ก ําหนดตางๆ ไมวาจะเปนหลักการบํ าบัดทางการแพทย   กระบวนการบริหารจัดการคดี  ความถี่ใน
การตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ อีกทั้งผูกระทํ าความผิดจะไดรับการประเมิน และรายงานสูศาล
อยางสมํ่ าเสมอกอนที่จะมีคํ าพิพากษา ทีมงานผูเชี่ยวชาญการบํ าบัดและทีมงานผูเชี่ยวชาญจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมกันลอมวงพิจารณาโปรแกรมการบํ าบัดตามระดับความรุนแรง
ของอาการติดยาเสพติดกอนที่จะมีการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรม

องคประกอบของศาลยาเสพติด (Drug Court Team)
ทีมงานศาลยาเสพติด โดยทั่วไปจะตองประกอบไปดวย ผูพิพากษา พนักงานอัยการ

ทนายจํ าเลย  ผูเชีย่วชาญการบํ าบัดฟนฟู เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติ ผูบริหาร
จัดการคดี และผูประสานงานโปรแกรมการฟนฟู ทั้งหมดจะรวมกันลอมวงหรือพบปะพูดคุยใน
บรรยากาศที่เปนกันเอง ทีมงานจะมีการพูดคุยถึงความกาวหนาในการบํ าบัดของผูกระทํ าความผิด

                                                          
65 Steven Belenko. (1999). “Research on Drug Courts: Acriticaul reeview National Drug Court Institute.”

Review, Vol. II, 2.  pp. 1-10.
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เพื่อที่จะประมวลเปนคํ าพิพากษาครั้งสุดทาย โดยอาจพิเคราะหจากการใหรางวัลและการลงโทษ 
อันขึ้นอยูกับความมุมานะทางจิตเปนสํ าคัญที่จะเอาชนะตอฤทธ์ิยาเสพติดของจํ าเลยวาจะปฏิบัติตาม
วถีิแหงการบํ าบัดไดแคไหนเพียงไร

โดยหลักแลวศาลยาเสพติดมีแนวคิดที่จะทํ าใหปญหาอาชญากรรม ส่ิงมึนเมา และการ
ใชยาเสพติดหมดไป  โดยใหโอกาสทางการศึกษา  หรือการฝกอาชีพตามความถนัด  โปรแกรมการ
บ ําบดัฟนฟขูองศาลยาเสพติด สวนใหญจะกํ าหนดระยะเวลาในการบํ าบัดฟนฟูไมนอยกวา 1 ป เพื่อ
ใหการบํ าบัดฟนฟูมีประสิทธิภาพ และไมกลับไปเสพซํ้ า นอกจากนี้ยังใชการบํ าบัดฟนฟูผูกระทํ า
ความผิดแบบเขมงวด และการใชระบบการบริหารจัดการคดีแบบรวดเร็ว  หากจํ าเลยมีความเขมแข็ง
ทางจิตใจจนประสบความสํ าเร็จในการบํ าบัดฟนฟู ผูกระทํ าความผิดจะไดรับรางวัลจากระบบ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงอาจไดรับการลงโทษที่เบากวาขอหาเดิม การยกฟอง หรือการ 
ส้ินสดุโปรแกรมการฟนฟูโดยใชวิธีการคุมประพฤติมาแทนที่

หลักการมีสวนรวมของผูกระทํ าความผิดในกระบวนการพิจารณาศาลยาเสพติด จะขึ้น
อยูกับความสมัครใจหรือความยินยอมของผูกระทํ าความผิดเสมอ ผูกระทํ าความผิดมีทางเลือกสอง
ทางคือ

1. หากไมสมัครใจที่จะเขาสูการพิจารณาของศาลยาเสพติด ก็ชอบที่จะเลือกใหดํ าเนิน
กระบวนพจิารณาคดีในศาลยุติธรรมปกติ แมวาทางเลือกนั้นผูกระทํ าความผิดจะรูวาจะตองถูกจํ าคุก
ก็ตาม

2. ในกรณีที่ผูกระทํ าความผิดสมัครใจและยอมรับเงื่อนไขที่จะเขาสูกระบวนพิจารณา
ของศาลยาเสพติด  จะไดรับการไตสวนวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเขาสูกระบวนการบํ าบัด
ฟนฟูหรือไม ตามหลักเกณฑที่ทีมงานศาลยาเสพติดจะเปนผูกํ าหนด อันขึ้นอยูกับบริบท ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การแพทย กฎหมายของแตละทองถ่ิน มลรัฐ หรือประเทศนั้นๆ เชน
อาจพิจารณาวาจํ าเลยมีอาการติดยาเสพติดหรือไม ผูกระทํ าความผิดมีที่พํ านักอาศัยอยูภายในเขต
อํ านาจศาลยาเสพติดนั้นหรือไม คดีของผูกระทํ าความผิดมีผูเสียหายหรือไม ผูเสียหายยินยอมหรือ
ไม ผูกระทํ าความผิดกระทํ าความผิดอาญารายแรงหรือไม

ลักษณะของผูที่มีความเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาการบํ าบัดฟนฟูของศาลยา 
เสพติดจะถูกตรวจสอบและกลั่นกรองผานทางกฎหมายและหลักการทางการแพทย ซ่ึงโดยหลัก
พนักงานอัยการจะตรวจสอบความเหมาะสมตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย นอกจากนี้ชวงเวลาที่ผู
กระทํ าความผิดยินยอมและกํ าลังที่จะเขาสูกระบวนการศาลยาเสพติด พนักงานคุมประพฤติจะทํ า
รายงานการสืบเสาะ เพื่อรายงานตอทีมงานถึงพฤติการณและความรายแรงของคดี  ในสวนการ 
กล่ันกรองทางคลินิก ผูเช่ียวชาญการบํ าบัดฟนฟู จะพูดคุยกับจํ าเลยโดยผานทางชุดแบบทดสอบ  

DPU



41

ชุดคํ าถามเหลานี้จะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะกลั่นกรองและแยกปญหาของการใชยาเสพติดในแตละ
บุคคล การกลั่นกรองทางคลินิกจะมีลักษณะขั้นตอนที่แตกตางจากการประเมินทางทางคลินิก  
เนื่องเพราะกระบวนการประเมินทางคลินิกจะใชทั้งกระบวนการพูดคุยและตรวจสอบทั้งทาง 
รางกายและจิตใจเปนระยะเวลายาวนานกวาการกลั่นกรองทางคลินิก ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากที่จํ าเลย
สมัครใจหรือยอมรับที่จะเขาสูโปรแกรม ดังนั้นการกลั่นกรองตรวจสอบจึงเปนสิ่งจํ าเปนเพื่อท่ีจะ
กํ าหนดระดับของการติดยาเสพติดทั้งกายและจิตและความมีสวนรวมหรือเอาใจใสของผูกระทํ า
ความผิดในศาลยาเสพติด

กอนจะเขาสูศาลยาเสพติดผูกระทํ าความผิดหรือผูเขารวมโปรแกรมจะไดรับคํ าแนะนํ า
จากทนายความ ซ่ึงทนายความจะมีบทบาทในการพิทักษสิทธิของผูกระทํ าความผิด อาทิ ในเงื่อนไข
ของโปรแกรม บอยครั้งที่ทีมงานศาลยาเสพติดจะตองไดรับการพูดคุยถึงเงื่อนไขในการรับเขา
โปรแกรมจากผูประสานงานคดีและผูพิพากษา เพื่อปองกันไมใหผูกระทํ าความผิดรายแรงเล็ดรอด
เขามาได นอกจากนี้ชวงเวลาในการเขาสูศาลยาเสพติดของผูกระทํ าผิดแตละบุคคลอาจแตกตาง 
กนัไปไดบางก็อาจเขามากอนการฟองรองคดีขึ้นสูศาล หรือหลังการฟองคดีตอศาล หรือในขั้นตอน
ของการจํ าคุก ซ่ึงแลวแตทองถ่ินหรือมลรัฐ จะกํ าหนดกฎเกณฑ

เมื่อผูกระทํ าความผิดเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเขาสูกระบวนพิจารณาของศาล
ยาเสพตดิ และสมัครใจ หรือยินยอมที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟู หากเปนกรณีที่ผูกระทํ าความผิด
เขาสูโปรแกรมกอนการฟองรองคดีตอศาล อาจจะตองวางเงินจํ านวนหนึ่งเพื่อเปนหลักทรัพยใน 
การประกันตัวโดยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลและเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ตามแตจะกํ าหนดใน
แตละศาล  แตหากเขาสูโปรแกรมหลังมีการฟองรอง  ศาลอาจพิจารณาใหมีการคุมประพฤติไดหาก
ไมมอีาการติดยาเสพติดซึ่งแลวแตดุลยพินิจของทีมงานศาลยาเสพติด

กรอบการทํ างานของศาลยาเสพติด
กระทัง่ถึงป ค.ศ. 1995 แมศาลยาเสพติดจํ านวนมากจะมีลักษณะการดํ าเนินงานรวมถึง

การก ําหนดกฎหมายที่ใกลเคียงกัน  แตก็ยังไมมีการกํ าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน  ผูเชี่ยวชาญจากหลาย
สาขาตางระดมพลังสมอง โดยการรวมมือและการสนันสนุน จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา 
(Department of Justice)  และองคกรผูเชี่ยวชาญศาลยาเสพติดแหงชาติ  การรวมตัวกัน จุดประสงค
เพือ่ทีจ่ะทํ าใหมีการตกผลึกของกรอบแนวคิดศาลยาเสพติด  ในที่สุดป 1997 กระทรวงยุติธรรมก็ได
กรอบแนวคิดศาลยาเสพติด 10 ประการ โดยใชช่ือวา “Defining Drug Courts: The Key 
Component”
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กรอบแนวคิดท่ี 1 ควรจัดใหมีคณะกรรมการในทองถ่ินนั้นเองเพื่อท่ีจะใหคํ าแนะนํ า
เกี่ยวกับการวางนโยบาย และกระบวนพิจารณาของศาลยาเสพติด จัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลืองาน
ของการบํ าบัดฟนฟู และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งคลายกับองคประกอบของคณะกรรมการวิจัย
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย ในการใหคํ าแนะนํ าคณะรัฐบาล แตจะไมผูกพัน 
รัฐบาลทีจ่ะตองทํ าตามคํ าแนะนํ านั้น และตางจากคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ที่กฎหมายใหอํ านาจเด็ดขาด 
เชนเดียวกับอํ านาจของศาล อยางไรก็แลวตาม ขอดีในการตั้งก็เปนเสมือนกระบอกเสียงชุมชนใน
การวจิารณ การปฏิบัติงานนโยบาย และกระบวนพิจารณาของศาลยาเสพติด ซ่ึงมาจากตัวแทนของ
ฝายตางๆ ในทองถ่ินนั้นเอง และประชาชนระดับรากหญาทั่วไปที่สนใจจะรวมทํ างานเปนคณะ
กรรมการ
 กรอบแนวคิดท่ี 2 จะตองระลึกไวเสมอวาระบบการพิจารณาคดีนั้นใชระบบการไตสวน
คนหาความจรงิที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือใหผูติดยาเสพติดทั้งทางรางกายและจิตใจหายเปนปกติ โดย
ความรวมมือจากองคกรทุกฝาย ไมวาจะเปน อัยการ ทนายจํ าเลย ศาล ฯลฯ  เนือ่งจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของสหรัฐอเมริกาใชระบบกลาวหา (adversary system)  ผูปฏิบัติงานในศาล 
ยาเสพติดอาจยังเคยชินกับระบบเดิม โดยเฉพาะทนายจํ าเลยกับอัยการที่จะอยูฝายตรงกันขามเสมอ 
แตเมื่อผูกระทํ าความผิดเขาสูกระบวนการของศาลยาเสพติดทั้งทนาย และอัยการ ตางเปนทีมงาน
เดยีวกนัเพือ่ประโยชนสูงสุดของผูกระทํ าความผิดในการบํ าบัดรักษาทั้งทางรางกายและจิตใจ

กรอบแนวคิดท่ี 3 ศาลจะตองคัดกรองผูสมัครหรือผูกระทํ าความผิดที่จะเขาสูระบบของ
ศาลยาเสพติดเพื่อบํ าบัดฟนฟูดวยความรวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ไมจํ าเปนออกไปเพื่อการบํ าบัด
รักษาที่มีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดท่ี 4  เงือ่นไขหรือกฎระเบียบในการฟนฟูตองยืดหยุนไดตามบริบทสังคม
หรือทองถ่ินนั้นๆ โดยคณะกรรมการชุมชนอาจเสนอแนะตอศาลยาเสพติดก็ได

กรอบแนวคิดท่ี 5 การสุมตรวจหาสารเสพติดจะตองกระทํ าอยางสมํ่ าเสมอ อาจเปน
สัปดาหละ 2-3 ครั้งหรือสัปดาหละครั้งแลวแตทองถ่ินจะกํ าหนด

กรอบแนวคิดท่ี 6 มาตรการกรณีผูกระทํ าความผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไข  ตองเปน 
มาตรการที่กระทํ าเพื่อใหผูติดยาเสพติดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมใชเพื่อการลงโทษ

กรอบแนวคิดท่ี  7  การปฏสัิมพันธหรือการพูดคุยเปดใจในศาลระหวางผูพิพากษาและ 
ผูกระทํ าผิดบอยครั้ง สามารถที่จะทํ าใหเขาใจจิตใจของผูกระทํ าผิดและทํ าใหใหเกิดความไวใจ 
ตอกนั ลดความตึงเครียด อันสงผลตอการบํ าบัดรักษาทางจิตไดอีกทางหนึ่งดวย
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กรอบแนวคิดท่ี 8 นอกเหนอืจากนี้การไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองไมวาจะเปนสุขภาพ
แหงกายและจิต ประวัติการกระทํ าความผิด ขอหาปจจุบัน รายงานการสืบเสาะฯลฯ ยอมที่จะทํ าให
มีการกํ าหนดแผนการฟ นฟูผู กระทํ าความผิดไดอยางเหมาะสมอันจะทํ าใหการบํ าบัดรักษา 
มีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดท่ี  9  องคกรสหวิทยาการ(interdisciplinary)ทั้งทีมงานศาลยาเสพติด และ
ทมีงานบ ําบัดรักษาจะตองตระหนักถึงบทบาทของแตละคน อาจใหมีการประชุมสัมมนา การศึกษา
ความรูเพิ่มเติมอ่ืนๆไมวาจะเปนเจาหนาที่ที่มีประสบการณแลวหรือไมก็ตาม

กรอบแนวคิดท่ี 10 ศาลยาเสพติดควรหาแนวรวมในการสรางเครือขายชุมชนในรูปของ
คณะกรรมการชุมชน (steering committee) ซ่ึงเปนสวนสํ าคัญอยางหนึ่งที่จะทํ าใหการบํ าบัดรักษามี
ประสิทธิภาพ โดยอาจมีบทบาทรวมกันกับผูกระทํ าความผิดหรือผูสมัครเชนการทํ าบริการ
สาธารณะในทองถ่ินหรือชุมชนนั้นเอง อันเปนวิธีการที่เหมาะสมแลว เนื่องจากกลยุทธการมี 
สวนรวมของทองถ่ินและผูกระทํ าความผิดนั้นศาลยาเสพติดทุกศาลทั่วโลกตางเขาใจเจตนารมณ 
จงึก ําหนดระยะเวลาในการทํ าบริการสังคมไวไมตํ่ ากวา 100 ช่ัวโมง บางรัฐกํ าหนดไมตํ่ ากวา 300  
ช่ัวโมง อันเปนการสรางสัมพันธภาพอันดีและทํ าใหชุมชนคอยๆ ซึมซับ ยอมรับและเขาใจผูติดยา
เสพติดมากขึ้น อันสงผลดีตอการบํ าบัดทางจิตอีกทางหนึ่ง

กรอบการทํ างานหรือมาตรฐาน 10  ประการนีเ้ปนสิง่จ ําเปน เนือ่งจากหากมลรัฐหรือ 
ทองถ่ินใดตองการที่จะตั้งศาลยาเสพติดจะตองกํ าหนดกรอบการทํ างานอยางตํ่ าใหเทากับที่วางไว
เนื่องจากเปนการกระตุนใหชุมชนหรือกลุมองคกรระดับรากหญาตระหนักที่จะแกไขปญหาใน 
ชุมชนนั้นดวยตนเอง มากกวาที่จะใหรัฐบาลกลางนํ านโยบายสงผานมายังรากหญา เมื่อชุมชนใด
เหน็วาปญหายาเสพติดไมใชเร่ืองไกลตัวแตเกิดกับหมูบาน ตํ าบล หรืออํ าเภอของตนเอง ก็จะเริ่ม
รวมตัวกันและริเริ่มในการจัดตั้งศาลยาเสพติดโดยการลารายชื่อใหครบตามกฎหมายและสงไปยัง
องคกรของรัฐเพื่อกํ าหนดเปนกฎหมาย

โดยสรุปรูปแบบ ศาลยาเสพติด (Drug Court  model) ประสบความสํ าเร็จเปนอยางมาก
และกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังแผขยายไปใชกับเยาวชนดวยในกรณีที่
ปรากฏวาบิดามารดาหรือผูปกครองปลอยปละละเลยไมเล้ียงดูบุตรหลานอันทํ าใหตองติดยาเสพติด
ศาลอาจมีคํ าส่ังใหระงับการใชอํ านาจปกครองดูแลบุตรเปนการชั่วคราว  และอาจมี  Drug Court 
model  อ่ืนๆ อีกก็ได อาทิ  Minnesota California Sandiago  แตโดยหลักการศาลยาเสพติดจะไมนํ า
ไปใชกับผูกระทํ าความผิดที่กระทํ าความผิดรายแรง (violence offender) และเหมาะที่จะนํ ามาใชกับ
การกระทํ าความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยเนื่องเพราะผูติดยาเสพติดสวนใหญจะมีพฤติการณในการ 
ลักขโมยทรัพยเพื่อที่จะไดเงินมาเสพยาเสพติด
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2.4 แนวทางขององคการสหประชาชาติในการออกกฎหมายจัดตั้งศาลยาเสพติด
จากทีไ่ดกลาวมาแลววา ถึงผลการดํ าเนินงานที่ประสบผลสํ าเร็จดวยดีของศาลยาเสพติด

ที่กอกํ าเนิดขึ้นครั้งแรกในมลรัฐฟลอริดา ดวยการมองปญหายาเสพติดอยางเปนองครวมและ
ตระหนกัถึงมหันตภัยในการกออาชญากรรมอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด  (drug-related Crime)
กระทัง่หลายประเทศทั่วโลกไดนํ าแนวคิดการจัดตั้งศาลยาเสพติดไปปรับใช องคการสหประชาชาติ
ซ่ึงถือไดวาเปนองคกรเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและแกไขปญหาระหวางประเทศ ตระหนัก
ถึงปญหายาเสพติดและพิเคราะหถึงปรากฏการณของการจัดตั้งศาลยาเสพติดในประเทศตางๆ จึง 
จัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเรียกวา สํ านักงานยาเสพติด และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime)   หรือ “UNODC”  โดยมีบทบาททั้งในเชิงปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด อาทิ  การใหขอมูลขาวสาร เสนอแนะ 
วางหลักเกณฑ ตลอดจนกํ าหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับปญหายาเสพติดและอาชญากรรม  หลักเกณฑ
การประเมนิผูติดยาเสพติดเพื่อบํ าบัดและฟนฟู ปญหายาเสพติดและโรคติดตอ  วิเคราะหวิจัยการนํ า
มาตรการตางๆในการแกไขผูติดยาเสพติดรวมทั้งศาลยาเสพติดที่ประเทศตางๆ นํ าไปใชแกไข
ปญหา การสรางเครือขายยุวชนโลกและการเขาถึงพันธมิตรระหวางประเทศ ฯลฯ โดยทํ างานรวม
มือกับสถาบันตางๆอยางใกลชิดรวมถึงสถาบันวิจัยอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมระหวาง
ภมูภิาคแหงสหประชาชาติ (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) 
หรือ UNICRI

กระทัง่ในป ค.ศ. 2000 UNODC ไดรางกฎหมายตนแบบอันเปนแนวทางของแตละ
ประเทศในการที่จะออกกฎหมายในการจัดการปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ ภายใตช่ือ  UNDCP
MODEL DRUG COURT (Treatment and Rehabilitation of offenders Bill,. 2000) เพื่อที่จะ
ผัน/เบี่ยงเบนผูกระทํ าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดออกจากเรือนจํ าหรือกระบวนการยุติธรรมตามแบบพิธี
โดยใชโปรแกรมการบํ าบัดและแกไขฟนฟูผานองคกรศาลในอันที่จะลดปญหอาชญากรรมอันเปน
พลวตั นอกจากนี้มีการกํ าหนดและขยายอํ านาจหนาที่แกศาลยาเสพติดในการชวยเหลือผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติด ซ่ึงถูกตัง้ขอหาเกี่ยวกับ (1) ยาเสพติด หรือ (2) การกระทํ าความผิดอาญาอื่นใดซึ่งผูกระทํ า
ผิดตกอยูภายใตฤทธิ์ของยาเสพติด
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ลักษณะของบุคคลซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณา (Eligibility) พพิากษาจากศาลยาเสพติด66

บุคคลใดจะเปนผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด ตอง
พเิคราะหวาบุคคลนั้นถูกตั้งขอหากระทํ าความผิดอาญาใดๆ ซ่ึงมิใชการกระทํ าผิดอาญาซึ่งไมอยูใน
หลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด (Disqualifying Offence) อันไดแก 
การกระทํ าผิดในสวนที่ 3 ของ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. 2000 (Drug Abuse Bill 2000) 
หรือการกระทํ าผิดอาญารายแรง ขมขืนกระทํ าชํ าเรา และการกระทํ าผิดอื่นๆ ซ่ึงถูกกํ าหนดโดย 
กฎ/คํ าสั่งที่ออกมาภายหลัง นอกจากนี้เงื่อนไขสํ าคัญอีกประการหนึ่งตองเปนบุคคลที่มีความ
ตองการเสพยาเสพติดอยูเร่ือยๆ จนตดิยาเสพตดิ (ตามความหมายในมาตรา 3 (1) (9) ของ Drug 
Abuse Act-2000)

อีกทั้งขอเท็จจริงจากการรายงานสืบเสาะขอเท็จจริงที่มีความเชื่อมโยงการกระทํ าผิด 
เชน ประวัติการกระทํ าผิดจากทะเบียนประวัติอาชญากร และขอมูลประชากรอื่นๆ ที่อาจเปน
ประโยชนในการพิจารณาของศาล บงชี้วาบุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะถูกศาลพิพากษาจํ าคุกไมตํ่ ากวา 
1 ป และจะตองไมใชเด็กและเยาวชนอันเปนคดีที่อยูในอํ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว

 การโอนคดีเพื่อเขาสูกระบวนการศาลยาเสพติด( Referral to Drug Court)67

เปนหนาที่ของศาลกอนที่บุคคลจะถูกฟองในการกระทํ าความผิดนั้นที่จะตองทํ าการไต
สวนวาบุคคลที่มาปรากฏตัวตอศาลนั้นเปนผูที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาล
ยาเสพติดหรือไม ( Eligible  person ) ถาบุคคลที่มาปรากฏตัวตอศาลนั้นเปนผูที่มีคุณสมบัติที่จะได
รับการพจิารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด และรับสารภาพในการกระทํ าผิดหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีเจตนาที่จะรับสารภาพในการกระทํ าผิด อีกทั้งสมัครใจหรือเตม็ใจที่จะไดรับการพิจารณาคดี
และฟนฟสูภาพรางกายและจิตใจจากศาลยาเสพติด  ศาลชอบที่จะใชดุลยพินิจโอนคดีดังกลาวขึ้นสู
การพิจารณาของศาลยาเสพติด

อยางไรกด็ีศาลแตละประเทศอาจบริหารจัดการและกํ าหนดกรอบอํ านาจหนาที่อ่ืนใดใน
การโอนคดี หลังจากที่บุคคลนั้นตองถูกตั้งขอหา หรือฟองส ําหรับการกระทํ าผิดนั้น

เมื่อศาลยาเสพติดรับโอนคดีจากศาลแขวงหรือศาลชั้นตนแลว จํ าเลยจะไดรับการ
ประเมนิโดยทีมงานศาลยาเสพติดอีกครั้ง (ซ่ึงมีหนาที่ในการใหความเห็นและเสนอแนะศาลยา
เสพตดิในอนัที่จะกํ าหนดยุทธศาสตรการฟนฟูใหมีความเหมาะสมไปแตละบุคคล) ดังนี้

                                                          
66 UNDCP Model Drug  Court Treatment and Rehabilitation of offenders Bill section 3.
67 Ibid. section 4.
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1. ไตสวนวาบุคคลที่มาปรากฏตัวตอศาลนั้น เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Eligible 
person) ทีจ่ะไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติดหรือไม

2. เมือ่ประวัติความประพฤติของบุคคลนั้น ซ่ึงไดรับการประเมินตามมาตรา 5 บงชี้วา
มีความเหมาะสมที่จะไดเขารวมโปรแกรมการบํ าบัดฟนฟู และมีแนวโนมที่จะประสบความสํ าเร็จ
ในโปรแกรม

3. บุคคลมีความเหมาะสมในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอบังคับใน
กลยทุธการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ

4. บุคคลนั้นรับสารภาพในความผิดที่กระทํ าไมวาจะรับสารภาพกอนหรือหลังการโอน
คดีมาสูศาลยาเสพติด

5. บุคคลนั้นตองไดรับทราบถึงอํ านาจหนาที่ของศาลตามมาตรา 7 อันวาดวยการ
บริหารจัดการโปรแกรมฟนฟูในสวนสํ าคัญแตละสวน เนื่องเพราะความรวมมือในการปฏิบัติหรือ
ไมปฏิบัติตามโปรแกรมฟนฟูที่กํ าหนดนั้นจะถูกรวบรวมและพิจารณาของศาลอีกครั้งที่เรียกวา
ค ําพิพากษาสุดทาย (Final  Sentences)

6. บุคคลนั้นสมัครใจยอมรับเงื่อนไขของศาลที่กํ าหนดเพื่อใหเหมาะสมกับแตละบุคคล 
(ไมวาจะยอมรับกอนหรือภายหลังเริ่มกลยุทธ) อันเปนหลักสํ าคัญเมื่อเขาหลักเกณฑ ดังกลาวขางตน 
ศาลยาเสพติดชอบที่จะพิพากษาความผิดและพิพากษาลงโทษ

หากประเมินแลวเขาหลักเกณฑดังกลาวขางตน ศาลยาเสพติดชอบที่จะพิพากษาความ
ผิดและพพิากษาลงโทษจํ าเลยที่เรียกวาการทํ าคํ าส่ังเริ่มแรก (Initial sentence) เพื่อเขาสูกระบวนการ
การโอนคดีเพื่อการบํ าบัดฟนฟู แตหากปรากฏในทางพิจารณาของศาลยาเสพติดวาผูกระทํ าความผิด
เปนผูที่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสม (Eligible person) ที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาลยา 
เสพตดิ หรือประวัติความประพฤติของบุคคลนั้น ซ่ึงไดรับการประเมินตามมาตรา 5 บงชี้วาไมมี
ความเหมาะสมที่จะไดเขารวมโปรแกรมการบํ าบัดฟนฟูและมีแนวโนมที่จะประสบความลมเหลว
ในโปรแกรม ศาลยาเสพติดตองมีคํ าส่ังโอนคดีกลับสูการพิจารณาของศาลปกติและใหดํ าเนิน
กระบวนการพิจารณาตอเนื่องจากศาลปกติที่มีคํ าส่ังใหเล่ือนการพิจารณาคดีออกไป

กลาวโดยเฉพาะ เมื่อศาลยาเสพติดทํ าคํ าส่ังเริ่มแรก (Initial  sentence)  ศาลยาเสพติด
จะตอง ทํ าคํ าส่ังเงื่อนไขของผูสมัครหรือผูกระทํ าความผิด ซ่ึงจะกํ าหนดเปนโปรแกรมการฟนฟูและ
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ซ่ึงศาลกํ าหนดโดยอยูบนรากฐานจากความสมัครใจของผูกระทํ าความ
ผิด และออกคํ าส่ังระงับ หรือพกัการลงโทษกอนพิพากษาในระหวางโปรแกรมบํ าบัดฟนฟูที่เรียกวา
“The offender suspension order” ทัง้นี้ผูกระทํ าความผิดจะตองลงชื่อเปนลายลักษณอักษรตาม
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โปรแกรมฟนฟูที่กํ าหนดอันแสดงวาจํ าเลยยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการตรวจหาสาร
เสพตดิในปสสาวะทุกครั้ง ตามเวลาและสถานที่ที่กํ าหนดในคํ าส่ัง/ระเบียบ

 การบริหารจัดการโปรแกรม
ศาลยาเสพติดมักชอบที่จะกํ าหนดเงื่อนไขโปรแกรมฟนฟูใหเหมาะสมกับแตละบุคคล

โดยคํ าแนะนํ าจากทีมงานศาลยาเสพติด และทีมงานศาลยาเสพติดจะตองทํ ารายงานเสนอตอ
ผูพิพากษาโดยพลันหากพบวาจํ าเลยไมประสบผลสํ าเร็จในการฟนฟูแตละขั้นตอน68 และหาก
ผูกระทํ าความผิดไมยอมรวมมือหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรแกรม ศาลยาเสพติดอาจใช
มาตรการลงโทษตามที่ระบุไวในเงื่อนไขโปรแกรม (ตามมาตรา 16) หรือถาศาลเห็นวาถึงอยางไร
ผูกระทํ าความผิดไมอาจประสบความสํ าเร็จในโปรแกรมได ศาลยาเสพติดที่จะสั่งใหโปรแกรม
ส้ินสดุได และศาลมีอํ านาจที่จะดํ าเนินคดีสํ าหรับการกระทํ าผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทํ า
ผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องนั้นได

การสิ้นสุดของโปรแกรม
ศาลยาเสพติดอาจมีคํ าส่ังใหส้ินสุดโปรแกรมลงได 3 กรณี คือ 1) ผูกระทํ าความผิด

จะประสบความสํ าเร็จในโปรแกรม  2) ผูกระทํ าความผิดยื่นคํ ารองใหศาลยาเสพติดมีคํ าส่ังให
กรณีเชนนี้หามมิใหนํ าผลการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ หรือผลการเขารวม

โปรแกรมของผูกระทํ าความผิดมาใชเปนพยานหลักฐานยันผูกระทํ าความผิดเองในกระบวนการ
พิจารณาศาลปกติ

การวางขอกํ าหนดในคํ าสั่งครั้งสุดทาย  (final  sentencing)69

เมื่อโปรแกรมฟนฟูส้ินสุดลง ศาลยาเสพติดจะทบทวนคํ าส่ังในตอนแรก (Initial
Sentencing) โดยพิจารณาจากการใหความรวมมือในการปฏิบัติตามโปรแกรม มาตรการในการ
ใหรางวัลหรือลงโทษในระหวางโปรแกรม ซ่ึงจะออกมาในรูปของคํ าส่ังครั้งสุดทาย (Final
Sentencing)  ดังนี้

1. มีคํ าสั่งเพิกถอนคํ าส่ังเริ่มแรกและปลอยตัวผูกระทํ าความผิดโดยไมมีเงื่อนไขหรือมี
เงื่อนไขตามที่ศาลยาเสพติดจะกํ าหนด ถาไดรับการปลอยตัวโดยไมมีเงื่อนไขตาม คํ าวินิจฉัยวา

                                                          
68 Ibid. section 18.
69 Ibid. section  12.
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กระทํ าผิดสํ าหรับการกระทํ าความผิดที่เกี่ยวของนั้น ความผิดเหลานี้ จะไมถูกบันทึกในทะเบียน
ประวัติอาชญากร

2. มีคํ าสั่งเพิกถอนคํ าสั่งเริ่มแรก ขยายเวลาในการทํ าคํ าพิพากษาและปลอยตัวผูกระทํ า
ความผิดตามเงื่อนไขตามที่ศาลยาเสพติดกํ าหนด

3. มีคํ าสั่งถอนคํ าสั่งเริม่แรกและกํ าหนดคํ าส่ังเขาแทนที่คํ าส่ังอันมคีวามเกี่ยวพันกับการ
กระทํ าความผิดเริ่มแรก

4. คํ าส่ังครัง้สุดทายของศาลยาเสพติดพิพากษาเหมือนกับคํ าส่ังเริ่มแรก
อยางไรก็ดีคํ าส่ังลงโทษครั้งสุดทาย (Final sentencing) สํ าหรับการกระทํ าผิดที่เกี่ยวของ

นัน้จะตองไมพิพากษาเกินคํ าพิพากษาลงโทษเริ่มแรก
นอกจากนี้หากศาลยาเสพติดไดทํ าคํ าส่ังลงโทษครั้งสุดทายแลวศาลยาเสพติดตองเพิก

ถอนคํ าส่ังใหพัก / รอการลงโทษนั้นดวย70

 ค ําพิพากษาลงโทษที่ศาลยาเสพติดกํ าหนด71

หากเปนกรณีการกระทํ าความผิดที่รายแรง (indictable offence) ศาลที่มีอํ านาจในการ
กํ าหนดโทษของจํ าเลยไดแกศาลประจํ าเขต (District Court) ในกรณีเปนแคการกระทํ าความผิด
เล็กนอย  ศาลมอํี านาจในการกํ าหนดโทษของจํ าเลยไดแก  ศาลแขวง (Magistrate  Court)

 เงือ่นไขของโปรแกรม72

กรณีผลการฟนฟูเปนที่พอใจของศาลยาเสพติด ผูกระทํ าความผิดจะไดรับรางวัลหรือผล
ตอบแทนจากการที่มีความพยายามอดทนอดกลั้นเอาชนะยาเสพติด อาทิ ไดรับการพิจารณาให
เอกสทิธิหรือสิทธิพิเศษภายในรัฐ ไดรับการพิจารณาปรับลดความถี่ในการเขารับคํ าปรึกษาหรือการ
บ ําบดัอ่ืนๆ ลดระดับของขอกํ าหนดที่ใชบังคับกับผูกระทํ าความผิดลดความถี่ในการที่ผูกระทํ าความ
ผิดจะตองเขารับการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ พจิารณาใหโอกาสผูกระทํ าความผิดเขารับการ
ฝกอาชีพหรือบริการสังคมตามความถนัดหรือ ลดความถี่ในการที่จะตองเขารับการฝกอาชีพหรือ
บริการสังคมหรือรางวัลอ่ืนใดที่ศาลยาเสพติดเห็นสมควร

                                                          
70 Ibid.  section  13.
71 Ibid.  section 15.
72 Ibid.  section 16.
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สวนมาตรการลงโทษสํ าหรับผูที่ยังไมสามารถอดทนอดกลั้นเอาชนะยาเสพติดไดหาก
ผลการฟนฟูผูกระทํ าความผิดไมประสบผลสํ าเร็จตามโปรแกรม อาทิ เพิกถอนสิทธิพิเศษที่บุคคล
นั้นไดรับทบทวนความถี่ในการยอมรับคํ าปรึกษาหรือบํ าบัดอ่ืนๆ เพิ่มระดับของขอกํ าหนดที่ใช
บังคับกับผูกระทํ าความผิด เพิ่มความถี่ในการที่ผูกระทํ าความผิดจะตองเขารับการตรวจหาสาร
เสพตดิในปสสาวะ กํ าหนดเงื่อนไขใหผูกระทํ าความผิดจายเบี้ยปรับตามที่ศาลยาเสพติดเห็นสมควร
และเงื่อนไขในการขอคืนเงินเบี้ยปรับจากนายทะเบียนของศาลยาเสพติด กํ าหนดเงื่อนไขใหผู
กระท ําความผิดถูกกักขังสํ าหรับการไมปฏิบัติตามโปรแกรมครั้งละไมเกิน 7 วัน เขารับการฝกอาชีพ 
หรือบริการสังคมตามความถนัดหรือพิจารณาลดความถี่ในการที่จะตองเขารับการฝกอาชีพหรือ
บริการสังคม หรือมาตรการลงโทษอื่นใดที่ศาลยาเสพติดเห็นสมควร

ความคุมกันหรือเอกสิทธ์ิจากการถูกฟองสํ าหรับความผิดบางประการ  (Certain  offence)73

บคุคลอาจไมถูกฟองสํ าหรับการกระทํ าผิดเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด หรือสาร
เสพติด โดยผลจากการยอมรับ  2  กรณี คอื  1)  สมัครใจที่จะเลือกโอนคดีเขาสูการพิจารณาของศาล
ยาเสพติด  หรือ  2)  สมัครใจที่จะปฏิบัติตามโปรแกรมฟนฟูและเงื่อนไขอื่นๆ

ศาลยาเสพติดและผูพิพากษาในศาลยาเสพติด74

รัฐมนตรีมีอํ านาจออกกฎหรือคํ าสั่งประกาศใหศาลประจํ าเขตเปนศาลยาเสพติดและ
ตั้งแตงองคคณะผูพิพากษาพิเศษ ซ่ึงผูพิพากษาแตละทานจะตองพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อที่จะพจิารณาในศาลยาเสพติด

เขตอํ านาจของศาลยาเสพติด75

เขตอํ านาจของศาลยาเสพติดครอบคลุมถึง เขตอํ านาจศาลในคดีอาญาของศาลประจํ า
เขต (District  court)  เขตอํ านาจศาลในคดีอาญาของศาลแขวง (Magistrate court) และเขตอํ านาจ
ศาลอืน่ๆ ที่จะกํ าหนดใหเปนเขตอํ านาจของศาลยาเสพติด

เมื่อมองถึงมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดของสหประชาชาติโดยการออก
กฎหมายจัดตั้งศาลยาเสพติด ซ่ึงไดรับการพิสูจนมาแลวถึงความสํ าเร็จของรูปแบบบํ าบัดแบบ

                                                          
73 Ibid.  section 17.
74 Ibid.  section 19.
75 Ibid.  section 21.
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บรูณาการ อาทิในมลรัฐฟลอริดา จนไดรับคํ าชื่นชมจากตางประเทศและเปนตนแบบใหในอีกหลาย
ประเทศออกกฎหมายจัดตั้งศาลยาเสพติดตามมา  สํ าหรับในประเทศไทย  มีมาตรการทางกฎหมาย
ในการจัดการกับปญหาผูติดยาเสพติดโดยคงรูปแบบระบวนการจัดการทั้งในระบบงานยุติธรรม
และระบบการบํ าบัดแบบดั้งเดิม ไมวาจะเปนการนํ าระบบบังคับบํ าบัด ระบบสมัครใจบํ าบัด ระบบ
บํ าบัดแบบตองโทษมาบังคับใช อยางไรก็ดีเปนที่นาเสียดายที่มีการนํ าระบบบํ าบัดแตละกรณีโดย
เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบบํ าบัดแบบสมัครใจบํ าบัด มีปญหาในเรื่องของการบังคับใช
กฎหมาย  อีกทั้งกฎหมายที่ออกมาในบางสมัยยังคงยึดรูปแบบการลงโทษแบบแกแคนทดแทน แม
ตอมาจะใชศาสตรของการบริหารกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นแตก็พบวายังคงเปนการบริหาร
แบบแยกสวน  ยงัไมเปนรูปแบบการบริหารที่แนบกันอยางสนิทดังเชนกรณีของศาลยาเสพติด

2.5 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษของประเทศไทยใน
ปจจุบัน

2.5.1 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยฝายบริหาร
ตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.1 ถึงประวัติความเปนมา ประเทศไทยมีการบัญญัติ

กฎหมายอันเกี่ยวดวยการแกปญหายาเสพติดใหโทษสืบเนื่องกันมาเปนลํ าดับ นับตั้งแตป
พุทธศักราช  1903  ในรชัสมัยของพระรามาธิบดีที่  1  พระเจาอูทอง  ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา
เปนตนมา  โดยการตราไวในกฎหมายลักษณะโจรความวา
   “ผูสูบฝน กินฝน ขายฝนนั้นใหลงพระราชอาญาจงหนักหนา ริบราชบาทวใหส้ินเชิง
ทเวนบกสามวันทเวนเรือสามวันใหจํ าใสคุกไวกวาจะอดได  ถาอดไดแลวใหเรียกเอาทานบนแกตัว
ญาตพิี่นองไวแลวจึงใหปลอยผู  สูบ  ขาย  กินฝนออกจากโทษ”76

      กฎหมายดังกลาวไดตราขึ้นโดยกํ าหนดสิทธิหนาที่ตลอดจนความรับผิดเพื่อเปน
แนวทางในการดํ าเนินงานวาจะตองทํ าอะไรบาง ตอมาไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการบํ าบัดรักษาฟนฟู
ผูตดิยาเสพติดใหโทษอีกหลายฉบับ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดบัญญัติกลไก รูปแบบ และวิธีการบํ าบัด
รักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษไวในลักษณะที่แตกตางกัน  ดังนี้

                                                          
76 คํ าปรารภของพลตํ ารวจตรีเภา สารสิน. (2528).ในกฎหมายและระเบียบเพื่อปองกันและปราบปรามยาเสพติด.
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2.5.1.1 มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟ นฟูผู ติดยาเสพติดโดยฝายบริหาร
(ระบบบังคับบํ าบัด)

1. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 37 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2501 ปญหายา
เสพตดิโดยเฉพาะฝนไดเขามาแพรระบาดในประเทศไทยอยางตอเนื่องและไมมีแนวโนมวาจะลดลง 
สถิติผูติดฝนกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งในชวงป พ.ศ. 2501 มีการปฏิวัติลมลางรัฐบาล และคณะ
ปฏิวัติไดปกครองประเทศ สภาวการณในขณะนั้นถือไดวารัฐธรรมนูญไมมีผลบังคับใดๆ โดย
ปริยายมีการออกกฎหมายหลายฉบับโดยมิไดผานกระบวนการนิติบัญญัติตามระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ซ่ึงมีลักษณะของการบัญญัติกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดย
กรณขีองปญหายาเสพติดนั้นไดมีการออกเปน ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่  37  ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2501  ก ําหนดใหมีมาตรการบังคับรักษาผูเสพหรือติดยาเสพติดประเภทฝนไว ความวา77

“…ผูใดเสพฝนหรือมูลฝน  นอกจากมีความผิดตามกฎหมายวาดวยฝนแลว  
เมื่อพนโทษใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจมีอํ านาจสงตัวผูนั้นเขาทํ าการรักษาพยาบาล
และพักฟนในสถานพยาบาลและสถานพักฟนไดตามกํ าหนดเวลาที่เห็นสมควร ซ่ึงตองไมเกิน
เกาสบิวนั  และใหถือวาผูที่อยูในสถานพยาบาลและสถานพักฟนเปนผูอยูระหวางคุมขังตามอํ านาจ
ของพนักงานสอบสวนตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงถาหลบหนีก็มีความผิดตอง
ระวางโทษตามประมวลกฎหมายนั้น”

มีขอสังเกตวามาตรการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดซึ่งออกเปนประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับดังกลาว เปนการนํ าระบบบังคับบํ าบัดมาใชกับผูติดยาเสพติดประเภทฝน โดยยังคงไว
ซ่ึงปรัชญาการลงโทษที่เรียกวาการแกแคนทดแทน (Crime Control)  มาเชื่อมตอดวยปรัชญาการแก
ไขฟนฟู(Rehabilitation) โดยใชระบบบังคับบํ าบัด (Compulsory  System)   กลาวคือผูเสพหรือติด
ยาเสพตดินั้นยังคงตองรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ และเมื่อพนโทษดังกลาวแลว ผูเสพยังคงตอง
ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่หรือตํ ารวจใหเขารับการรักษาพยาบาลอีกเปนเวลาไมเกิน
เกาสิบวัน ซ่ึงเปนการขาดแนวคิดของการแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติดที่เหมะสม เนื่องจากมีการนํ า
ปรัชญาการลงโทษที่เรียกวาการแกแคนทดแทนมาใชกับผูติดยาเสพติด การบังคับบํ าบัดโดย
ปราศจากความสมัครใจหรือความยินยอมของผูติดยาเสพติด หรือแมกระทั่งการกํ าหนดระยะเวลา
ในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด ซ่ึงปจจบุนังานวิจัยสวนใหญตางพิสูจนมาแลววา การกํ าหนดระยะ
เวลาการบํ าบัดเพียง 3 – 6 เดอืนนัน้ แทบจะไมมีผลตอการบํ าบัดรักษาอาการของการติดยาเสพติด
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาการติดยาเสพติดทางจิตใจ (Mental Dependency)  นอกจากนี้กระบวนการ

                                                          
77 ด ูประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบบัที่  37  ขอ  5 .
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บ ําบดัฟนฟูผูติดยาเสพติดที่ประสบผลสํ าเร็จในนานาอารยะประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฯลฯ 
ตางกํ าหนดระยะเวลาใหผูติดยาเสพติดตองเขารับการบํ าบัดฟนฟูอยางนอย 1.5-3 ป ตามแตละ
ประเทศจะกํ าหนด

ดวยเหตุนี้ มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดรักษาผู ติดยาเสพติดโดย
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว จึงไมประสบผลสํ าเร็จ จํ านวนผูติดยาเสพติดมิไดลดลงแตอยางใด
กลับเพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ ยิ่งไปกวานั้นชวงเวลาดังกลาว มีการลักลอบนํ ายาเสพติดชนิดใหมที่รายแรง
ยิง่กวาฝนคอืเฮโรอีนเขามาจํ าหนายใหแกประชาชนทั่วไปและผูเสพ ทํ าใหผูเสพที่ยังอยูในกระบวน
การบํ าบัดฟนฟู กอปรกับสถานพยาบาลมีไมเพียงพออีกทั้งขาดมาตรฐานในการบํ าบัดรักษาและ
แกไขฟนฟูผูเสพตลอดแมกระทั่งผูเสพหรือติดยาเสพติดที่ผานการบํ าบัดรักษาจากสถานพยาบาลมา
แลว แตดวยระยะเวลาเพียง 3 เดือน ของการถูกบังคับใหเลิกโดยปราศจากจิตใตสํ านึกที่อยากจะเลิก
ดวยตัวเองนั้นไมอาจทํ าใหอาการติดยาเสพติดทางจิตใจหายไปได ทํ าใหบุคคลเหลานี้ยังคงอยูใน
วฏัจกัรของยาเสพติดอยางหลีกเล่ียงไมได

อยางไรก็ดีแมประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ยังไมถูกแกไขหรือยกเลิก แตตอมา
ในป พ.ศ. 2522 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 ไดบัญญัติ
กฎหมายในการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดคลอบคลุมถึงผูติดยาเสพติดประเภทฝนดวย ทํ าให
นับแตป พ.ศ. 2522 เปนตนมาจนถึงปจจุบันมิไดมีการนํ ามาตรการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด
ทีอ่อกโดยประกาศฉบับดังกลาวมาบังคับใชแตอยางใด

2. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท  พ.ศ. 2518. (ฉบับท่ี 
2)  พ.ศ.  2528  และ  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2535 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติขึ้นมาโดย มีสาระ
สํ าคญัเกี่ยวกับการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษ  กลาวคือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายตามคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทมีอํ านาจสั่งใหผูเสพวัตถุออกฤทธิ์ไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพ และ
สมรรถภาพ  ณ  สถานพยาบาลหรือสถานพักฟนตามที่เห็นสมควร  เปนเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปด
สิบวัน ในกรณีจํ าเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ  ก็อาจจะ
ขยายเวลาตอไปอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน78 สวนอํ านาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสา
ธารณสุข  กฎหมายฉบับนี้มิไดบัญญัติใหมีอํ านาจเฉกเชนเดียวกับเลขาธิการอาหารและยาหรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายตามคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่
สามารถสั่งผูเสพเขารับการบํ าบัดได มีเพียงอํ านาจในการกํ ากับดูแลในระดับนโยบาย กลาวคือ

                                                          
78 ดู พระราชบญัญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  พ.ศ.  2518,  มาตรา  88  วรรคแรก.
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กฎหมายกํ าหนดใหมีหนาที่เกี่ยวกับการใหการรักษา การศึกษา อบรม ดูและภายหลังการรักษา
พยาบาลหรือฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแกผูเสพวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใหกลับคืนสูสภาพ
ของปกติชน  ซ่ึงมิเคยเสพวัตถุออกฤทธิ์เลย79 อยางไรก็ดีหากผูเสพวัตถุออกฤทธิ์ที่ขัดขืนไมยอมรับ
การรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพจะตองไดรับโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน  
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  และเมื่อพนโทษแลวยังบัญญัติใหสงตัวผูนั้นไป
รับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามคํ าส่ังเดิม80 นอกจากนี้หากผูรับการ
รักษาพยาบาลหรือการฟ นฟูสุขภาพและสมรรถภาพหลบหนีไปจากสถานพยาบาลหรือสถาน
พักฟน  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ และ
เมื่อพนโทษแลวใหสงตัวผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตาม
คํ าส่ังเดิม81  ตามแผนผังดังนี้

                                                          
79 แหลงเดิม.  มาตรา  88  วรรคสอง.
80 แหลงเดิม.  มาตรา  114.
81 แหลงเดิม.  มาตรา  115.
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แผนผังการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูเสพหรือติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท  พ.ศ. 2518. (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2528  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2535

จากแผนผังมีขอนาสังเกต กลาวคือพระราชบัญญัตินี้ถือวาเปนการบัญญัติขึ้นมาโดยให
อํ านาจฝายบริหารแกบุคคลสองตํ าแหนงอันไดแกเลขาธิการอาหารและยาหรือผูไดรับมอบหมาย
ตามค ําแนะนํ าจากคณะกรรมการอาหารและยา ในการสั่งบังคับบํ าบัดผูเสพหรือติดยาเสพติดโดยอยู
ในความควบคุม 180 วนั หากขดัขืนไมเขาทํ าการบํ าบัดรักษาก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย เมื่อพน

เลขาธิการอาหารและยาหรือผูไดรับมอบหมายตามคํ าแนะนํ า
ของคณะกรรมการอาหารและยา

สั่งบังคับบํ าบัด

ผูเสพหรือติดยาเสพติด

สงตัว

บํ าบัดสถานพยาบาล 180วัน

กรณีขัดขืนรับโทษจํ า
คุกไมเกิน3 เดือน เมื่อ
พนโทษ  บํ าบัดตามคํ า
สั่งเดิม

กรณีจํ าเปนขยาย180วันครบกํ าหนดปลอยตัว

หลบหนีระหวางการบํ าบัด จํ าคุกไม
เกิน 3 เดือน เมื่อพนโทษ บํ าบัดตาม

คํ าสั่งเดิม
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โทษแลวก็ยังคงตองถูกบังคับใหเขารับการบํ าบัดภายในเวลา 180 วนั หรือหากหลบหนีจากสถาน
พยาบาลก็ตองเขารับโทษจํ าคุก และเมื่อพนโทษแลวก็ยังตองถูกสงตัวเขาไปรับการบํ าบัดอีกรอบ 
เหน็ไดวายังคงมีการใชปรัชญาการแกแคนทดแทน (Crime  Control) เปนหลัก โดยมีแนวคิดในการ
บ ําบัดแกไขฟนฟู (Rehabilitation) เปนสวนประกอบเทานั้น นอกจากนี้ระยะเวลาของการบํ าบัดแม
จะก ําหนดไวมากกวาประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 แตก็มีการกํ าหนดไวแค 6 เดือน ซ่ึงการกํ าหนด
ไวเพยีงเทานีก่ารที่จะทํ าใหผูเสพเลิกเสพยาเสพติดยอมเปนไปไดยากดังที่ไดกลามาแลว   นอกจากนี้
การบํ าบัดฟนฟูผูเสพโดยที่ไมไดเกิดจากความสมัครใจของผูเสพเอง ก็เปรียบเสมือนผูติดเหลาหรือ
บุหร่ี ซ่ึงแมประเทศไทยมิไดกํ าหนดใหบุหร่ีหรือเหลาเปนยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย แต
ลักษณะอาการของการติดก็เปนอยางเดียวกันคือมีอาการติดทั้งทางรางกาย (Physical Dependency)
และอาการติดทางจิตใจ (Mental Dependency)  ซ่ึงจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความอดทนอดกลั้น
และความสมัครใจที่จะเลิกเสพดวยตนเองเทานั้นจึงจะทํ าใหอาการติดยาเสพติดทางจิตใจ (Mental 
Dependency) หายไปได
 3. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2528 มาตรา
98 ยังคงมีรอยรอยของการบัญญัติกฎหมายโดยใชแนวคิดการลงโทษที่เรียกวา แกแคนทดแทน
(Crime Control) น ําหนาแนวคดิการแกไขฟนฟู (Rehabilitation) เฉกเชนเดียวกับกฎหมายที่ออกมา
ฉบบักอนหนานี้โดยกํ าหนดใหผูเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท  1  หรือประเภท  2  หรือประเภท  
5  ทีต่องโทษเปนครั้งที่สาม  เมื่อพนโทษแลวจะถูกควบคุมตัวเพื่อไปบํ าบัดรักษาตามระยะเวลาและ
ขัน้ตอนที่กํ าหนดโดยคํ าส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
  4. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2534 มาตรการทางกฎหมายที่ออกมาบังคับใชทั้งสองฉบับ เปนการบัญญัติถึงอํ านาจ
หนาที่โดยทั่วไปในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดและมีลักษณะคอนขางกวางโดยไมมีการระบุ
กระบวนการหรือการใหอํ านาจอยางชัดเจน ในการบํ าบัดแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษโดยตรง  
ซ่ึงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 บัญญัติเพียงกํ าหนดหนาที่ของ
สํ านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด82 ในการประสานงานและกํ ากับกรณีการ
บ ําบดัรักษาตัวฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษเทานั้น  ในขณะที่พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. 
2522  บญัญตัใิหหนาที่ในการบํ าบัดฟนฟูเปนของกระทรวงสาธารณสุขโดยไมใหอํ านาจในการที่จะ
ไปดํ าเนินคดีดังเชน พนักงานอัยการ ในขณะที่มีผูมีอํ านาจดํ าเนินคดี ก็ไมมีอํ านาจในการบํ าบัด
รักษา สวนพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ไมมีการกลาวถึง

                                                          
82 ด ูพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  2519,  มาตรา  13 (6).
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กระบวนการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษแตอยางใด เพียงแตมีการขยายความคํ าวา “ยาเสพติด”
หมายถึง ยาเสพตดิใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสาร
ระเหย83

5. พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  พ.ศ. 2534  มีสาระ
เกีย่วกบัการบ ําบัดรักษาและแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษ โดยใหพนักงานสอบสวนสงตัวผูตองหาวา
กระทํ าความผิดฐานเสพหรือมีไวในครอบครอง  ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เฮโรอีน)  ประเภท
2  (มอรฟน โคเคอีน  หรือฝนยา)  หรือประเภท  5  (กัญชา  พืชกระทอม)  และไมปรากฏวาตองหา
หรืออยูในระหวางถูกดํ าเนินคดี ในความผิดฐานอื่นดวยซ่ึงเปนความผิดที่มีโทษจํ าคุก  หรือตองคํ า
พิพากษาใหจํ าคุกไปยังศูนยฟนฟูสมรรถภาพที่อยูในเขตอํ านาจเพื่อตรวจพิสูจนวาผูตองหานั้นติดยา
เสพติดหรือไม และใหถือวาผูตองหายังอยูในความควบคุมทางพนักงานสอบสวน และกรณีที่ผู 
ตองหามีอายุยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ ใหนํ ากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวธีิพิจารณาเยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับ

กรณีที่ผลการตรวจพิสูจนปรากฏวาผูตองหานั้นติดยาเสพติดใหพนักงานเจา
หนาทีส่งตัวผูนั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพแลวรายงานใหพนักงานสอบสวนทราบ และตองอยูรับ
การฟนฟสูมรรถภาพในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันถูกสงตัวเขารับการ
ฟนฟสูมรรถภาพ ซ่ึงผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพอาจไดรับการพิจารณาขยายหรือลดระยะเวลาการ
ฟนฟูสมรรถภาพตามระเบียบที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกํ าหนด การขยาย
ระยะเวลาฟนฟูสมรรถภาพจะกระทํ ากี่คร้ังก็ได แตการขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพครั้ง
หนึง่ตองไมเกินหกเดือน  และรวบรวมกันทั้งหมดแลว  ตองไมเกินสามปนับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพ

ในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพใหถือวาผูเขารับการ
ตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ แลวแตกรณีเปนผูถูกคุมขังตามประมวลกฎหมาย
อาญา หากผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพหลบหนีไประหวางการตรวจ
พิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ  และตองระวางโทษหนักขึ้นหากไดกระทํ าโดยแหกที่คุมขัง  โดยใชกํ าลังประทุษราย
หรือโดยขูเข็ญวาจะใชกํ าลังประทุษราย  หรือโดยรวมกระทํ าความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป
หรือกระทํ าโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด

                                                          
83 ดู พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2534,  มาตรา  3.

DPU



57

การใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาว  เปนการนํ าระบบบังคับบํ าบัดรักษามา
ใชโดยไมผานกระบวนการพิจารณาโดยศาล  ยกเวนกรณีที่ผูเขารับการตรวจพิสูจน หรือผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพหลบหนีไประหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพ  และในกรณีที่ผู
ตองหามีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ

6. พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.  2545
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ไดยกเลิกพระราช

บัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 และกํ าหนดใหมีกระบวนการเบี่ยงเบนคดี 
(Diversion) ซ่ึงแตเดมิผูกระทํ าผิดยาเสพติดจะตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติ แตกฎหมาย
ฉบบันีม้กีารกํ าหนดวิธีการพิเศษแยกออกมาจากระบบปกตินั้น  คอื  การนํ าตัวผูติดยาเสพติดเขาสู
กระบวนการบํ าบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ โดยใชกระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด แทน
กระบวนการลงโทษเพื่อกลับคืนสูสังคม โดยเฉพาะในกรณีที่ผูตองหาเปนผูเสพยาเสพติดหรือผู
จํ าหนาย หรือผูครอบครองเพียงเล็กนอย ดวยลักษณะเชนนี้กระบวนการยุติธรรมจะใหโอกาสผู
กระทํ าผิดโดยถูกจับกุมแลวจะไมสงผูกระทํ าความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมปกติโดยกํ าหนดวิธี
การดังนี้84

6.1 นยิามการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ก ําหนดนิยามคํ าวา  “ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด”  (ในมาตรา  4)  ให

ความหมายรวมทั้งการบํ าบัดและฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ  เพื่อใหครบถวนวิธีการที่จะตองทํ า
การฟนฟูสมรรถภาพทั้งกรณีของผูเสพหรือผูติดยาเสพติด

6.2  ผูท่ีจะไดรับการบํ าบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
บคุคลที่จะใชวิธีการฟนฟูสมรรถภาพ  ไดแก  ผูกระทํ าความผิดฐาน (1)  

เสพยาเสพติด  (2)  เสพและไวในครอบครอง  (3)  เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจํ าหนาย  และ  
(4)  เสพและจ ําหนายยาเสพติดตามชนิดและปริมาณที่กํ าหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงในการกํ าหนดกฎ
กระทรวงจะมีการกํ าหนดใหชัดเจนวาเปนผูกระทํ าความผิดเล็กนอยและจะสอดคลองกับการแกไข
อัตราโทษตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  ที่ไดแกไขมาในคราวนี้
ดวย

                                                          
84 สํ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2544). บนัทกึสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องรางพระราชบัญญัติ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด. สืบคนเมื่อ 17 มีนาคม 2549, จาก ฐานขอมูลสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
หนา 998-1038.
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บุคคลดังกลาวขางตนตองไมเปนผูตองหาหรืออยูในระหวางการดํ าเนิน
คดใีนความผิดที่มีโทษจํ าคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจํ าคุกในความผิดฐานอื่น  (มาตรา  19  วรรค
หนึง่)  ในกรณีที่ผูตองหาแกลงเสพยาเสพติดเพื่อจะไดรับประโยชนจากการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดแทนการถูกลงโทษ จะไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และคณะ
อนุกรรมการการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยาเสพติดจะสงตัวผูนั้นไปใหมีการดํ าเนินคดีตอไป 
(มาตรา  20)

6.3 ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน
 (1) เมื่อมีการกลาวหาบุคคลดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนนํ าตัวสงศาล
เพือ่ตรวจพิสูจนภายในสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตกรณีเด็กอายุไมถึงสิบแปดป  ใหน ําตัวสงศาลภายใน
ยี่สิบสี่ช่ัวโมง ซ่ึงในการสงตรวจพิสูจนศาลจะตองคํ านึงถึงสถานที่ตรวจพิสูจนใหเหมาะสมกับ
ผูกระทํ าความผิดดวย  (มาตรา  19  วรรคที่หนึ่ง  วรรคสองและวรรคสาม)

(2) ในการตรวจพิสูจน  คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพตดิ  จะควบคุมใหมีการจัดทํ าบันทึกประวัติ  พฤติกรรมในการกระทํ าความผิด  ตลอดจนสภาพ
แวดลอมของผูเขารับการตรวจพิสูจน  และการดํ าเนินการตรวจพิสูจน  ซ่ึงตองเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกํ าหนด ทั้งนี้ไดกํ าหนดระยะเวลาการตรวจพิสูจนใหกระทํ าเสร็จภายในสิบหาวัน  
โดยจะขยายไดอีกสามสิบวัน  เพื่อมิใหผูเขารับการตรวจพิสูจนตองถูกควบคุมตัวระหวางรอผลการ
ตรวจพิสูจนนานเกินสมควร  (มาตรา  21)
 (3) ระหวางการตรวจพิสูจนและรวมถึงการฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ใหพนักงานสอบสวนยังคงมีอํ านาจสอบสวนดํ าเนินคดีตอไป เพื่อรวบรวมหลักฐานให
ครบถวนและเมื่อสอบสวนเสร็จใหสงสํ านวนใหพนักงานอัยการโดยไมตองสงตัวผูตองหา เพียงแต
แจงใหทราบถูกควบคุมไวในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน หรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แหงใด  (มาตรา  19 วรรคสี)่  (ทั้งนี้  จะเชื่อมโยงกับกระบวนการตอไปเมื่อไดรับผลการตรวจพิสูจน
แลว  ซ่ึงหากตองมีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  พนักงานอัยการจะสั่งชะลอการฟองตอไป)

(4) ก ําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจพิเศษในการคน เรียกบุคคลมา
ใหถอยคํ า หรือเอกสารหลักฐาน สงใหดํ าเนินการตรวจหรือทดสอบการมียาเสพติดในรางกาย
สํ าหรับผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ทัง้นี้  เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ในการดํ าเนินการฟนฟูสมรรถภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ  (มาตรา  36)85

                                                          
85 แหลงเดิม. หนา 1008.
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 6.4 ขัน้ตอนภายหลังทราบผลการตรวจพิสูจน
(1) กรณผีลการตรวจพิสูจนพบวา ผูตองหาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 

จะมีการดํ าเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยเมื่อพนักงานอัยการไดรับการแจงจากคณะ
อนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว จะมีคํ าสั่งชะลอการฟองไว เพื่อรอผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนเสร็จส้ิน แตถาพนักงานอัยการเห็นวาบุคคลนั้นไมมีสิทธิไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพใหดํ าเนินคดีตอไป แลวแจงใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ทราบ  (มาตรา  22  วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

(2) กรณีผลการตรวจพิสูจนไมเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ใหคณะ
อนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ด ําเนินการตอไป  (มาตรา  22  วรรคสาม)

อนึ่ง  กรณทีีต่องสงตัวคืนใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อ
ดํ าเนินการกฎหมายใหอํ านาจสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน สามารถควบคุมตัวไวได เพื่อรอให
พนกังานสอบสวนและพนักงานอัยการมารับตัวไป  (มาตรา  22  วรรคสี่)

6.5 การด ําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(1) ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น คณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะตองจัดทํ าแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อเปนแนวทางใน
การฟนฟูสมรรถภาพของผูตองหาที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพแตละราย โดยจะตองกํ าหนด
สถานที่ที่จะสงตัวไปเขารับการฟ นฟูสมรรถภาพและกํ าหนดวิธีการที่จะนํ ามาใชกับผูนั้นให
เหมาะสมกับลักษณะของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพดวย เชน บุคคลใดตองถูกควบคุมอยาง
เครงครัดในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพ บุคคลใดใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพที่สถานที่ใด
สถานที่หนึ่งโดยไมตองควบคุมอยางเขมงวด บุคคลใดไมถูกควบคุมแตใชวิธีการคุมประพฤติ  
(มาตรา 23) อนึ่ง ในกรณีที่ไมสะดวกแกการฟนฟูสมรรถภาพอาจมีการยายสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพ
ไดดวย  (มาตรา  27)86

6.6 ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
                             ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 25
และมาตรา 26 ไดกํ าหนดระยะเวลาของการเขารับการบํ าบัดไววา ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ตองอยูรับการฟนฟูสมรรถภาพตามเวลาที่กํ าหนด ซ่ึงปกติตองไมเกินหกเดือน แตถาผลการฟนฟู
สมรรถภาพยังไมเปนที่พอใจอาจขยายเวลาไดคร้ังละไมเกินหกเดือน แตรวมเวลาแลวตองไมเกิน

                                                          
86 แหลงเดิม. หนา 1009.
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สามป  อยางไรก็ตามในกรณีที่เห็นสมควรคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจลด
ระยะเวลาฟ นฟูสมรรถภาพได หรืออาจใหไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวตามหลักเกณฑที่คณะ
กรรมการกํ าหนดได

เห็นไดวาในทางกฎหมายแลวระยะเวลาของการบํ าบัดฟ นฟูเปนบท
บัญญัติที่คอนขางกํ าหนดไวนอยกวามาตรฐานของการบํ าบัดฟนฟู เมื่อเทียบจากการบํ าบัดฟนฟู
ผูติดยาเสพติดในนานาอารยะประเทศซึ่งสวนใหญแลวจะกํ าหนดใหมีระเวลาการบํ าบัดฟนฟูตั้งแต 
1 ปขึ้นไป โดยเฉพาะใน86 อิตาลีจะก ําหนดระยะเวลาบํ าบัดฟนฟูขั้นตํ่ าประมาณ 3.5 ป และไมเกิน  
5 ป

นอกจากนี้ในทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพตดิ แมกฎหมายจะกํ าหนดมีระยะเวลาในการบํ าบัดฟนฟูไวสูงสุด 3 ป แตจากผลงานในภาพรวม
ของการบํ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ระหวางวันที่ 
1 ตุลาคม 2546 – 23  พฤษภาคม 2547 พบวามากถึง  88 % ทีค่ณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู
ตดิยาเสพตดิเห็นวาผลการฟนฟูผูติดยาเสพติดในชวงระยะเวลาหกเดือนเปนที่พอใจและใหปลอยตัว
ไป  โดยมเีพยีงสวนนอยเทานั้นที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมพอใจและให
เพิ่มระยะเวลาการฟนฟูออกไปอีก ปญหาประการสํ าคัญก็คือสืบเนื่องจากงบประมาณที่ไดรับการ
จดัสรรจากรัฐประจํ าปพ.ศ. 2548 กรมคุมประพฤติไดรับงบประมาณเพียง 312 ลานบาท ซ่ึงนอยกวา
ปที่แลวถึง 81 ลานบาท  เมือ่หกักับคาใชจายคงที่ซ่ึงเปนคาใชจายประจํ าขั้นตํ่ าคืองบบุคลากร คาเชา
บาน คาเชาทรัพยสินและคาสาธารณูปโภคฯลฯคงเหลืองบสํ าหรับดํ าเนินงานจริงๆ อยูที่ 133 ลาน
บาทเทานัน้ อันตรงขามกับจํ านวนผูติดยาเสพติดที่เขาสูกระบวนการ ซ่ึงจากสถิติพบวาในระยะเวลา
เพียง สองเดือนของปงบประมาณ 2549 (ณ 30 พฤศจิกายน 2548) มจี ํานวนผูติดยาเสพติดที่เขารับ
การบ ําบดัเกินกวาครึ่งหนึ่งของเปาหมายที่ตั้งไวทั้งปงบประมาณเลยทีเดียว ทํ าใหเกิดปญหาดานงบ
ประมาณและประสิทธิภาพดานการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติด
                             เหตุผลสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ในชวงชีวิตของผูติดยาเสพติดนั้นเริ่ม
ไดรับการปลูกฝง ทัศนคติ ความคิด มาเปนเวลาตั้งแตยังเด็กๆ จนกระทั่งเริ่มใชยาเสพติดในชวง
วยัรุน อายุ 15-16 ป  ซ่ึงมกีารบมเพาะนิสัยมาอยางตํ่ า 15 ป ดังนั้นแลวการที่ผูติดยาเสพติดเขามา
บ ําบดัฟนฟูในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 4-6 เดือน จึงไมเพียงพอ87 ดวยขอจํ ากัดทางการบริหารงาน

                                                          
86 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดานการประสานงานและติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานตามพระราช

บญัญตัฟินฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545, หนา 14-15.
87 มณฑล แกวเกา. ผูอ ํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี. สัมภาษณ 

20 กรกฏาคม 2548.
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และทางกฎหมายในสวนระยะเวลาการบํ าบัดฟ นฟูดังกลาวจึงเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติม  
ระยะเวลาฟนฟู เปน 1 ป หรือ 3 ปขึ้นไป และหากผลการบํ าบัดฟนฟูยังไมประสบผลสํ าเร็จก็เห็น
ควรขยายระยะเวลาตอไปอีก

6.7  ผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(1) ถาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่นาพอใจแกคณะ

อนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดและปลอยตัวพรอมกับ
แจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบ  (มาตรา  33  วรรคหนึ่ง)

(2)  ถาผลการฟนฟูสมรรถภาพไมเปนที่นาพอใจใหคณะอนุกรรมการฟน
ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแจงความเห็นใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบเพื่อ
ด ําเนินคดีตอไป  (มาตรา  33  วรรคสอง)

6.8  การอุทธรณ
กํ าหนดใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

มีสิทธิขออุทธรณเพื่อทบทวนคํ าวินิจฉัยผลการตรวจพิสูจนของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด หรือคํ าสั่งของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในการไมใหปลอย
ช่ัวคราวตอคณะอนุกรรมการได  ( มาตรา  38  มาตรา  39  มาตรา  40 ) คํ าส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด88

 6.9  มาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแล (After Care )
  ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พทุธศักราช 2545 
มิไดบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการตดิตามดูแลไว กลาวคือในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง  หากผล
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแกคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
คณะกรรมการก็จะมีคํ าสั่งใหปลอยตัวและแจงผลใหแกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ทราบ โดยปราศจากมาตรการในการติดตามดูแลความประพฤติของผูกระทํ าความผิด เชน กํ าหนด
ใหมีการคุมประพฤติตอไปอีกสักระยะ หรือการกํ าหนดเงื่อนไขตางๆ เพื่อเปนกรอบ หรือแนว
ปฏิบัติของผูกระทํ าความผิดใหพึงระลึกไวเสมอวาตนยังคงตองมีหนาที่ในการปฏิบัติตนใหอยูใน
เงื่อนไขอยู มิฉะนั้นแลวเมื่อผูกระทํ าความผิดตองกลับไปอยูในสภาพแวดลอมเดิมโอกาสหรือ
แนวโนมที่ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดจะกลับมาเสพหรือติดยาเสพติดอีก ยอมเปนไปไดสูง ซ่ึงการคุม
ประพฤติตอไปสักระยะหลังจากที่ผูเสพหรือติดยาเสพติดไดกลับสูสภาวะแวดลอมเดิมๆ นอกจาก
การฟนฟูที่มีประสิทธิภาพแลวก็ยังจะทํ าใหลดอัตราเสี่ยงในการกลับมาเสพยาเสพติดหรือประกอบ
อาชญากรรมอื่นๆ ดวย

                                                          
88 พระราชบญัญัติการบํ าบัดฟนฟู พ.ศ. 2545 มาตรา 38.
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2.5.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยฝายบริหาร
(ระบบสมัครใจบํ าบัด)
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2528  มาตรา 94
มีสาระสํ าคัญ ในการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษ โดยกฎหมาย

ฉบับนี้ไดนํ าการบํ าบัดรักษาแบบสมัครใจบํ าบัด (Voluntary System) มาบัญญัติไวโดยกํ าหนด 
คณุสมบตัผูิที่จะเขารับการบํ าบัดจะตองเปนผูเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 (เฮโรอีน) หรือใน
ประเภท  3  (มอรฟน,  โคคาอีน,  ฝนยาและฝน)  หรือประเภท  5  (กัญชา  พืชกระทอม)  โดยผูเสพ
จะตองสมัครใจในการเขารับการบํ าบัดรักษาในสถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงาน
เจาหนาที่ และอยูรับการบํ าบัดรักษาตามขั้นตอนที่กํ าหนดไวจนสํ าเร็จก็จะไดรับการยกเวนโทษ
กลาวคอื  การกระทํ าเปนความผิดแลวแตกฎหมายยกเวนโทษใหเพราะกฎหมายมุงประสงคใหผูติด
ยาเสพติดใหโทษสมัครใจเขารับการบํ าบัดรักษามากยิ่งกวาการลงโทษ89 ซ่ึงจะเห็นวากฎหมายฉบับ
นี้ดํ าเนินการโดยใชหลักการมาอยางถูกหลักการแลวแตการจะนํ าระบบสมัครใจที่จะทํ าใหเกิด
ประสิทธิภาพไดนั้น กระบวนการบํ าบัดรักษาจะตองไดมาตรฐาน ซ่ึงในขณะนั้นพบวาขาดการ
บงัคบัใชกฎหมายและประชาสัมพันธจากเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง และกระบวนการบํ าบัดสวน
ใหญยังคงมุงเนนในการบํ าบัดรักษาทางกายเปนหลัก โดยละเลยในเรื่องของการบํ าบัดรักษาทางจิต
อีกทั้งระยะเวลาในการบํ าบัดรักษาก็นอยเกินไปดังนั้น แมจะผานการบํ าบัดแลว เมื่อบุคคลเหลานี้
กลับสูสภาพแวดลอมเดิม จิตใจที่ยังคงออนแออยูเมื่อเจอวิถีชีวิตที่วนเวียนอยูกับยาเสพติด โอกาส
ของการกระทํ าผิดซ้ํ าก็มีสูง  ทํ าใหประสิทธิภาพในการบํ าบัดยังไมดีเทาที่ควรจะเปน

2.5.2 มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยศาลยุติธรรม
สํ าหรับการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยองคกรศาลยุติธรรมในปจจุบันมีเพียงระบบ

เดยีวคอืระบบบังคับบํ าบัด ซ่ึงมีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
1. พระราชกํ าหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 มสีาระเกี่ยวกับการบํ าบัดรักษา

และแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษ  สองประการโดยแบงตามเกณฑอายุของผูกระทํ า
ความผิด

ประการแรกหากผูติดสารระเหยมีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ใหศาลมีคํ าสั่งใหผูกระทํ า
ความผดินัน้ไปรับการบํ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบํ าบัดรักษา90 และถา

                                                          
89 สวัสดิการสํ านักงาน  ป.ป.ส., (2528). กฎหมายและระเบียบเพื่อปองกันและปราบปรามยาเสพติด. หนา  42.
90 ดู พระราชก ําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533, มาตรา 26 อนุมาตรา 2.
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ผูติดสารระเหยซึ่งอยู ในระหวางการบํ าบัดรักษาในสถานพยาบาลหลบหนีจากสถานพยาบาล
ดังกลาว เมื่อพนักงานเจาหนาที่นํ าตัวกลับมาไดใหดํ าเนินการตามระเบียบวาดวยการบํ าบัดรักษา  
และการควบคุมผูติดสารระเหยในสถานพยาบาล91

ประการที่สองกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุก หรือพิพากษาวามีความผิดรอการ
กํ าหนดโทษ หรือรอการลงโทษผูติดสารระเหยที่มีอายุเกินสิบเจ็ดปหรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับ
เพียงอยางเดียว ศาลจะสั่งใหสงตัวผูติดสารระเหยนี้ไปรับการบํ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวา
จะครบขั้นตอนการบํ าบัดรักษาก็ได ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุก หรือส่ังใหกักขังแทน
คาปรับ  ใหนบัระยะเวลาการบํ าบัดรักษาในสถานพยาบาลเปนระยะเวลาจํ าคุก  หรือกักขังแทนคา
ปรับดวย92  และถาผูติดสารระเหยอยูในระหวางการบํ าบัดรักษาในสถานพยาบาลหลบหนีจากสถาน
พยาบาลดังกลาว ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับ  ถาศาลเห็นวาผูนั้นยังเปนผูติดสารระเหย  ศาลจะสั่งใหสงตัวผูติดสารระเหยไปรับการบํ าบัด
รักษาในสถานพยาบาลอีกก็ได93

การใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาว เปนการนํ าระบบบังคับบํ าบัดรักษาโดยผาน
กระบวนการพิจารณาโดยศาลมาใชบังคับรักษาและแกไขฟนฟูผูติดสารระเหยตามประเภทของ
ผูกระทํ าความผิด  ซ่ึงจดัออกเปน 2 ประเภท คือ ผูติดสารระเหยที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป  กับผูติดสาร
ระเหยที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป

2. ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 49  ไดบญัญัติมาตรการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษ
ไวดังนี้

“ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแตรอการกํ าหนด
โทษ  หรือรอการลงโทษบุคคลใด  ถาศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดกระทํ าความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพย
สุราเปนอาจิณ หรือการเปนผูติดยาเสพยติดใหโทษ ศาลจะกํ าหนดในคํ าพิพากษาวาบุคคลนั้นจะ
ตองไมเสพยสุรายาเสพยติดใหโทษอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางภายในระยะเวลาไมเกิน
สองปนบัแตวันพนโทษ  หรือวันปลอยตัวเพราะรอการกํ าหนดโทษ  หรือรอการลงโทษก็ได

ในกรณีที่บุคคลดังกลาวในวรรคแรกไมปฏิบัติตามที่ศาลกํ าหนด  ศาลจะสั่งใหสงไป
คมุตวัไวในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกินสองปก็ได”

                                                          
91 แหลงเดิม.  มาตรา  27.
92 ดู พระราชกํ าหนดปองกันการใชสารระเหย  พ.ศ.  2533,  มาตรา  28.
93 แหลงเดิม.  มาตรา  29.
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หลกัเกณฑขางตนแยกพิจารณาไดดังนี9้4

1. ศาลมคี ําพิพากษาลงโทษจํ าคุก หรือพิพากษาวาบุคคลนั้นมีความผิดแตรอการกํ าหนด
โทษ  หรือรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  56  เมื่อศาลไดมีคํ าพิพากษาใหรอการ
ก ําหนดโทษหรือรอการลงโทษแลว  ศาลตองปลอยตัวผูกระทํ าความผิดโดยพลัน95

2 ความผิดที่ศาลพิพากษานั้นเปนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเปนอาจิณ หรือ
การเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ

3. เมื่อศาลเห็นวาบุคคลนั้น  ไดกระทํ าผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเปนอาจิณ  หรือเปน
ผูตดิยาเสพติดใหโทษ  ศาลจะกํ าหนดในคํ าพิพากษาวาบุคคลนั้นจะตองไมเสพสุราหรือเสพยาเสพ
ตดิใหโทษอยางหนึ่ง  หรือทั้งสองอยางภายในระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันพนโทษ  หรือวัน
ปลอยตัวเพราะรอการกํ าหนดโทษ  หรือรอการลงโทษ

4. ภายหลังที่ศาลสั่งหามเสพแลว ผูที่ศาลสั่งหามเสพไมปฏิบัติตามคํ าส่ังที่ศาลกํ าหนด
ศาลมอํี านาจสั่งใหสงผูฝาฝนไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลไดเปนเวลาที่ศาลกํ าหนด แตไมเกิน 2  ป

การที่ศาลมีคํ าส่ังใหสงตัวไปคุมไวในสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 49 ถือเปนการบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย96 ถาปรากฏวาผูนั้นหลบหนีจากสถาน
พยาบาลผูหลบหนีมีความผิดทางอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  195  ซ่ึงบัญญัติไวโดย
เฉพาะคอืตองระวางโทษไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 49 นี้ 
ผูเขยีนขอใชแผนภูมิประกอบเพื่อความสะดวกแกการทํ าความเขาใจ  ดังนี้

                                                          
94 สุรางค เจียรณมงคล. (2538). ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

พ.ศ. 2534: ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุมครองสิทธิของผูติดยาเสพติด. หนา. 49.
95 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  มาตรา  72, 76.
96 วธีิการเพื่อความปลอดภัย  หมายถึง มาตรการทางกฎหมายอาญาที่รัฐใชกับบุคคลซึ่งมีสภาพหรือพฤติกรรมที่

เปนอนัตรายตอสังคม  เพื่อ  ควบคุมมิใหผูนั้นกระทํ าผิดกฎหมายอาญา  ทั้งนี้โดยมุงประสงคเพื่อใหสังคมปลอดภัยจากการ
กระท ําผดิ  มาตรการดังกลาวจึงอาจนํ ามา ใชแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดไมวาจะเปนเด็กหรือคนวิกลจริต  และไมวาบุคคล
นัน้จะยงัไมไดกระทํ าผิดหรือไดกระทํ าผิดแลวแตมีแนวโนมจะกระทํ าผิดขึ้นอีกในอนาคต
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แผนภมิูมาตรการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษ  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  49

ผูกระท ําความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเปนผูติดยาเสพยติดใหโทษ

ศาล พิพากษาลงโทษจํ  าคุก  ห รือ
พิพากษาวามีความผิดแตรอการ
ก ําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ

มีคํ าส่ังหามเสพยาเสพติดใหโทษ
(มาตรา  49  วรรคแรก)

ผูกระทํ าความผิดฝาฝนคํ าส่ังศาล

ระบบบังคับบํ าบัดรักษา
มคี ําส่ังใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาล

เปนเวลาไมเกิน  2  ป  (มาตรา  49  วรรคสอง)

หลบหนีจากสถานพยาบาล

ด ําเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 195 จํ าคุกไมเกิน
6  เดือน  หรือปรับไมเกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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อยางไรก็ตามการนํ าวิธีการทางกฎหมายดังกลาวมาใช  มลัีกษณะเปนการปองปราม
เปนหลัก ซ่ึงหากใชมาตรการดังกลาวไมไดผลศาลจะเขามาบังคับบํ าบัดผูติดยาเสพติดใหไปทํ าการ
รักษาจนกวาจะหาย 97

3. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 เปนบทบัญญัติที่กฎหมายกํ าหนดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
โทษจ ําคกุในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงคในการปองกันปญหาอันเกิดจากการลงโทษจํ าคุก
ในระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึงสงผลกระทบตอผูกระทํ าความผิดไมอาจปรับตัวเขากับสังคมได สํ าหรับ
กรณีเสพยาเสพติดใหโทษ  นบัไดวาเปนการกระทํ าผิดอยางหนึ่ง  หรือกรณีผูติดยาเสพติดใหโทษ
กอความผดิซึ่งเปนโทษครั้งแรกและไดรับโทษจํ าคุกในระยะเวลาไมเกิน  2  ป  ศาลยอมนํ าประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 56  มาใชบังคับได  ทั้งนี้จะเห็นไดจากความที่บัญญัติไวดังนี้98

“มาตรา 56 ผูใดกระทํ าความผิดซึ่งมีโทษจํ าคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจํ าคุกไมเกิน
สองป  ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจํ าคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจํ าคุกมากอน  แตเปน
โทษส ําหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษเมื่อศาลไดคํ านึงถึงอายุ  ประวัติ
ความประพฤติ  สติปญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแหงจิตนิสัย  อาชีพและสิ่งแวดลอมของ
ผูนัน้  หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณีแลวเห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวา
ผูนัน้มคีวามผิดแตรอการกํ าหนดโทษไว  หรือกํ าหนดโทษแตรอการลงโทษไว  แลวปลอยตัวไป
เพือ่ใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกํ าหนด  แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ศาล
พพิากษา  โดยจะกํ าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทํ าความผิดนั้น ศาลอาจกํ าหนดขอเดียวหรือ
หลายขอดังตอไปนี้

(1) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราว  เพือ่เจาพนักงานจะได
สอบถาม  แนะนํ า  ชวยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบ
อาชีพ  หรือจัดทํ าใหกระทํ ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามที่เจาพนักงานและ
ผูกระทํ าความผิดเห็นสมควร

(2) ใหฝกหัดหรือทํ างานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(3) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนํ าไปสูการกระทํ าความผิด

ในท ํานองเดียวกันอีก

                                                          
97 แหลงเดิม. หนา 50.
98 บญุญวิจักรษณ  เหลากอที. (2542). ปญหาสทิธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญกับการบังคับบํ าบัดรักษาผู

ตดิยาเสพติด. หนา 36-41.

DPU



67

(4) ใหไปรับการบํ าบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ  ความบกพรองทางรางกายและ
จติใจ  หรือความเจ็บปวยอยางอื่น  ณ  สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกํ าหนด

(5) เงื่อนไขอื่น ๆ  ตามทีศ่าลเห็นสมควรกํ าหนดเพื่อแกไข  ฟนฟูหรือปองกันมิให
ผูกระทํ าความผิดกระทํ าหรือมีโอกาสกระทํ าความผิดขึ้นอีก

เงือ่นไขตามที่ศาลไดกํ าหนดตามความในวรรคกอนนั้น ถาภายหลังความปรากฏแกศาล
ตามคํ าขอของผูกระทํ าความผิด  ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น  พนักงานอัยการ
หรือเจาพนักงานวาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของผูกระทํ าความผิดได
เปลีย่นแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรือ
จะก ําหนดเงือ่นไขขอใดตามที่กลาวในวรรคกอนที่ศาลยังมิไดกํ าหนดไวเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได”

หลักเกณฑขางตน  แยกพจิารณา ไดดังนี้
(1) ตองเปนกรณีที่ไดกระทํ าความผิดซึ่งมีโทษจํ าคุก
(2) ตองไมปรากฏวาผูกระทํ าความผิดไดรับโทษจํ าคุกมากอน  หรือแมปรากฏวาไดรับ

โทษจ ําคุกมากอน  แตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในคดีนั้นศาลจะลงโทษจํ าคุกไมเกินสองป
(4) ศาลไดคํ านึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ สติปญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  

ภาวะแหงจิตนิสัย  อาชีพและสิ่งแวดลอมของผูนั้น  หรือสภาพความผิด  หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณี
(5) ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกํ าหนดโทษ หรือรอการลงโทษแลว

ปลอยตวัไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลกํ าหนด  แตตองไมเกินหาป  นับแต
วนัทีพ่พิากษาโดยจะกํ าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได

ซ่ึงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นี้ถือไดวาเปนมาตรการแกไข
ผูตดิยาเสพติดใหโทษประการหนึ่ง  เมือ่นํ าตัวผูกระทํ าความผิดซึ่งมีโทษจํ าคุก99  เขาสูกระบวนการ
พจิารณาโดยศาลแลว  ศาลจะลงโทษจํ าคุกไมเกินสองป โดยพิพากษาวามีความผิดแตรอการกํ าหนด
โทษหรอืรอการลงโทษ  พรอมทั้งกํ าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผูติดยาเสพติดใหโทษ  ตาม
มาตรา  56 (4)  ใหไปรับการบํ าบัดรักษาอาการติดยาเสพติดใหโทษ  ณ  สถานที่และระยะเวลาที่ศาล
ก ําหนด100 อันเปนวิธีการบังคับบํ าบัดรักษาวิธีหนึ่ง  ซ่ึงเปนดลุยพินิจของศาลในกรณีที่จะพิพากษา
วามีความผิด แตรอการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษไวแลวปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับ
ตวัภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกํ าหนด แตตองไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยกํ าหนด
                                                          

99 หมายถึง ผูกระทํ าความผิดอาญา และหรือผูกระทํ าผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงศาลจะ
ลงโทษจํ าคุกไมเกิน  2  ป

100 แหลงเดิม.  40.
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เงือ่นไขเพื่อควบคุมความประพฤติดังกลาวหากผูกระทํ าความผิดฝาฝนคํ าส่ังศาล  ศาลมีอํ านาจเรียก
ตวัผูนัน้มาตักเตือน  หรือกํ าหนดการลงโทษซึ่งรอไวไดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 57 และ
กรณีที่ผู กระทํ าความผิดไดกระทํ าความผิดนั้นอีก ภายในระยะเวลาที่ศาลกํ าหนดเงื่อนไขเพื่อ
คุมความประพฤติ เชน หันกลับไปเสพยาเสพติดใหโทษชนิดเดียวกันนั้นอีก ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 58 บัญญัติใหศาลที่พิพากษาคดีหลังกํ าหนดโทษที่ลงโทษไวในคดีกอนเขากับโทษใน
คดีหลัง  แลวแตกรณี  ซ่ึงมาตรการนี้จะไมนํ ามาใชในทางปฏิบัติ  เนือ่งจากกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษไดบัญญัติถึงกรณีนี้ไวโดยเฉพาะแลวโดยใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดนั้นอีก
กึง่หนึง่ของโทษที่ศาลกับการกระทํ าความผิดในคดีกอน101 เชน กระทํ าความผิดฐานเสพเฮโรอีนใน
คดีกอนแลวฝาฝนคํ าส่ังศาลไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ โดยกระทํ าความผิดฐาน
เสพกัญชา เปนตน แตศาลอาจพิพากษาวามีความผิดแตการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 อีกกไ็ด ซ่ึงแตกตางจากมาตรการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษ  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 49 กลาวคอื ศาลจะกํ าหนดในคํ าพิพากษาวาบุคคลนั้นจะตอง
ไมเสพยาเสพตดิใหโทษภายในระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันพนโทษ  หรือวันปลอยตัวเพราะรอ
การกํ าหนดโทษ  หรือรอการลงโทษ  และภายหลังที่ศาลมีคํ าส่ังหามเสพแลว  ผูที่ถูกศาลสั่งหามเสพ
ไมปฏิบัติตามคํ าส่ังที่ศาลกํ าหนด ศาลมีอํ านาจสั่งใหสงผูนั้นไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลไดเปน
เวลาทีศ่าลกํ าหนด  แตตองไมเกิน 2 ป หากปรากฏวาผูนั้นหลบหนีจากสถานพยาบาล  ผูหลบหนีมี
ความผดิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 195 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ102

การใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาวตอผูติดยาเสพติดใหโทษนับไดวาเปนการนํ า
ระบบบังคับบํ าบัดรักษาโดยผานกระบวนการพิจารณาทางศาลมาใชบังคับบํ าบัดรักษาและแกไขฟน
ฟูผูติดยาเสพติดใหโทษใหสามารถกลับเขาสูสังคมไดโดยปกติ โดยเปดโอกาสใหผูกระทํ าผิดได
กลับตัวเปนคนดี ไมหวนกลับไปเสพยาเสพติดใหโทษไดอยาง แตในทางปฏิบัติวิธีการควบคุม
ความประพฤติไมสามารถแกไขผูติดยาเสพติดไดเทาที่ควร เนื่องจากบุคคลนั้นไมไดสมัครใจที่จะ
เลิกเสพดวยตนเอง ประกอบกับกระบวนการบ ําบัดยังไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ผูติดยาเสพติดให
โทษไมอยูรับการบํ าบัดรักษาจนครบทุกขั้นตอน เมื่อไดรับการปลอยตัวไปขณะที่อาการติดยา
เสพตดิใหโทษยังคงอยู  ทํ าใหผูนั้นมีโอกาสหวนกลับไปเสพยาเสพติดใหโทษอีก

                                                          
101 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  2522,  มาตรา  97.
102 แหลงเดิม.  41.
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บทที่ 3
มาตรการทางเลือกตามกฎหมายในการปฏิบัติตอผูติดยาเสพติดในตางประเทศ

มาตรการในการแกไขปญหาผูติดยาเสพติดในตางประเทศ มีพัฒนาการเปนลํ าดับ  
บางประเทศที่ถือหลักการพิจารณาพิพากษาในคดีอาญา ตองดํ าเนินการโดยศาลยุติธรรมซึ่งให 
ผูพิพากษาเปนผูใชดุลยพินิจแตผูเดียว โดยปราศจากฝายบริหารหรือองคกรสหวิทยาการกํ าหนด
แนวทางในการบํ าบัดฟนฟูผูเสพรวมกัน บางประเทศใชกระบวนการเบี่ยงเบนคดีโดยฝายบริหารซึ่ง
มทีัง้เปนผูมีอํ านาจแตผูเดียวและจัดตั้งเปนรูปแบบที่เรียกวา คณะกรรมการเพื่อการบํ าบัดฟนฟูผูเสพ 
โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการอาจมีที่มาแตกตางกันไปขึ้นอยูกับแตละประเทศจะกํ าหนด ซ่ึง
ปราศจากการมีสวนรวมจากองคกรศาลยุติธรรม และเพื่อมิใหเปนการขัดรัฐธรรมนูญบางประเทศที่
ใชรูปแบบการเบี่ยงเบนคดี โดยฝายบริหารจะกํ าหนดใหศาลพิจารณาสงตัวผูเสพยาไปตรวจพิสูจน
หาสารเสพติดในรางกาย แตกระบวนการหลังจากนั้นจะเปนอํ านาจของคณะกรรมการเปนหลัก 
นอกจากนี้ดวยประสบการณในการแกไขปญหาผูเสพอยางตอเนื่องทํ าใหมีการคิดคนรูปแบบบํ าบัด
แบบบูรณาการโดยการทลายเสนกั้นระหวางองคกรอันเปนการรวมอํ านาจทั้งของฝายตุลาการและ
ฝายบรหิารกันอยางแนบสนิท  โดยตั้งเปนทีมงานเพื่อการบํ าบัดฟนฟูผูเสพอยางมีประสิทธิภาพ

โดยสรุปมาตรการในการบํ าบัดฟ นฟูผูติดยาเสพติดในตางประเทศจัดแบงไดเปน 
มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟูโดยฝายบริหาร มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟู
โดยฝายศาล และมาตรการบํ าบัดฟนฟูโดยศาลยาเสพติด

 3.1 มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดของตางประเทศ โดยฝายบริหาร
สํ าหรับมาตรการในการบํ าบัดฟนฟูโดยฝายบริหารในที่นี้จะขอกลาวถึงการบํ าบัดฟนฟู

ผูติดยาเสพติดของประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร

     1. มาตรการในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศมาเลเซีย
              การฟ นฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติดของประเทศมาเลเซีย มีพัฒนาการตั้งแตโดย
กฎหมายฉบับแรก คือ The Dangerous Ordinance 1952 ซ่ึงเมื่อมีการใชบังคับระยะหนึ่งจึงมีการออก
กฎหมายออกมาอีกหลายฉบับ เพื่อใหการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ได
แก Dangerous Drug (Amendment) Act 1975 , 1977 , 1984  และ Drug Dependent (Treatment and 
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Rehabilitation) Act 1983103  พบวาแมจะเปนการใชแนวคิดการแกไขฟนฟู (Rehabilitation) โดยไม
น ําแนวคดิการแกแคนทดแทน (Crime Control) มาใชแกผูติดยาเสพติดแลวก็ตาม แตกระบวนการ
เบี่ยงเบนคดียังคงมีความไมชัดเจนจะเปนในลักษณะเบี่ยงเบนโดยใชองคกรฝายศาลหรือฝายบริหาร 
แตมแีนวโนมเปนการเบี่ยงเบนคดีโดยฝายบริหาร  เนือ่งดวยกระบวนการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
ยงัคงเปนกระบวนการแยกสวนกันระหวางเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม เชน ผูพิพากษา กับ
เจาหนาทีห่รือทีมงานในการบํ าบัดรักษาโดยคณะกรรมการคณะหนึ่ง (Board of Visitors) กลาวคือ 
หลังจากที่พนักงานเจาหนาที่นํ าสงศาล ศาลจะพิจารณาและมีคํ าสั่งใหไปเขารับการฟนฟูจากคณะ
กรรมการนี้ โดยไมมีองคกรสหวิชาชีพ (Interdisciplinary) อันไดแกเจาหนาที่บํ าบัด จิตแพทย 
พนักงานอัยการ เจาหนาที่สังคมสงเคราะหมาชวยในการพิจารณากํ าหนดแผนการฟนฟูรวมกับ 
ผูพพิากษา  และหลังจากที่ผูพิพากษาใชดุลยพินิจสงตัวเขารับการฟนฟูแลวอํ านาจก็ถูกตัดขาด และ
จะถูกถายโอนใหกับคณะกรรมการทั้งหมด ผูพิพากษาไมสามารถติดตามผลการบํ าบัดรวมตลอดถึง
การใชดุลยพินิจในการลดหรือขยายระยะเวลาการฟนฟูไดเลย ซ่ึงมีความคลายคลึงกับกระบวนการ
บ ําบัดฟนฟูตามพระราชบัญญัติฟนฟูผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545
                 อยางไรกต็าม กฎหมายฉบับดังกลาวยังคงมีขอดีบางประการอันไดแกการกํ าหนดให
มีระยะเวลาของการบํ าบัดรักษาฟนฟูประมาณ 2 ป และกํ าหนดการติดตามดูแลผูเสพหรือติดยา 
เสพตดิหลังจากที่เขารับการบํ าบัดฟนฟูสํ าเร็จอีกชวงเวลาหนึ่ง  ซ่ึงแตกตางจากพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ของประเทศไทยที่บัญญัติใหผูเสพเขารับการบํ าบัด
รักษาเพียง 6 เดือน จริงอยูที่บทบัญญัติดังกลาวจะกํ าหนดใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดสามารถที่จะขยายระยะเวลาการบํ าบัดฟนฟูไดเปนจนถึง 3 ปแตในทางปฏิบัติจะ
บ ําบดัรักษาเพียง 4 เดือน สวนระยะเวลาอีก 2 เดือน เปนการคุมประพฤติกอนปลอยตัว และไมได
บญัญตัสิวนการติดตามดูแลไว  ทํ าใหกระบวนการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดขาดหายไป ไม
ครบขัน้ตอน ผูเสพที่กลับไปอยูในสภาวะแวดลอมเดิมจึงมีความเสี่ยงที่จะเสพยาเสพติดสูง

             2. มาตรการในการบํ าบัดฟนฟูยาเสพติดของประเทศสิงคโปร104

มาตรการในการบํ าบัดฟนฟูยาเสพติดของประเทศสิงคโปรเปนไปตามกฎหมายที่
เรยีกวา The Misuse of drug แกไขเพิ่มเติม ป 1979 ซ่ึงมีหลักเกณฑและกระบวนการในการเบี่ยงเบน
คดี โดยฝายบริหารแบบบังคับบํ าบัดซึ่งคลายกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พทุธศกัราช 2534 แตกตางกันในรายละเอียดบางเรื่องเชน ประเทศสิงคโปรใหอํ านาจผูอํ านวยการ
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ของสํ านักงานยาเสพติดในการนํ าตัวผูตองสงสัยวาเปนผูติดยาเสพติด เพื่อตรวจพิสูจนและเปนผู
วินิจฉัยในการนํ าตัวผูติดยาเสพติดเขาสูมาตรการบังคับบํ าบัดฟนฟู อีกทั้งมีอํ านาจเด็ดขาดไมวาจะ
เปนการขยาย  ลดระยะเวลาฟนฟู โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาลในการ
พจิารณาฟนฟผููตดิยาเสพติด นอกจากนี้ในสวนระยะเวลาการบํ าบัดกํ าหนดเพียงหกเดือนซ่ึงกํ าหนด
ไวเหมือนกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2534  และพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.  2545

ในสวนฐานความผิดกฎหมายจะกํ าหนดไวคอนขางจํ ากัดคือ เปนกรณีของการบริโภค
สารควบคุมตามชนิดและปริมาณที่กํ าหนด โดยไมไดขยายไปถึงผูกระทํ าความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยว
ของกับอาการติดยาเสพติด

3.2 มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยศาล

          1. มาตรการในการบํ าบัดฟนฟูยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา105

                      ในป ค.ศ. 1860-1979 สหรัฐอเมริกาไดคิดคนรูปแบบการบํ าบัดรักษา แตกตางกัน
ออกไปในแตละมลรัฐ โดยมีการจัดตั้งเปนโครงการ อาทิ โครงการ California โครงการบํ าบัดรักษา
ทางเลือกตออาชญากรรมปกติ (TASC) โครงการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดสุดสัปดาห จนมีการ
ระดมสมองจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและองคกรที่เชี่ยวชาญทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา 
สุดทายจึงมีการออกกฎหมายของการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดที่เปนมาตรฐานกลางในป ค.ศ. 
1966 แกไขเพิ่มเติมป ค.ศ. 1971 ที่เรียกวา The Narcotic Addict Rehabilitation Amendment 
1971 (NARA) ซ่ึงกฎหมายฉบบัดังกลาว เปนการนํ าแนวคิดการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการ
ยตุธิรรมโดยองคกรศาล ซ่ึงแตเดิมนั้นเมื่อผูกระทํ าผิดถูกจับกุมจะถูกสงดํ าเนินคดีในชั้นศาลและถูก
พิพากษาใหลงโทษในเรือนจํ า นอกจากนี้เปนการเล็งเห็นถึงปญหายาเสพติดที่อดีตมุงเนนแตการ
ปราบปราม โดยกํ าจัดผูลักลอบและจํ าหนายยาเสพติดเปนหลัก (Supply Reduction) มาเปนการนํ า
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาผสานกับการบํ าบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด
                    อยางไรก็ดีพบวามีขอนาสังเกต อันถือไดวากฎหมายฉบับนี้ไดสรางองคความรูใน
การคดิคนรูปแบบบํ าบัดบูรณาการ โดยใชศาลยาเสพติดในยุคตอมา เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนของการ
นํ าแนวคิดการนํ าองคกรสหวิชาชีพ (interdisciplinary)เขามาชวยในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 
โดยการนํ าแพทยและจิตแพทยเขามามีสวนชวยในการวินิจฉัยวาบุคคลดังกลาวเปนผูติดยาเสพติด
หรือไม  อยางไรก็ดีกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด และการพิจารณาในศาลยังเปนอํ านาจหนาที่ของ
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ศาลแตเพยีงผูเดียว  โดยแพทยและจิตแพทยมีฐานะเปนเพียงผูชํ านาญการพิเศษ ซ่ึงเปนการใหความ
เห็นอันเปนประโยชนตอการวินิจฉัยที่เกี่ยวกับผูกระทํ าความผิดวาเปนผูติดยาเสพติดหรือไม อันมี
ลักษณะกระบวนพิจารณาไมตางจากการพิจารณาคดีอาญาในศาลยุติธรรมปกติและยังคงมีเสนกั้น
อยูในระหวางองคกร

ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือตามมาตรา 3414 ซ่ึงเปนกระบวนการหลังจากที่ผูสมัคร
ทีจ่ะเขารบัการฟนฟูไดรับการพิจารณาวินิจฉัยเห็นควรใหมีการพิจารณาแบบมีคณะลูกขุนได  อยาง
ไรก็แลวแตเปนดุลยพินิจของผูพิพากษาไตสวนที่จะไมอนุญาตใหมีการพิจารณาแบบมีคณะลูกขุน
หากเหน็วาเปนการลาชาเกินสมควร  และดํ าเนินกระบวนพิจารณาโดยไตสวนไปฝายเดียว

สํ าหรับคุณสมบัติผูจะเขารับการบํ าบัดฟนฟูบัญญัติไวคอนขางกวางโดยมีการนํ า
ระบบสมัครใจบํ าบัดมาใชสํ าหรับผูที่ยังมิไดถูกจับกุมและระบบบังคับบํ าบัดสํ าหรับผูที่ถูกจับกุม
และถูกพิพากษาลงโทษแลว(ซ่ึงคลายกับระบบสมัครใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2528 มาตรา 94 และระบบบังคับบํ าบัดตาม พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545)อันนับวาเปนแนวคิดที่เหมาะสมเนื่องจากมีการเปดโอกาสใหผูเสพหรือติดยาเสพติดที่ยังมิได
ถูกจบักมุแตเห็นวาตนเปนผูติดยาเสพติดก็สามารถยื่นคํ ารองตอศาลเพื่อเขารับการบํ าบัด  อีกทั้งตาม
มาตรา 3401 ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการนํ าแนวคิดเกี่ยวกับการกระทํ าความผิดอาญาอื่นใดเพราะ
ฤทธ์ิยาเสพติด (drug  related offences) เขามาสูการพิจารณาของศาล

กระนัน้กด็ ี กฎหมายฉบับนี้ยังคงขาดความชัดเจน ในเรื่องความผิดประเภทใดบางที่
ถือวามคีณุสมบัติในการที่จะเขารับการฟนฟู ซ่ึงการกํ าหนดหลักเกณฑไวอยางกวาง ทํ าใหมีปญหา
ในการบังคับใชและตีความวาบุคคลที่กระทํ าความผิดอาญาประเภทใดบางสามารถที่จะยื่นคํ ารอง
ขอตอศาลได ซ่ึงแตกตางจากศาลยาเสพติดจะกํ าหนดไวอยางชัดเจนวาความผิดใดบางที่จะสามารถ
เขาสูกระบวนการได อีกทั้งในชวงดังกลาวการที่อนุญาตใหผูที่ไดรับคํ าพิพากษาใหลงโทษและอยู
ในเรือนจํ าสามารถที่จะยื่นคํ ารองไดดวยนั้น ทํ าใหเปนหนึ่งในสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหเกิดคดีลนศาล
ขึน้ในชวงประมาณป ค.ศ. 1970-1980 จนทํ าใหในที่สุดทํ าใหตองมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของสหรัฐครั้งสํ าคัญ

นอกจากนีก้ฎหมาย NARA ไดบัญญัติถึงกระบวนการไวคอนขางซับซอนยุงยากอยู
หลายประการ ซ่ึงไมเหมาะแกการนํ ามาใชในกระบวนการบํ าบัดแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติด

กลาวคือในขั้นตอนของการกํ าหนดคุณสมบัติเบื้องตนจะเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้
ไดรวมเอาแนวคิดระบบบํ าบัดที่มีอยูในขณะนั้นไดแก ระบบบํ าบัดแบบบังคับบํ าบัด สมัครใจบํ าบัด
และระบบบํ าบัดตองโทษในเรือนจํ าเขาดวยกันและใหศาลพิจารณาทั้งหมดซึ่งเปนภาระแกศาลเปน
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อยางมาก นอกจากนี้ในกระบวนการพิจารณาก็ยังคงเปนวิธีพิจารณาแบบปกติที่องคกรสหวิชาชีพ
อ่ืนเชนแพทยมีฐานะเปนเพียงพยานผูเชี่ยวชาญ

ประการตอมาเมื่อศาลมีคํ าวินิจฉัยวาไมเปนผูติดยาเสพติดกฎหมายก็เปดโอกาสใหมี
การโตแยงไดภายใน 15 วัน และนํ าพยานหลักฐานมาหักลาง และยื่นคํ ารองตอศาล เมื่อศาลรับคํ า
รองแลวกต็องใชเวลาอีกระยะหนึ่งในการทํ าคํ าส่ัง อยางไรก็ดีแมพยานหลักฐานรับฟงไดวาเปนผูติด
ยาเสพตดิแตผูพิพากษาอาจไมตั้งคณะลูกขุนก็ไดหากเห็นวากระบวนพิจารณาลาชาเกินสมควร

กรณีที่มีการตั้งคณะลูกขุนจะมีการพิจารณานํ าพยานหลักฐานเขาสืบอีกครั้งหากคณะ 
ลูกขุนตัดสินวาเปนผูติดยาเสพติดบคุคลนั้นก็จะเขาสูระบบการบํ าบัดฟนฟูตอไป
                   ในสวนกระบวนการบํ าบัดรักษานั้นศาลจะสั่งใหแพทยทํ าการตรวจพิสูจนวาเปนผูติด
ยาเสพติดจริงหรือไม ถาหากรายงานระบุวาไมเปนผูติด  ศาลกจ็ะปลอยตัวไปแตถาหากรายงานระบุ
วาเปนผูติดยาเสพติด บุคคลนั้นจะตองถูกสงตัวไปบํ าบัดรักษาที่สถานพยาบาลเพื่อทํ าการบํ าบัด
รักษาและฟนฟู เปนระยะเวลา 6 เดือน  โดยใหอํ านาจเด็ดขาดเปนของผูอํ านวยการโรงพยาบาลใน
การพจิารณาปลอยตัวผูติดยาเสพติด  เมื่อใดก็ไดที่เห็นวาเหมาะสมนอกจากนี้ภายในระยะเวลา 3 ป 
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล แลวศาลอาจสั่งใหผูเขารับการบํ าบัดเขารักษาตัวอยูในความควบคุม
ดูแลของผูอํ านวยการโรงพยาบาล ซ่ึงคลายกับกระบวนการติดตามดูแลนั่นเอง เพียงแตระยะเวลา
ของการบ ําบดัคอนขางกํ าหนดไวนอยเกินไปคือ 6 เดือน และกระบวนการที่ยุงยากหลายขั้นตอน อีก
ทั้งยังไมมีลักษณะเปนองคกรสหวิชาชีพอยางแทจริง ทํ าใหกฎหมายฉบับนี้ยังไมประสบผลสํ าเร็จ
เทาที่ควร

 2. มาตรการในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมันเล็งเห็นถึงความสํ าคัญของปญหายาเสพติดใหโทษโดยเฉพาะผู

กระท ําความผิดอาญา โดยมีเหตุหนุนเนื่องมาจากการติดยาเสพติดใหโทษ จึงไดบัญญัติถึงมาตรการ
ในการแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษไวในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ค.ศ. 1975 (The Penal 
Code of The Federal Republic of German 1975)106 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะบํ าบัดฟนฟูปรับ
สภาพผูติดยาเสพติดใหโทษที่มีสภาพเปนอันตรายเขารับการบํ าบัดรักษาตัวดวยหวังวาเมื่อหายดีแล
วจะสามารถอยูรวมกันกับชุมชนในสังคมไดอยางปกติสุข  ซ่ึงพอสรุปใจความของกฎหมายฉบับดัง
กลาวไดดังนี้

หลังจากที่มีการนํ าตัวผูกระทํ าความผิดกฎหมายอาญาในขณะที่ติดยาเสพติดใหโทษ
อยูนัน้ กจ็ะเขาสูกระบวนพิจารณาของศาล เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลนั้นมีโอกาสที่จะบํ าบัด
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รักษาใหหายขาดไดโดยมีความผิดตามที่ถูกกลาวหาจริง ศาลจะพิพากษาลงโทษจํ าเลย นอกจากนี้แม
ไมมพียานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนความผิดทางอาญาแกจํ าเลยได  แตศาลเห็นวาสภาพอันตราย
ในตัวบุคคลนั้นยังคงมีอยู และมีความเปนไปไดที่จะกระทํ าความผิดอาญารายแรง ศาลจะใช 
ดุลยพินิจส่ังใหสงตัวจํ าเลยไปควบคุมยังสถานบํ าบัดผูติดยาเสพติดใหโทษเปนเวลาไมเกิน สองป
ตอมาหากกระบวนการบํ าบัดเสร็จสิ้นลงศาลจะพิจารณาโดยจะมีการตรวจสอบผลของการบํ าบัด
เปนสองระยะ  โดยระยะที่หนึ่งเปนกรณีหลังจากที่จํ าเลยเขารับการบํ าบัดมากกวาหนึ่งป  หากศาล
เห็นวาไมสามารถบํ าบัดรักษาจํ าเลยใหหายขาดได ศาลจะมีคํ าส่ังยกเลิกการบํ าบัดรักษาในสถาน
บํ าบัดและใชมาตรการในการคุมความประพฤติแทน แตถาหากผลการบํ าบัดกาวหนาไปดวยดีก็จะ
เขาสู ระยะที่สองซึ่งเปนการตรวจสอบผลการบํ าบัดรักษาในกรณีกอนสิ้นระยะเวลาการบํ าบัด 
หกเดอืน โดยศาลจะใชดุลยพินิจพิเคราะหความกาวหนาของการบํ าบัดรักษาของจํ าเลย หากเปนที่
พอใจแกศาล ศาลจะมีคํ าส่ังใหพักการควบคุมตัวจํ าเลยในสถานบํ าบัดและคุมประพฤติจํ าเลยหากมี
การท ําผิดขึ้นมาในระหวางนี้ศาลจะสั่งใหคุมขังจํ าเลยไวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

เห็นไดวากระบวนการบํ าบัดฟนฟูของประเทศเยอรมันเปนระบบบังคับบํ าบัด นอก
จากนีม้วีธีิการที่คลายกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 คือหากศาลเห็นวาเปนผูติดยาเสพติด จะ
ส่ังใหไปบํ าบัดรักษาที่สถานพยาบาล สวนที่แตกตางกันคือระยะเวลาในการใชมาตรการคุมความ
ประพฤติ โดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 ศาลจะมีคํ าส่ังไปพรอมกัน แตกฎหมายของเยอรมัน
จะสัง่ใหไปบํ าบัดรักษากอน ตอเมื่อผลการบํ าบัดเสร็จสิ้นศาลจะมีคํ าส่ังใหคุมความประพฤติไว

                3. มาตรการในการบํ าบัดฟนฟูยาเสพติดของประเทศออสเตรเลีย107

มาตรการในการบํ าบัดฟนฟูยาเสพติดของประเทศออสเตรเลียมีแนวคิดในการเบี่ยง
เบนคดีออกจากกระบวนการพิจารณาโดยองคกรศาลและมีมุมมองวาผูติดยาเสพติดมิใชอาชญากร
แตเปนเพียงผูที่จํ าตองไดรับการบํ าบัดฟนฟู โดยบัญญัติเปนพระราชบัญญัติที่เรียกวา Sentencing 
Act 1991 ซ่ึงบญัญตัิถึงมาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟูอาการหรือถอนพิษยาเสพติด โดย
หากศาลพบวาเปนผูติดยาเสพติดหรือติดสุราจริงและเห็นวาพอจะรักษาใหหายขาดไดก็จะมีคํ าส่ังรอ
การลงโทษไว และกํ าหนดเปนเงื่อนไขของการคุมประพฤติโดยทั่วไป เชน ใหจํ าเลยเขารับการ
บ ําบดัรักษาในสถานพยาบาล  หามยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด  สวนกระบวนการบํ าบัดรักษาฟนฟู
นั้นมิไดมีการบัญญัติไวโดยตรง แมจะมีการกํ าหนดคํ าส่ังใหเขารับการรักษาในสถานพยาบาล แต
บทบญัญตัใินสวนนี้จะเนนไปที่ผูกระทํ าความผิดที่มีอาการเจ็บปวยทางจิต ซ่ึงกระทํ าความผิดอาญา
อ่ืน ๆ เปนหลัก  ทํ าใหกระบวนการบํ าบัดยังไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร
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               จากที่ไดกลาวถึงกระบวนการบํ าบัดรักษาของประเทศตางๆ มาแลว กระนั้นก็ตาม
ประเทศเหลานี้ก็ยังคงมีปญหาในเรื่องของการเพิ่มจ ํานวนขึน้ของผูติดยาเสพติดอยางตอเนื่อง จนใน
ที่สุดมีนวัตกรรมในการแกไขปญหาผูติดยาเสพติดครั้งสํ าคัญ เมื่อ ค.ศ. 1989 ในมลรัฐฟลอริดา 
สหรฐัอเมริกา ไดประสบผลสํ าเร็จในการแกไขปญหาผูติดยาเสพติด

3.3 มาตรการทางกฎหมายในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยศาลยาเสพติด

1. การปฏบิตัิตอผูติดยาเสพติด ในศาลยาเสพติด ของรัฐฟลอริดา
(รัฐบัญญัติศาลยาเสพติดแหงฟลอริดา 2004)108

ปญหายาเสพติดเปนปญหาใหญอันนํ าไปสูการการประกอบอาชญากรรมอื่นทั้งใน
มลรัฐฟลอริดาและประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะมีการจับกุมผูกระทํ าความผิดที่ใชยาเสพติดจนศาล
พพิากษารับโทษจํ าคุก แตเปนเพียงโทษจํ าคุกระยะสั้น109 ดงันั้นเมื่อผูเสพยาไดรับการปลอยกลับสู
ชุมชนโดยไมไดรับการบํ าบัดแลว จึงกลับมากระทํ าผิดซํ้ าอีกเปนจํ านวนมาก ศาลยาเสพติดจึงกอ
ก ําเนดิขึน้มาเพื่อที่จะลดวัฎจักรในการกระทํ าผิดซ้ํ า และทํ าใหผูกระทํ าผิดไดตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด โดยกระบวนการบํ าบัดฟนฟูที่มีประสิทธิภาพ

มลรัฐฟลอริดาไดริเริ่มจัดตั้งศาลยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 
1989  จากในอดีตป ค.ศ. 1960  มกีารบัญญัติกฎหมายโดยการผันคดีออกจากศาลยุติธรรมสํ าหรับ 
ผูตดิเฮโรอีน (diversion program for heroin addicts) ตอมาในป ค.ศ. 1970 ไดมีการบัญญัติกฎหมาย
ใหมโดยใชช่ือวาการฟนฟูแบบทางเลือกในอาชญากรรมบนทองถนนหรือ TASC (Treatment 
Alternatives to Street Crime)

หลักการสํ าคัญของศาลยาเสพติดไดรับการพัฒนามาเปนลํ าดับซึ่งเริ่มตั้งแต แดด เคา
ตี ้ (Dade County) ไมอามี สหรัฐอเมริกา  เร่ือยมาจนถึงปจจุบันเพื่อที่จะลดปญหาคนลนคุก และลด
ปญหาเรือ่งของการใชจายงบประมาณมหาศาลในระบบกระบวนการยุติธรรม  ดวยการตระหนักถึง
ปญหาและสถานการณที่วิกฤต เชนนี้ ศาลสูงในมลรัฐฟลอริดา โดยการนํ าของทานผูพิพากษา  เฮอร
เบริต ไคลน (Herbert Cline) จึงไดทํ าการโครงการวิจัยข้ึนมา โดยพบวาสาเหตุของปญหาที่รายแรง 
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อันเนื่องมาจากคนลนคุก ก็เนื่องมาจากการมีการตั้งขอหาอันเกี่ยวกับยาเสพติด110ซ่ึงเปรียบเสมือน
กับประตูแหงวัฎจักรใหระบบกระบวนการยุติธรรมตองอาแขนรับปญหาอยางซํ้ าไปซํ้ ามาโดยขาด
วิสัยทัศนในการบูรณาการปญหาผูติดยาเสพติด โดยที่กระบวนการแกไขปญหานอกจากจะสงตัวผู
ติดยาเสพติดไปฟนฟูแลวยังจะตองเนนหนักควบคูไปกับการจัดระบบกระบวนการยุติธรรม และ
ความจํ าเปนที่จะตองมีระบบหรือผูนํ าในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งกลวิธีในการ
ผสานพันธมิตรหรือชุมชนเขามามีสวนในศูนยฟนฟู กับระบบของกระบวนการยุติธรรมเขาดวย 
กัน111 ดวยเหตุดังกลาวขางตนจึงเปรียบเสมือนเปนแรงสงใหเกิดศาลยาเสพติดนับแตนั้นเปนตนมา  
กลยุทธในการฟนฟูของศาลยาเสพติดถูกนํ ามาใชในคดีที่ผูกระทํ าความผิดนั้นเปนผูใชยาเสพติดให
โทษโดยผานทางเงื่อนไขบังคับที่เขมงวดตลอดถึงความอดทนที่จะเอาชนะฤทธิ์ของยาเสพติดทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ศาลยาเสพติดเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดเพื่อจัดหากลยุทธ กลไกการ
แกไขปญหาผูติดยาเสพติดอยางบูรณาการในอันที่จะลดหรือจํ ากัดผลผลิตของอาชญากรในอนาคต

กลยุทธของศาลยาเสพติดในการฟนฟูผูกระทํ าความผิดนั้นโดยทั่วไปจะเริ่มตนขึ้น
ดวยการที่ผูกระทํ าความผิดอาญาเล็กนอยอันเกี่ยวพันกับยาเสพติดถูกจับกุมและสมัครใจหรือยิน
ยอมทีจ่ะเขาสูศาลยาเสพติด ซ่ึงทํ าใหวงจรของคดีหยุดไวช่ัวคราว (Adjudication) และจะสงตอให
กบัทีมงานศาลยาเสพติด  อันประกอบดวย ผูพิพากษา พนักงานอัยการ ทนายจํ าเลย ผูเชี่ยวชาญทาง
ดานการฟนฟู  เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่ราชทัณฑ และเจาหนาที่
อ่ืนๆที่เกี่ยวของ รวมกันลอมวงพิจารณาและพบปะพูดคุยกับผูกระทํ าความผิดในบรรยากาศที่เปน
กันเอง กระบวนการพิจารณาตลอดถึงการฟนฟูจะตั้งอยูบนหลักการความสมัครใจของผูกระทํ า
ความผิดหรือผูสมัคร ดังนั้นผูกระทํ าความผิดหรือผูสมัครทุกคนจะมีโอกาสและทางเลือกแมวาทาง
เลือกนั้นจะเปนกรณีที่ตองถูกจํ าคุกก็ตาม112 หากผูกระทํ าความผิดประสบผลสํ าเร็จในโปรแกรมที่
เขมงวด ผูพิพากษาศาลยาเสพติดซึ่งเปนบุคคลเดียวกันอาจพิพากษายกฟองในขอหาที่จํ าเลยไดรับ 
หรือไดรับการลดโทษ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดแลวแตดุลยพินิจผูพิพากษาโดยคํ าแนะนํ าจากทีม
งานศาลยาเสพติด

                                                          
110 เหตทุีเ่ปนเชนนี้ เนื่องจากมีผูติดยาเสพติดจํ านวนมากที่ตองคํ าพพิากษาลงโทษจํ าคุก ทํ าใหใหเกิดปญหาคน

ลนคุกในเรือนจํ า ซ่ึงมจี ํานวนมากกวาลานคนในแตละป โดย 2 ใน 3 ของผูที่ถูกจับกุม ถูกตั้งขอหาครอบครองยาเสพติด 
และที่เหลือในขอหาผลิตหรือจํ าหนายยาเสพติดทํ าใหหองพิจารณาของศาลในอเมริกาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อที่จะจัดการ
กับปญหาคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดโปรดดูเพิ่มเติมในwww.healingpeople.com/mambo/index2.php?
option=content&task=view&i........

111 http://www.brevardclerk.us/ctadmin/drug_court/drug_court.htm
112 http://japan.usembassy.gov/e/p/tp-20030516c4.html
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นอกจากนี้พัฒนาการในการฟนฟูโดยศาลยาเสพติด กาวกระโดดไปอีกขั้น Sam 
Mones ซ่ึงเปนพนักงานอัยการประจ ํา เดด เคาตี้ (Dade County) ซ่ึงทํ างานรวมกันกับผูพิพากษา
โกลสตีน (Goldsteins ) ในโปรแกรมการฟนฟูในรอบ 5 ปที่ผานมา  ไดใชวิธีการฟนฟูผูใชยาเสพติด
โดยน ําศาสตรการบํ าบัดรักษาของจีนที่เรียกวา “Acupuncture” หรือศาสตรของการบํ าบัดโดยใชการ
ฝงเขม็ มาใชในการบํ าบัดรักษาฟนฟูรวมกับเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ที่ศาลกํ าหนด พบวาผูกระทํ าความ
ผิดหรือผูเขารวมโปรแกรมทุกคนประสบความสํ าเร็จอยางดียิ่ง ประมาณ 89% ของจํ าเลยที่เขารวม
โปรแกรมในศาลยาเสพติด ไมมีประวัติของการกระทํ าผิดซ้ํ าอีกในรอบระยะเวลาอยางนอยที่สุด  
1 ป113

ตัวอยางคดีหนึ่ง ที่ถือวาเปนคดีที่ยากแกการบํ าบัดฟนฟูก็คือมีผูเขารวมโปรแกรม
หนึง่ซึง่เปนผูติดยาเสพติดขณะเดียวกันก็เปนทั้งผูผลิตและขายยาเสพติดโดยเฉพาะฝน เปนเวลานาน
ถึง  12 ป หลังจากไดรับการบํ าบัดในโปรแกรมเปนเวลา 2 ป ผูกระทํ าความผิด ก็ประสบความสํ าเร็จ
ไมหันกลับไปใชยาเสพติดอีก114 นอกจากนี้ในคดีหนึ่ง ผูกระทํ าผิดซึ่งติดบุหร่ีและกัญชามากกวา  
18 ป เมือ่ถูกจบักุม ผูพิพากษาไดไตสวนคุณสมบัติ และเห็นวามิไดเกี่ยวของกับการกระทํ าความผิด
รายแรง จึงยื่นขอเสนอหรือทางเลือก จากนั้นผูกระทํ าผิดตัดสินใจเลือกที่จะเขาสูกระบวนการศาลยา
เสพติด ตอมาผูกระทํ าผิดใชเวลาเพียง 13 เดือน ก็สามารถตัดขาดจากกระบวนการและประสบ 
ความส ําเร็จในการฟนฟูไดกอนกํ าหนด  และจากการติดตามดูแลหลังปลอยตัวคืนสูชุมชน เปนเวลา
กวา 2 ปแลวที่ผูกระทํ าผิดไมกลับไปเสพยาเสพติดอีกเลย 115

นอกจากนี้ ในประเด็นของการติดตามหลังการรักษา ศาลยาเสพติดในฟลอริดาจะ
ก ําหนดใหม ี2 ขั้นตอน โดยอยูในกระบวนการบํ าบัดฟนฟูและและหลังจากเสร็จสิ้นการบํ าบัดฟนฟู 
โดยเรียกขานสวนแรกวาเปนขั้นตอนของการดูแลติดตาม (After care) และเรียกสวนหลังวาเปน
กระบวนการใหการศึกษาในเรื่องยาเสพติด (Drug Education) โดยระยะเวลาในแตละขั้นตอนและ
กระบวนการจะขึ้นอยูกับการกํ าหนดในศาลยาเสพติดแตละแหงในฟลอริดา

ศาลยาเสพติดในปารม บีช เคาตี้ มลรัฐฟลอริดา116 ก ําหนดให การติดตามหลังการ
รักษาเริ่มตนขั้นตอนที่ 4 ซ่ึงมกี ําหนด 2 เดือน โดยจะตองเขารับคํ าปรึกษาในเรื่องยาเสพติดใหโทษ
เปนรายกลุม  เปนจ ํานวน 2 คร้ังและเขารับการฝกอบรมและรับคํ าปรึกษาเปนรายบุคคล จํ านวน 2 
คร้ัง  มีการติดตอกับเจาหนาที่ของทีมงานศาลยาเสพติด เปนจํ านวน 2 คร้ัง ตอสัปดาห เขารวมกลุม

                                                          
113 www.acupuncture.com
114 www.healingpeople.com/mambo/index2.php?option=content&task=view&i........
115 www.acupuncture.com
116 http://dcpi.ncjrs.org/pdf/Skills-Based%20Contracts.doc,p. 3.
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กจิกรรมสัมพันธ ระหวางแอลกอฮอล หรือสารเสพติดใหโทษ จํ านวน 1คร้ังตอสัปดาห สุมตรวจหา
สารเสพตดิในปสสาวะอยางนอย 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือน ยืนยันสถานะตอผูพิพากษาศาลยาเสพติด
อยางนอย 1 คร้ัง ในแตละเดอืน อบรมและพบปะพูดคุยในบรรยากาศที่เปนกันเองในเรื่องประสบ
การณการใชชีวิตและจริยธรรม 1 คร้ัง กอนพนระยะเวลาการบํ าบัดฟนฟู

นอกจากนี้แมผู กระทํ าความผิดจะไดรับการปลอยตัวหรือประสบผลสํ าเร็จใน
โปรแกรมของศาลยาเสพติดแลวก็ตาม ยังมีกระบวนการติดตามผลในชั้นที่ 2 ตามมาเปนระยะเวลา 
1 ปโดยจะตองเขาหองเรียนเพื่อศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับยาเสพติดเปนเวลา 12 สัปดาห มีการติดตอ
กบัเจาหนาที่ของทีมงานศาลยาเสพติด เปนจํ านวน 2 ครั้ง ตอสัปดาหเขารวมกลุมกิจกรรมสัมพันธ 
ระหวางแอลกอฮอล หรือสารเสพติดใหโทษ จํ านวน 1 คร้ังตอสัปดาห สุมตรวจหาสารเสพติดใน
ปสสาวะอยางนอย 1 คร้ัง ในหนึ่งเดือน ยืนยันสถานะตอผูพิพากษาศาลยาเสพติดอยางนอย  1 คร้ัง
ในแตละเดือน อบรมและพบปะพูดคุยในบรรยากาศที่เปนกันเองในเรื่องประสบการณการใชชีวิต
และจริยธรรม 1 คร้ัง กอนพนระยะเวลาการบํ าบัดฟนฟู

อยางไรก็ดี แพม เดนมารค (Pam Denmark) ตัวแทนกรมควบคุมและบํ าบัดรักษาสาร
เสพติดใหโทษแหงฟลอริดา ไดใหทัศนะในการประชุมคณะกรรมการดานสุขภาพยาเสพติด ที่
มหาวิทยาลัย เซาท ฟลอริดา (South Florida University)117 กลาววา เปนความจริงที่วาระบบของศาล
ยาเสพติดจัดการกับปญหาผูติดยาเสพติดและประกอบอาชญากรรมอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งรับ
รูไดจากสถิติที่ผานมา แตมีความจํ าเปนที่เมื่อรับผูประกอบอาชญากรรมอื่นที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดที่
เขารับการบํ าบัดจนครบกระบวนการยาเสพติดแลวไมปลอยใหเกิดสูญญากาศจะตองมีการรับชวง
ตอในทันทีทันใดโดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนภายในชุมชนนั้นเองที่จะยิ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การบํ าบัดฟนฟูสูงสุด

รัฐฟลอริดาไดบัญญัติกฎหมายศาลยาเสพติด (Drug court ) ไว 2 ประเภท คือ
1. กระบวนการความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดีของศาล (Pretrial 

intervention program) ตามมาตรา  948.08 แหงรัฐบัญญัติฟลอริดา (The 2004 Florida Statutes) และ
2. กระบวนการหลังการพิจารณาคดีของศาลโดยคุมความประพฤติ  ตามมาตรา  948 -

034    (The 2004 Florida Statutes)

                                                          
117 http://www.fmhi.usf.edu/fcmhsa/notes/december13-1999.pdf, p. 5.
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ผูกระทํ าความผิดสามารถจะเขารวมกระบวนการหรือไดรับคัดเลือกใหเขาสูกระบวน
การตามมาตรา  948.08 ซ่ึงมีการบัญญัติไว 2 ประเภท ในขณะที่ ม. 948-034 จะมีผูกระทํ าความผิด 
กลุมใหญกวา ม. 948.08

ปจจุบันศาลยาเสพติดในฟลอริดาสวนใหญจะใชหลักเกณฑในกระบวนการการแกไข
ฟนฟกูอนพิจารณาคดีของศาลตามมาตรา 948.08 ตอมาไดแกไขเพิ่มเติมป (2004) ยังผลใหมีการ 
กอกํ าเนิดหลักเกณฑที่แตกตางกัน 2 ประการ ในการรับเขาสูกระบวนการแกไขฟนฟูของศาล 
ยาเสพติด

เจตนารมณของการรางบทบัญญัติในมาตรา 948.08 กเ็พือ่ใหคํ าปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
ใหการศึกษาเงื่อนไขของกฎหมายในการบํ าบัด  ตลอดจนการบํ าบัดรักษาทั้งกาย  (ถอนพิษยา) และ
การบํ าบัดรักษาทางจิตสํ าหรับบุคคลซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และถูกตั้งขอหาวากระทํ าผิด
อาญาตามที่กฎหมายกํ าหนด

1. ศาลยาเสพติดประเภทที่ 1118 กระบวนการความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดี
ของศาล (Pretrial intervention program)
(1) รัฐบัญญัติฟลอริดามาตรา 948.08(2) – (5)

(1.1) คณุสมบัติของผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาจากศาลยาเสพติด
                           พอสรปุไดใจความวา บุคคลซึ่งกระทํ าความผิดอาญาครั้งแรกอันหมายรวมถึงแม
จะเคยกระทํ าผิดอาญาและศาลพิพากษาลงโทษแลว แตเปนการกระทํ าความผิดอาญาเล็กนอย
(misdemeanor) และตอมาไดกระทํ าผิดอีกโดยถูกตั้งขอหาวากระทํ าความผิดอาญาเล็กนอย หรือ 

                                                          
118 statute 948.08(2) – (6)
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กระทํ าผิดอาญารายแรงระดับสาม (third degree felony)119 ถือไดวาเปนบุคคลที่เหมาะสมที่จะเขาสู
กลยทุธความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดีของศาล (Pretrial intervention program)
ตามมาตรา  948.08 แหงรัฐบัญญัติฟลอริดา (The 2004 Florida Statutes) โดยอยูในความควบคุมดู
แลของทีมงานศาลยาเสพติด    นอกจากนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไข กลาวคือ

(1.2) การกลั่นกรองผูกระทํ าความผิดเบื้องตนและการพิจารณาฟนฟู
โดยหลักกระบวนการกลั่นกรองจะขับเคลื่อนไปไดตองไดรับความยินยอมจากผู

เสียหาย (ความยินยอมนี้รวมไปถึงทั้งตัวผูกระทํ าความผิด ผูเสียหายและครอบครัวของจํ าเลยและ
ครอบครัวของผูเสียหายดวย) พนักงานอัยการแหงมลรัฐและผูพิพากษา ซ่ึงนั่งพิจารณาคดีของ 
ผูกระท ําผิดเริ่มแรก โดยผูกระทํ าความผิดตองยินยอมและสมัครใจที่จะเขาสูโปรแกรมและยอมสละ
สิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีศาลอาญาปกติ (waive speedy trial) ตลอดระยะเวลาของการ 
เบี่ยงเบนคดีตามกระบวนการความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดีของศาล (Pretrial 
intervention program) แหงมาตรา  948.08 แหงกฎหมายฟลอริดา (The 2004 Florida Statutes)

                                                          
119 ตามมาตรา 775.08 และ 775.081 แหงรฐับญัญตัฟิลอริดา ไดแบงแยกความผิดอาญาออกเปน 2 ประเภทคือ

ความผดิอาญารายแรง (felony) และความผิดอาญาเล็กนอย (misdemeanor) กลาวโดยเฉพาะความผิดอาญารายแรงโดยหลัก
แลว ก ําหนดไวสํ าหรับความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจํ าคุกมากกวา 1 ป สวนความผิดอาญาเล็กนอย กํ าหนดไว
สํ าหรับความผิดที่มีอัตราซึ่งจะมีการกํ าหนดโทษไว เชน จายคาปรับ คาสินไหมทดแทน หรือ การชดใชคาเสียหายอื่นใด

อยางไรก็ดีทั้งความผิดอาญารายแรงและความผิดอาญาเล็กนอย ตางก็มีการแบงแยกเปนระดับไดดังนี้
- ความผดิอาญารายแรงขั้นสูงสุด (ประหารชีวิต) (Capital Felony) ใชในความผิดประหารชีวิตหรือที่มีอัตรา

โทษจํ าคุกตลอดชีวิต โดยไมมีการคุมประพฤติ
- ความผดิอาญารายแรงตอชีวิต (Life Felony) ใชในความผิดที่มีอัตราโทษจํ าคุกตั้งแต 40 ป จนถึงประหาร

ชีวิต และปรับ 15,000 U$
- ความผดิอาญารายแรงระดับ 1 กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดที่มีอัตราโทษจํ าคุกตั้งแต 30 ป และปรับไมเกิน

10,000 U$
- ความผดิอาญารายแรงระดับ 2 กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดที่มีอัตราโทษจํ าคุกตั้งแต 15 ป และปรับไมเกิน

10,000 U$
- ความผิดอาญารายแรงระดับ 3 กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดที่มีอัตราโทษจํ าคุกไมเกิน5ป และปรับไมเกิน 

5,000 U$
- ความผดิอาญาเลก็นอย(Misdemeanor) ระดับ 1 กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดที่มีอัตราโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป 

และปรับไมเกิน 1,000 U$
- ความผดิอาญาเลก็นอย(Misdemeanor) ระดับ 2 กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดที่มีอัตราโทษจํ าคุกไมเกิน 60 

วัน และปรบัไมเกิน 500 U$
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นอกจากนี้ผู กระทํ าความผิดซ่ึงกระทํ าความผิดและไดรับการพิจารณาให 
เขาสูกระบวนการความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดีของศาลยาเสพติด จะไดรับ 
เอกสทิธิไ์มตองถูกควบคุมตัวเปนระยะเวลา 90 วัน นับแตวันที่จํ าเลยเขาสูโครงการ (และอาจขยาย
ระยะเวลาอีก 90 วัน) โดยหากผลการฟนฟูเปนที่พอใจแกทีมงานศาลยาเสพติดหรืออัยการแหง 
มลรัฐ โดยกระบวนพิจารณาที่ระงับไวช่ัวคราวสํ าหรับขอหาที่ผูกระทํ าความผิดไดรับนั้น อาจถูก
พิจารณาขึ้นในระยะเวลาใดก็ไดหากพนักงานอัยการหรือทีมงานศาลยาเสพติด ตรวจสอบและราย
งานวาจํ าเลยไมปฏิบัติตามพันธกรณีแหงกระบวนการนี้

 (1.3) การทํ าคํ าสั่งครั้งสุดทายและการอุทธรณ
เมื่อระยะเวลาแหงโครงการสิ้นสุดลง ทีมงานยาเสพติดจะทํ าความเห็นเสนอ 

ผลการเขารวมกลยุทธของผูกระทํ าความผิด ไว 3 กรณี คือ
1) ดํ  าเนินการฟองร องผู กระทํ าความผิดตอไป  หากผลการฟ นฟูตาม  

โครงการไมเปนที่พอใจ
2) ผูกระทํ าความผิดยังคงตองเขารับการฟนฟูตามโครงการตอไป หรือ
3) ยกฟองหรือส่ังไมฟองในขอหาที่ผูกระทํ าความผิดถูกกลาวหาหากการฟอง

นัน้ไมเปนประโยชนแกสาธารณะ
              อยางไรก็ดีพนักงานอัยการแหงมลรัฐ อาจใชดุลยพินิจเด็ดขาดสั่งฟอง (final 
determination)  ผูกระทํ าความผิดและดํ าเนินคดีตอไป

(2) รัฐบัญญัติฟลอริดามาตรา 948.08(6)
2.1 คณุสมบัติของผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาจากศาลยาเสพติด

ภายใตอนมุาตรา (6) นี้ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมขึ้นในป ค.ศ. 2004  อันแตกตางจาก 
กระบวนการความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดีของศาล (Pretrial intervention 
program) ตามมาตรา 948.08 (2)-(5) แหงรัฐบัญญัติฟลอริดา (The 2004 Florida Statute) ซ่ึง
บัญญัติวา “นอกจากที่บัญญัติไวแลวในกฎหมายนี้ บุคคลซึ่งถูกตั้งขอหาวากระทํ าผิดอาญาระดับ
สองหรือระดับสาม ในขอหาซื้อหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ รวมถึงการกระทํ า
ความผิดฐานคาประเวณี แกไขเปลี่ยนแปลงหรือทํ าลายพยานหลักฐานโดยมิไดรับอนุญาต ใช 
จางวานหรือ สนับสนุน สํ าหรับการซื้อยาเสพติด  ฉอโกง ขมขืนกระทํ าชํ าเรา ลักทรัพย ลักทรัพยใน
เคหสถาน ขูบังคับใหคนขับรถพาไปยังสถานที่ใด ๆ หรือเพื่อเขายึดครองรถ หรืออาชญากรรมที่ 
รายแรงอืน่ๆ อันมีความเกี่ยวพันกับยาเสพติด ถาไดกระทํ าความผิดเหลานี้ หากไมเคยกระทํ าความ
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ผิดและถูกพิพากษาลงโทษหรือเคยไดรับการพิจารณาใหเขาสูกระบวนการความรวมมือแบบบูรณา
การกอนการพิจารณาคดีของศาลมากอน

บุคคลนั้นยอมเปนผูที่มีความเหมาะสมในการเขาสูกระบวนการรวมถึงการฝก 
อบรมและเรียนรูยาเสพติดใหโทษ โดยอยูในความดูแลและตรวจสอบอยางใกลชิดจากผูพิพากษา
หวัหนาศาลในเขตอํ านาจ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  ทัง้นี้ บทบัญญัติดังกลาวใหสิทธิคูความที่
จะยื่นคํ ารองเขามา หรืออาจเกิดจากดุลยพินิจของศาลก็ได เวนแตผูกระทํ าความผิดเคยไดรับ 
ขอเสนอจากศาลหรือพนักงานอัยการแหงมลรัฐใหเขาสูกระบวนการความรวมมือแบบบูรณาการ
กอนการพิจารณาคดีของศาล รวมถึงการฝกอบรมและเรียนรูยาเสพติดใหโทษ และไดบอกปด 
ขอเสนอดงักลาวเปนลายลักษณอักษร เมื่อพนักงานอัยการแหงมลรัฐยื่นคํ าคัดคานผูกระทํ าความผิด
ตอศาล ศาลจะตองหยุดการพิจารณาไวช่ัวคราวเพื่อทํ าการไตสวน หากพนักงานอัยการมีพยาน| 
หลักฐานพิสูจนไดวาขณะที่คดียังอยูในระหวางพิจารณาผูกระทํ าความผิดยังคงเกี่ยวของหรือขายยา
เสพตดิใหโทษอยูจริง ศาลจะตองปฎิเสธมิใหผูกระทํ าความผิดเขาสูกระบวนการ ความรวมมือแบบ
บรูณาการกอนการพิจารณาคดีของศาล   รวมถึงการฝกอบรมและเรียนรูยาเสพติดใหโทษ

2.2 การกลั่นกรองผูกระทํ าความผิดเบื้องตนและการพิจารณาฟนฟู
สาระสํ าคัญในมาตรา  948.08(6) ไดบัญญัติใหผูกระทํ าความผิดจะไดรับเอกสิทธิ์

ในการไมตอง ถูกพิพากษาวากระทํ าผิดอาญารายแรงอยูในหวงระยะเวลาที่อยูในกระบวนการฟนฟู 
โดยกระบวนการผันคดีเพื่อฟนฟูผูกระทํ าความผิด จะตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบโดย 
ผูพิพากษาหัวหนาศาลและผูกระทํ าความผิดจะตองเขารวมโปรแกรมการผันคดีเพื่อฟนฟูเปนระยะ
เวลาไมนอยกวา 1 ป

อยางไรก็ดีการเขาสูกระบวนการอาจเกิดจากดุลยพินิจของศาล หรือการยื่นคํ ารอง
ของคูความโดยพนักงานอัยการยื่นคํ ารองคัดคานการรับผูกระทํ าความผิดเขาสูโปรแกรม และศาล
อาจปฏิเสธการรับฟงสูโปรแกรม หากพนักงานอัยการมีพยานหลักฐานอันเชื่อไดวา กอนรับเขาสู
โปรแกรม ผูกระทํ าความผิดยังของแวะ และจํ าหนายยาเสพติดใหโทษ

  2.3 การทํ าคํ าสั่งครั้งสุดทายและการอุทธรณ
เมือ่ส้ินสดุระยะเวลาในการฟนฟูผูติดยาเสพติด ศาลอาจใชดุลยพินิจออกคํ าส่ังหรือ

พิพากษาโดยพิเคราะหถึงความกาวหนาของผูกระทํ าความผิดจากเอกสารตางๆที่เปนลายลักษณ
อักษรประกอบความเห็นของทีมงานศาลยาเสพติด และพนักงานอัยการ ในสองทางเลือกดังนี้

1) กรณีที่ผู กระทํ าความผิดไมประสบความสํ าเร็จในโครงการศาลอาจสั่งให
จํ าเลยเขารับการฟนฟูโครงการ ความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดีของศาล รวมถึง
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การฝกอบรมและเรียนรูยาเสพติดใหโทษตอไป หรือ ศาลอาจสั่งใหโอนคดีกลับไปยังพนักงาน
อัยการ เพื่อพิจารณาสั่งฟองตามกระบวนการยุติธรรมปกติ
  2) กรณีที่ผู กระทํ าความผิดประสบความสํ าเร็จในกลยุทธ ศาลอาจพิพากษา 
ยกฟองในขอหานั้น หากผูกระทํ าความผิดประสบผลสํ าเร็จในโปรแกรม

โดยสรุป ความแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางบทบัญญัติมาตรา  948.08(2)-(5) และ
มาตรา 948.08 (6) ค.ศ2004 (The 2004 Florida Statutes Authorizing Drug Court) ก็คือ คุณสมบัติที่
เหมาะสมสํ าหรับการเขามาสูศาลยาเสพติด ตามมาตรา 948.08(2)-(5) กํ าหนดใหเปนบุคคลซึ่ง
กระทํ าความผิดอาญาครั้งแรกอันหมายรวมถึงแมจะเคยกระทํ าผิดอาญาและศาลพิพากษาลงโทษ
แลว แตเปนการกระทํ าความผิดอาญาเล็กนอย (misdemeanor)   และตอมาไดกระทํ าผิดอีกโดยถูกตั้ง
ขอหาวากระทํ าความผิดอาญาเล็กนอย (misdemeanor) หรือกระทํ าผิดอาญาระดับสาม (third degree 
felony) ในขณะทีม่าตรา 948.08 (6) ค.ศ 2004 กํ าหนดใหบุคคลซึ่งถูกตั้งขอหาวากระทํ าผิดอาญาราย
แรง (felony) ระดบัสอง หรือระดับสาม ซ่ึงจะเห็นวาระดับของฐานความผิดจะมีความหลากหลาย
และสวนใหญจะรายแรงกวามาตรา 948.08(2)-(5) ดวยเหตุนี้ จึงเปนผลสืบเนื่องที่ทํ าใหเกิดความ
แตกตางประการตอมา  กลาวคอืตามมาตรา 948.08(2)-(5)  พนักงานอัยการจะตองใหความยินยอม
ในการเขารวมโปรแกรมของผูกระทํ าความผิด และมีดุลยพินิจเด็ดขาดในขั้นสุดทายที่จะพิเคราะห
วาผูกระทํ าความผิดจะตองถูกฟองรองดํ าเนินคดีหรือไม โดยพิเคราะหจากการมีสวนรวมใน
โปรแกรมการฟนฟูโดยการผันคดีของศาลยาเสพติด ในขณะที่มาตรา 948.08(6) ค.ศ. 2004 ให
อํ านาจแกผูพิพากษาหัวหนาศาลที่จะใชดุลยพินิจในการตรวจสอบโปรแกรมการฟนฟูในทุก 
ขั้นตอน รวมถึงดุลยพินิจการไตสวนที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผู กระทํ าความผิดเขาสู 
โปรแกรมการฟนฟู โดยลดทอนอํ านาจของอัยการแหงมลรัฐเหลือเพียงการแสดงความเห็นเสนอ
ศาลเนือ่งจากการกระทํ าความผิดอาญาระดับสองหรือระดับสามมีความรายแรงกวา  นอกจากนี้ศาล
มอํี านาจที่จะออกคํ าส่ังใด ๆ ในทุกขั้นตอนของการบํ าบัดฟนฟู แมผูกระทํ าความผิดจะยังไมประสบ
ความสํ าเร็จในโปรแกรมการบํ าบัดก็ตามที

1.2 ศาลยาเสพติดประเภทที่ 2 โดยใชวิธีคุมประพฤติ ตามมาตรา  948.034
ศาลยาเสพติดประเภทที่สองโดยใชวิธีการคุมประพฤตนิี้ เกิดขึ้นหลังจากที่การดํ าเนิน

งานของศาลยาเสพติดกอนการพิจารณาของศาลประสบผลสํ าเร็จ  โดยมีแนวคิดเพื่อตองการใหการ
บังคับใชกฎหมายในการแกไขปญหาผูใชยาเสพติดมีความคลอบคลุมไปถึงผูกระทํ าความผิดที่กํ าลัง
อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกติ นอกจากนี้  ตามหลักการของศาลยาเสพติดประเภทที่สอง 
โดยใชวิธีการคุมประพฤตินั้นก็เพื่อที่จะใหโอกาสและทางเลือกผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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ใหโทษ ซ่ึงอาจเปนกรณีที่ชวงแรกไมเขาสูศาลยาเสพติด แตเมื่อมองเห็นผลดีจึงเขาสูศาลยาเสพติด 
แตโดยทั่วไปศาลยาเสพติดในแตละทองถ่ินของมลรัฐฟลอริดาจะเลือกวาควรใชศาลยาเสพติด
ประเภทใด เพื่อใหเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนนั้นๆ

กฎหมายดังกลาวใหอํ านาจศาลในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ซ่ึงฝาฝนรัฐ
บัญญัติแหงฟลอริดา มาตรา 893.13 (1) (a) 1, (1) (c)2, (1)(d)2, (1)(d)2 , (2)(a)1, (5)a โดยใชการ
คมุประพฤติแทนการพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก  ซ่ึงมาตรา 893.13(1)  บัญญัติวา  “……บุคคลใด ขาย
ผลิต สง หรือครอบครอง โดยมีเจตนาที่จะขาย ผลิต สง หรือครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโทษ  
บคุคลนั้นกระทํ าการโดยมิชอบดวยกฎหมาย”

บทบัญญัตินี้รางขึ้นมาเปนพิเศษ เพื่อนํ ามาประยุกตใชกับผูกระทํ าผิด ซ่ึงกระทํ าความ
ผิดอยางรายแรงอันเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ โดยเงื่อนไขสํ าคัญที่ผูกระทํ าผิดจะตองทํ าใหบรรลุผล
ในระหวางที่ถูกคุมประพฤติ ยอมมีความแตกตางไปตามระดับฐานความผิด ระหวาง การกระทํ าผิด
อาญารายแรงระดับหนึ่ง ระดับสอง และระดับสาม  หรือประวัติการกระทํ าผิดอาญารายแรงมากอน
ในฐานความผิดอาญารายแรงระดับเดียวกัน อยางไรก็ตามเงื่อนไขโดยทั่วไป จะมีครอบคลุมทุก
ระดบัฐานความผิดรายแรง อันไดแก การใหการศึกษา การบํ าบัดรักษาฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ 
ดวยเหตนุี้บทบัญญัติมาตรา  893.13 จึงถือไดวาเปนทางเลือกใหมของการจัดการกับปญหายาเสพติด
โดยใชศาลยาเสพติด

1.  ศาลยาเสพติดมลรัฐฟลอริดา ประเภทท่ีสอง (โดยการคุมประพฤติ) กลุมท่ีหนึ่ง
(1) คณุสมบัติของผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาจากศาลยาเสพติด

กลาวโดยเฉพาะ กลุมแรก120 ทีจ่ะไดรับการคุมประพฤติตามมาตรา 948.034 ก็คือ
กลุมของผูกระทํ าผิด ซ่ึงการกระทํ าฝาฝนรัฐบัญญัติแหงฟลอริดามาตรา  893.13(1) (a)1, (1) (c)2,
(1)(d)2, (1)(d)2, (2)(a)1, (5)(a) และจะตองไมเคยถูกพิพากษาลงโทษในกลุมของฐานความผิดอาญา
ดังกลาว
     (2) การกลั่นกรองผูกระทํ าความผิดเบื้องตนและการพิจารณาฟนฟู

เมื่อพิจารณาวาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแลว ศาลยาเสพติดชอบที่จะใช
ดุลยพินิจมีคํ าส่ังดังกรณีตอไปนี้ตราบเทาที่ผูกระทํ าผิดยินยอม อันไดแกคํ าส่ังระงับคํ าพิพากษาไว
ช่ัวคราว(Adjudication withheld) และคมุความประพฤติไวไมนอยกวา 18 เดือน อีกทั้งศาลอาจ
ก ําหนดเงื่อนไขใหผูกระทํ าผิดเขาพกัในศนูยฟนฟูยาเสพติดแหงชุมชนเปนระยะเวลา 90 วัน โดย

                                                          
120 statute 948.034.
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พิจารณาจากงบประมาณ ความจํ าเปน และศกัยภาพศูนยการฟนฟูยาเสพติดแหงชุมชน ที่จะรับผู
กระทํ าผิดเขารับการบํ าบัดอยางมีประสิทธิผล
 กรณีศาลเห็นสมควรใหผูกระทํ าผิดเขาพํ านักในศูนยฟนฟูยาเสพติดแหงชุมชน 
ศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขการฟนฟู อันไดแกจายคาธรรมเนียมในการพํ านัก 500-10,000 U$ เขารับ
การฝกอบรม และเรียนรูยาเสพติดใหโทษ และรับทราบคํ าส่ังหรือแกไขคํ าส่ังในการเขาสูกระบวน
การฟนฟูและตองทํ างานบริการสังคมอยางนอยที่สุด  100  ชม. ตรวจหาสารเสพติดบอยครั้ง เขามา
มสีวนรวมในกลุมชวยตัวเอง (Self help group) เชน กลุมยาเสพติด, กลุมติดเหลา, กลุมติดโคเคน
              ในกรณทีีบ่คุคลนั้นเคยกระทํ าความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งมาตรา 893.13(1) (a) 
1,  (1) (c)2,(1)(d)2,   (1)(d)2 ,(2)(a)1,(5)(a) และถูกพิพากษาใหรับโทษ ศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไข
การฟนฟูโดยไมจ ําตองระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราว อันไดแกคมุประพฤติไมนอยกวา 36 เดือน กับ 
360 วนั ในศนูยฟนฟูชุมชน โดยคํ านึงถึง งบประมาณ ความจํ าเปน รวมถึงศักยภาพของศูนยฟนฟู
ชุมชนในการรับจํ าเลยเขาฟนฟูแตถาศาลเห็นควรรับผูกระทํ าผิด เขาศูนยฟนฟู ศาลอาจกํ าหนดเงื่อน
ไขเพิ่มเติมโดยใหจ ําเลยจายคาธรรมเนียม 1,000 – 10,000  $ เขารับการอบรมเรียนรูและบํ าบัดฟนฟู
ยาเสพติดใหโทษ 40 ช่ังโมง และรับทราบคํ าส่ังหรือแกไขคํ าส่ังในการเขาสูกระบวนการฟนฟู 
เขาไปมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเอง (Self help group)

ในกรณีที่บุคคลนั้นเคยกระทํ าความผิดอาญาและถูกศาลพิพากษาลงโทษสองครั้ง
ตามมาตรา 893.13 (2)(a)(1),(5)(a)ศาลไมจํ าตองระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราวแตอาจก ําหนดเงื่อนไข
หรือหลักเกณฑอันไดแกคมุความประพฤติมีกํ าหนดอยางนอย 36 เดือน และเขารับการฟนฟูในศูนย
ฟนฟชุูมชนในการรับจํ าเลยเขาสถานฟนฟู  โดยคํ านึงถึง งบประมาณ ความจํ าเปน รวมถึงศักยภาพ
ของศูนยฟนฟูชุมชนในการรับจํ าเลยเขาฟนฟู หากศาลเหน็ควรรับจํ าเลยเขาศูนยฟนฟูชุมชนศาลอาจ
ก ําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ใหจายคาธรรมเนียมในการพํ านัก 1,500-10,000$ เขารับการฝกอบรม เรียน
รูและบํ าบัดฟนฟูยาเสพติดใหโทษ40ช่ัวโมง บริการสังคมไมนอยกวา  300  ช่ัวโมง ตรวจหาสาร
เสพติดบอยครั้ง เขาไปมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตัวเอง (Self help group)

2.  ศาลยาเสพติดมลรัฐฟลอริดาประเภทที่สอง (โดยการคุมประพฤติ) กลุมท่ีสอง
สวนกลุมท่ี 2  ท่ีจะไดรับการคุมประพฤติตามมาตรา  948.034
(1) คณุสมบัติของผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาจากศาลยาเสพติด

                        ไดแกกลุมของจํ าเลยที่กระทํ าการฝาฝนรัฐบัญญัติแหงฟลอริดาตามมาตรา 893.13 
(1)(a) 2 (ความผิดอาญารายแรงระดับ 3), (2)(a)2,(5)(b),(6)(a) และจะตองไมเคยถูกพิพากษาลงโทษ
ในกลุมของฐานความผิดอาญาดังกลาว
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  (2) การกลั่นกรองผูกระทํ าความผิดเบื้องตนและการพิจารณาฟนฟู
เมื่อพิจารณาวาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแลว ศาลยาเสพติดชอบที่จะใช

ดุลยพินิจมีคํ าสั่งตราบเทาที่จํ าเลยยินยอมดังกรณีตอไปนี้โดยระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราว
(Adjudication withheld) อีกทั้งคมุประพฤติไมนอยกวา 12 เดือน  และศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขให
จ ําเลยเขาพกัในศูนยฟนฟูยาเสพติดแหงชุมชนเปนระยะเวลา  90 วัน โดยพิจารณาจากงบประมาณ 
ความจํ าเปน และศักยภาพศูนยการฟนฟูยาเสพติดแหงชุมชนที่จะรับจํ าเลยเขารับการบํ าบัดอยางมี
ประสิทธิผล
          หากศาลเห็นสมควรใหจํ าเลยเขาพํ านักในศูนยฟนฟูยาเสพติดแหงชุมชน ศาลอาจ
กํ าหนดเงื่อนไขการฟนฟูอันไดแก จายคาธรรมเนียมในการพํ านัก  250-5,000  US เขารับการฝกอบ
รมและเรียนรูยาเสพติดใหโทษ 40 ช่ัวโมง และรับทราบคํ าส่ังหรือแกไขคํ าส่ังในการเขาสูกระบวน
การฟนฟ ู บริการสังคมอยางนอยที่สุด  50 ชม. ตรวจหาสารเสพติดบอยครั้ง เขามามีสวนรวมใน
กลุมชวยตัวเอง (Self help group) เชน กลุมยาเสพติด, กลุมติดเหลา, กลุมติดโคเคน

ในกรณทีีบ่คุคลนั้นเคยกระทํ าความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งมาตรา893.13 (1)(a) 2 
(ความผิดอาญารายแรงระดับ 3),(2)(a)2,(5)(b),(6)(a)  และถูกพิพากษาใหรับโทษ ศาลอาจกํ าหนด
เงื่อนไขการฟนฟูโดยไมจ ําตองระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราวและคมุประพฤติไมนอยกวา  18  เดือน 
กบั 90 วนั ในศูนยฟนฟูชุมชน โดยคํ านึงถึง งบประมาณ ความจํ าเปน รวมถึงศักยภาพของศูนยฟนฟู
ชุมชนในการรับจํ าเลยเขาฟนฟู ถาศาลเห็นควรรับเขาศูนยฟนฟู ศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม 
โดยใหจํ าเลยจายคาธรรมเนียม 500 – 5,000 $ เขารับการอบรมเรียนรูและบํ าบัดฟนฟูยาเสพติดให
โทษ 40 ช่ังโมงและรับทราบคํ าส่ังหรือแกไขคํ าส่ังในการเขาสูกระบวนการฟนฟู บริการสังคม
อยางนอยที่สุด 100 ชม. เขาไปมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเอง (Self help group)

ในกรณีที่บุคคลนั้นเคยกระทํ าความผิดอาญาและถูกศาลพิพากษาลงโทษสองครั้ง
ตามมาตรา893.13 (2)(a)2,(5)(b),(6)(a) ศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑดังกรณีตอไปนี้ ศาล
ไมจ ําตองระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราว คุมความประพฤติมีกํ าหนดอยางนอย 24 เดือน และเขารับ
การฟนฟูในศูนยฟนฟูชุมชน 60 วัน ในการรับจํ าเลยเขาสถานฟนฟู โดยคํ านึงถึงงบประมาณ 
ความจ ําเปน รวมถึงศักยภาพของศูนยฟนฟูชุมชนในการรับจํ าเลยเขาฟนฟู

ถาศาลเห็นควรรับจํ าเลยเขาศูนยฟนฟูชุมชนศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมโดย
ใหผูกระทํ าผิดจายคาธรรมเนียมในการพํ านัก 1,000-5,000 $ เขารับการฝกอบรม เรียนรูและบํ าบัด
ฟนฟูยาเสพติดใหโทษ 40 ช่ังโมง บริการสังคมไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง ตรวจหาสารเสพติดบอยครั้ง 
เขาไปมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตัวเอง (Self  help group)
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                          ในกรณีที่บุคคลนั้นเคยกระทํ าความผิดอาญาและถูกศาลพิพากษาลงโทษสามครั้ง
ตามมาตรา 893.13 (2)(a)2,(5)(b),(6)(a) ศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑดังกรณีตอไปนี้โดย
ไมตองศาลไมจํ าตองระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราวและคุมความประพฤติมีกํ าหนดอยางนอย  
30 เดอืน และเขารับการฟนฟูในศูนยฟนฟูชุมชน 200 วัน ในการรับจํ าเลยเขาสถานฟนฟู  โดยคํ านึง
ถึงงบประมาณ ความจ ําเปน รวมถึงศักยภาพของศูนยฟนฟูชุมชนในการรับจํ าเลยเขาฟนฟู

ถาศาลเห็นควรรับจํ าเลยเขาศูนยฟ นฟูชุมชนศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม  
ดงักรณตีอไปนี้ จายคาธรรมเนียมในการพํ านัก 1,500-5,000  $ เขารับการฝกอบรม เรียนรูและบํ าบัด
ฟนฟูยาเสพติดใหโทษ 40 ช่ัวโมง บริการสังคมไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง ตรวจหาสารเสพติดบอย
คร้ัง เขาไปมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตัวเอง (Self help group)

ในกรณีที่บุคคลนั้นเคยกระทํ าความผิดอาญาและถูกศาลพิพากษาลงโทษสี่คร้ังตาม
มาตรา 893.13(2)(a)2, (5)(b), (6)(a) ศาลไมจํ าตองระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราวและอาจกํ าหนด
เงื่อนไขใหคมุความประพฤติมีกํ าหนดอยางนอย 36 เดือน และเขารับการฟนฟูในศูนยฟนฟูชุมชน 
360 วนั ในการรับจํ าเลยเขาสถานฟนฟู  โดยคํ านึงถึง งบประมาณ ความจํ าเปน รวมถึงศักยภาพของ
ศนูยฟนฟูชุมชนในการรับจํ าเลยเขาฟนฟู
                           ถาศาลเห็นควรรับจํ าเลยเขาศูนยฟนฟูชุมชนศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหจาย
คาธรรมเนียมในการพํ านัก 2,000-5,000 $ เขารับการฝกอบรม เรียนรูและบํ าบัดฟนฟูยาเสพติดให
โทษ 40 ช่ังโมง บริการสังคมไมนอยกวา 250 ช่ัวโมง ตรวจหาสารเสพติดบอยครั้ง เขาไปมีสวนรวม
ในกลุมชวยเหลือตัวเอง (Self help group)

        โดยสรุปศาลยาเสพติดประเภทที่สอง เปนพฒันาการในการแกไขปญหายาเสพติด
อีกขัน้ของมลรัฐฟลอริดา แตมลรัฐของสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ สวนใหญนิยมนํ ากระบวน
การศาลยาเสพติดประเภทแรกมาบัญญัติเปนกฎหมาย มากกวาศาลยาเสพติดประเภทที่สอง ซ่ึงอาจ
เปนเพราะบทบัญญัติดังกลาวขาดความชัดเจนบางประการในกระบวนการบํ าบัดแบบบูรณาการ  
อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้มีจุดเดนอยูหลายประการดวยกัน

ประการแรก คณุสมบัติของผูท่ีเขาสูศาลยาเสพติด
   การทีก่ฎหมายกํ าหนดฐานความผิดเฉพาะประเภทขาย ผลิต สง หรือมีไวในครอบ
ครองซึง่ยาเสพติดใหโทษ อันสามารถเขาสูกระบวนการบํ าบัดฟนฟู โดยศาลยาเสพติดไดเชนเดียว
กับผูติดยาเสพติด ซ่ึงโดยทั่วไปแลวศาลยาเสพติดนอกจากกอกํ าเนิดขึ้นมาเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู
ศาลแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดวย อยางไรก็ตามมีผูกระทํ าความผิดดังกลาวมากพอควรที่ไดกระทํ าไปเนื่องจากตองการเงินเพื่อ
เสพยาเสพติด ประกอบกบัเปาหมายที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งที่มีการกอกํ าเนิดศาลยาเสพติด ก็เพื่อที่
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จะลดปริมาณคดีขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลปกติ อันสืบเนื่องมาจากการมีอาชญากรรมเกิดขึ้น
อยางมากมายทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ในป คศ. 1989 และในขณะนั้นมีปญหาเกี่ยวกับการแพรระบาด
ของโคเคนซึ่งทํ าใหสถิติผูถูกจับกุมและถูกพิพากษาใหจํ าคุกในเรือนจํ าในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด
เพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก  อยางไรกด็ีศาลยาเสพติดประเภทนี้จะตองมีการคัดกรองที่ดีในทีมงานเนื่อง
จาก เปดใหโอกาสผูกระทํ าผิดที่เคยกระทํ าผิดมาแลวไมวาจะเปน เคยกระทํ าผิด สองครั้ง สามครั้ง 
หรือส่ีคร้ัง เขามาบํ าบัดรักษาดวย ซ่ึงอาจมีผูกระทํ าผิดที่ไมสุจริตหาชองทางเพื่อไมตองรับโทษใน
เรือนจํ า

ประการที่สอง คาธรรมเนียมในการบํ าบัดฟนฟูและเขาพํ านักตามพฤติการณและ
ความรายแรงของการกระทํ าความผิด
 การที่กฎหมายกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดตองจายคาธรรมเนียมในการพํ านักใน
สถานบํ าบัดและฟนฟูชุมชน ตัง้แต 250 U$ -10,000 U$ ตามแตพฤติการณและความรายแรงของการ
กระทํ าความผิดนั้นเปนเพราะบทบัญญัติของมลรัฐฟลอริดาหลายมาตราที่เกี่ยวกับความผิดยาเสพติด
ใหความสํ าคัญกับสถานที่เกิดเหตุ อาทเิปนสถานที่ที่เปนแหลงชุมชนหรือสถานศึกษาตางๆ ดังนั้น
จึงเปนความสมเหตุสมผลที่มลรัฐฟลอริดากํ าหนดใหมีการจายคาธรรมเนียมในการเขาพํ านักของ
ศูนยฟนฟูชุมชนในความผิดที่เบากวา เชนขายยาเสพติดในที่รโหฐานในอัตราที่ตํ่ า คือ เร่ิมตน
ที่ 250 U$ แตหากเปนกรณอ่ืีนๆ ผูกระทํ าความผิดขายยาเสพติดบริเวณใกลโรงเรียนหรือบริเวณอัน
เปนที่สาธารณะ    ตองจายคาพํ านักเริ่มตนที่ 300  500  หรือ 1,000 U$  จนกระทั่งถึงอัตราที่สูงสุดที่ 
5,000- 10,000 U$ อยางไรก็ดีฎหมายยงัคงมีความยืดหยุนในการจายคาที่พํ านัก โดยใหเปนดุลยพินิจ
ของผูพิพากษาศาลยาเสพติด โดยพิเคราะหจากฐานะทางการเงิน พฤติการณแหงคดี ความ 
รวมมอืหรือความสมัครใจของผูกระทํ าความผิด ระยะเวลาในการพํ านัก

นอกจากนี้การกํ าหนดใหผูติดยาเสพติดตองจายเงนิเปนจํ านวนหนึ่ง ผูเขียนมองวา
ก็เพื่อที่จะใหผูติดยาเสพติดไดตระหนักและรูสํ านึกวาการกระทํ านั้นเปนความผิด อีกทั้งในหลาย
ฐานความผิดนั้น กอใหเกิดความเดือดรอนรํ าคาญและสรางปญหาใหกับชุมชนและสังคม จึงเปน
การจํ าเปนอยูที่จะตองมีการเยียวยาหรือมีการชดเชยความเสียหายกลับคืนสูชุมชน อีกทั้งยังเปน 
แนวทางที่สอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) ที่นอกจาก 
ผูกระทํ าความผิดจะรับสารภาพในการกระทํ าความผิดตนแลวยังจะตองมีการเยียวยาหรือชดใช
ความเสยีหายแกเหยื่อหรือผูเสียหาย ซ่ึงในกรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รัฐหรือชุมชนก็ถือวาเปน
ผูเสียหายโดยออมเชนกัน
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ประการท่ีสาม การระงับคํ าพิพากษาไวชั่วคราว (Adjudication withheld)
การทีก่ฎหมายกํ าหนดใหศาลระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราว(Adjudication withheld)

เพื่อใหผูกระทํ าความผิดกระทํ าการตามเงื่อนไขที่ศาลยาเสพติดไดกํ าหนดไว และหากกระทํ าการ 
จนครบเงื่อนไข ศาลยาเสพติดจึงจะพิพากษายกฟองในความผิดที่ถูกกลาวหาและเพิกถอนทะเบียน
ประวัติอาชญากร เมือ่เปรยีบเทียบกระบวนพิจารณาในประเทศไทย ที่ฝายบริหารโดยคณะกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติดสั่งใหผูติดยาเสพติดเขารับการบํ าบัดรักษาภายในระยะเวลาที่
กํ าหนด ซ่ึงหากเปนที่พอใจก็ใหมีคํ าสั่งปลอยตัวไป และถือวาเปนการหลุดพนจากความผิดที่ถูก 
กลาวหา อันเห็นไดวา พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทีใ่หอํ านาจ 
คณะกรรมการฟนฟู ซ่ึงเปนฝายบริหารทํ าหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีเหมือนอยางศาล อันอาจขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่บัญญัติใหอํ านาจในนอกจากนี้หากเปรียบเทียบกระบวนพิจารณาใน
ประเทศไทย ที่พอจะเทียบเคียงไดกับการระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราว เชน กรณีของคูกรณีที่ได
ยื่นฟองตอศาลยุติธรรม ตอมาคูความฝายหนึ่งฝายใดโตแยงวาบทบัญญัติที่ใชบังคับอยูในระหวาง
การพจิารณานั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ ซ่ึงศาลที่พิจารณานั้นก็ตองหยุดการพิจารณาไวช่ัวคราว แลวสง
เร่ืองตอใหศาลรัฐธรรมนูญตีความตามมาตรา 264 เมื่อไดผลเปนอยางใดแลวจึงคอยมาดํ าเนิน
กระบวนพิจารณาตอจากที่ไดหยุดการพิจารณานั้น

       อนึ่งหากพิเคราะหถึงมาตรา 49 แหงบทบัญญัติวาดวยเรื่องวิธีการเพื่อความ 
ปลอดภัย ซ่ึงเปนกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษ จํ าคุกหรือพิพากษาวามีความผิด แตรอการกํ าหนดโทษ
หรือรอการลงโทษไว และศาลเห็นวาผูกระทํ าความผิดเปนผูติดยาเสพติด ศาลจะกํ าหนดมิใหเสพ
ภายในสองป และหากไมปฏิบัติตาม ศาลก็จะชอบที่จะสั่งใหควบคุมตัวไวที่สถานพยาบาลเปนเวลา
ไมเกินสองป อยางไรก็ดี บทบัญญัติในสวนนี้ก็มิใชกรณีของการระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราว  
อันเนื่องมาจากมาตรา 49 แหงประมวลกฎหมายอาญานั้น ศาลไดพิพากษาผูกระทํ าความผิดวามี
ความผดิหรือกํ าหนดใหลงโทษจํ าคุก แตใหรอการลงโทษหรือรอการกํ าหนดโทษไว แตการระงับ
คํ าพิพากษาไวช่ัวคราวเปนการรอคํ าพิพากษาไวกอน ตอเมื่อกระบวนการบํ าบัดรักษาเสร็จสิ้นแลว 
ศาลจงึใชดุลยพินิจกํ าหนดเปนคํ าพิพากษาครั้งสุดทาย
                    ประการทีส่ี ่มาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลหลังการปลอยตัวโดยการคุม
ประพฤติและการบริการสังคม
 ตามหลักการศาลยาเสพติดประเภทนี้ไดกํ าหนดใหการคุมประพฤติและการบริการ
สังคมเปนเงื่อนไขหนึ่งของการติดตามดูแลความประพฤติของผูกระทํ าความผิดที่มิไดกระทํ าความ
ผิดที่รายแรง และยังเปนการปองปรามใหผูกระทํ าความผิดไดระลึกอยูเสมอวาหากตนประพฤติ 
ฝาฝนเงื่อนไขที่กํ าหนดไว ความผิดที่ระงับหรือรอไวนั้นอาจไดรับโทษจริงๆ ตามที่กฎหมายกํ าหนด 
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สํ าหรับในประเทศไทยนั้นการดํ าเนินคดีอาญาโดยทั่วไปที่ศาลกํ าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤตินั้น
จะมดีวยกนัหลายประการเชนหามไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หามออกนอกบานในเวลากลางคืน ฯลฯ 
ประการสํ าคัญคือการกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดนั้นทํ างานบริการสังคม ซ่ึงกฎหมายอาญามิได
ก ําหนดระยะเวลาจะใหทํ าบริการสังคมแคไหน เพียงใด  โดยใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูพิพากษา 
ซ่ึงโดยสวนใหญศาลจะกํ าหนด ใหมีการทํ างานบริการสังคมเพียง 10-20 ช่ัวโมงเทานั้น หรือใน
กรณีของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยการประชุมกลุมครอบครัวตามมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติฟนฟูจัดตั้งศาลศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ที่ประชุมจะลงมติกํ าหนด
ระยะเวลาในการทํ างานบริการสังคมอันเปนผลจากการประชุมกลุมครอบครัวหลายฝายไมวาจะเปน
พนักงานอัยการ ผูอํ านวยการสถานพินิจฯ เจาหนาที่ตํ ารวจ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา 
ฯลฯ กํ าหนดใหทํ าบริการสังคมประมาณ 10 ช่ัวโมง และในบางคดีมีการกํ าหนดระยะเวลาไวเพียง
5  ช่ัวโมง
                 นอกจากนี้หากพิเคราะหตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 กม็ไิดมีการกํ าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติหรือบริการสังคมเลย แมแตการติดตามดูแลหลัง
การปลอยผูติดยาเสพติดออกจากสถานบํ าบัดฟนฟูตามมาตรา 22 ซ่ึงกํ าหนดใหมีระยะเวลาในการ
บํ าบัดรักษาเพียง 6 เดือน กฎหมายดังกลาวก็มิไดบัญญัติถึงมาตรการติดตามดูแลหรือการคุม
ประพฤตแิละการบริการสังคมแตอยางใด ซ่ึงในขณะที่ศาลยาเสพติดนั้นไดกํ าหนดอยางชัดเจน โดย
ก ําหนดใหมรีะยะเวลาในการติดตามความประพฤติ ที่แตกตางกันโดยพิเคราะหจากพฤติการณหรือ
ความรายแรงแหงคดี และจํ านวนของการกระทํ าความผิดซํ้ า โดยรวมแลวจะมีการกํ าหนดจํ านวน
ช่ัวโมงไวอยางชัดเจน ตัง้แต 50 100 150 200 และ 300 ช่ัวโมง นอกจากนี้ระยะเวลาการคุมประพฤติ
ทีก่ ําหนดไวรวมกับระยะเวลาในการบํ าบัดฟนฟูในศูนยฟนฟูชุมชนซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต 12 18 และ
36 เดอืน ตามลํ าดับ โดยผูกระทํ าความผิดจะตองมาพบกับผูพิพากษาเพื่อรายงานตัวถึงสถานปจจุบัน
การยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ

 3. ผูพพิากษาศาลยาเสพติดมลรัฐฟลอริดา
คุณสมบัติของการเปนผูพิพากษาศาลแหงมลรัฐฟลอริดา มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

แหงมลรัฐฟลอริดา121 ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งนั้นจะตองเปนผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในศาล
แตละเขตอํ านาจที่สมัครไว อีกทั้งจะตองเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาของมลรัฐฟลอริดาใน
ศาลประจ ําเขตและศาลเคาตี้ไมตํ่ ากวาหาป โดยวาระการดํ ารงตํ าแหนงของผูพิพากษาจะหมดลงเมื่อ

                                                          
121 section 8 Constitution of Florida
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อายุ 70 ป นอกจากนี้ผูพิพากษาอาจไดรับการคัดเลือกใหดํ ารงตํ าแหนงนี้ได หากมีความรูความ
สามารถและประสบการณที่โดดเดนในกระบวนการยุติธรรม

กลาวโดยเฉพาะ ในมลรัฐฟลอริดา เชน ดูวาล เคาตี้ กํ าหนดคุณสมบัติผูพิพากษาศาล 
ยาเสพตดิ ตองมาจากบุคคลผูมีประสบการณทางกฎหมายในอาชีพตางๆ เชน เคยเปนทนายความ  
ผูชวยพนักงานอัยการ ฯลฯ แลวจึงมีการเปดรับสมัครเลือกตั้งจากประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ในเคาตี122 เมื่อไดรับเลือกเขามาจะมีการฝกฝนอบรมเสริมทักษะทั้งในเรื่องกระบวนพิจารณาและ
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด อยางไรก็ดีผูพิพากษาศาลยาเสพติดอาจมาจากการแตงตั้ง123 ของศาลดู
วาล เคาตี้ โดย Fifth Circuit Court
                จากที่ไดกลาวถึงศาลยาเสพติดในมลรัฐฟลอริดาที่กอกํ าเนิดขึ้นมาจนผลการดํ าเนินงาน
ประสบผลสํ าเร็จ ตอมาในป ค.ศ. 2000 มลรัฐควีนสแลนด  ประเทศออสเตรเลียไดนํ าแนวคิดและ
ระบบบํ าบัดแบบบูรณาการ ภายใตรูปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติดมาบังคับใชและออกเปน
กฎหมายในลํ าดับตอมา

2. ศาลยาเสพติดรัฐควีนสแลนด  ประทศออสเตรเลีย
ศาลยาเสพติดถือไดวาเปนองคกรนํ าในการบํ าบัดฟนฟูผูกระทํ าผิดที่ไมเฉพาะแตผูติดยา

เสพตดิเพยีงอยางเดียว แตยังขยายฐานความผิดอื่นๆเขาสูการบํ าบัดฟนฟูดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
กระทํ าผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการตกเปนเบี้ยลางของยาเสพติดเปนอยางยิ่ง
เพียงเพื่อใหไดยาเสพติดมาเสพ124 ภายใตแนวคิดนิติบํ าบัดโดยใชรูปแบบบูรณาการระหวางการฟน
ฟูสุขภาพกายและจิตตามหลักจิตวิทยาและการแพทยมาประสานกับการบริหารงานกระบวนการยุติ
ธรรมทางอาญาของรูปแบบการเบี่ยงคดี โดยผูพิพากษาในศาลยาเสพติดเปน coordinator กับทีมงาน
ศาลยาเสพติดในอันที่จะปกปองชุมชน และชวยเหลือผูกระทํ าผิดอีกทั้งจะชวยใหมีทักษะในการใช
ชีวิต   ไมใหติดยาเสพติดซํ้ าหรือไปประกอบอาชญากรรม   ขจัดความเครียด   และการจัดหางานทํ า  
และสิง่ทีสํ่ าคัญที่สุดที่ขาดไมไดก็คือโปรแกรมนี้จะชวยเหลือในการแกปญหาที่ซับซอน กับหนทาง
การใชชีวติของผูติดยาเสพติด และทํ าใหชีวิตของผูติดยาเสพติดดีขึ้น ทั้งการยอมรับและการไดรับ
ก ําลังใจจากครอบครัวและชุมชน อันนํ ามาซึ่งสันติสุขในชุมชนนั่นเอง

กลาวโดยเฉพาะ ศาลยาเสพติดของควีนสแลนดเปนศาลที่วางระบบเพื่อแกไขปญหา
จ ําเลยที่ติดยาเสพติดภายในเขตอํ านาจศาล  รัศมีไมเกิน 25 กโิลเมตร อันไดแก Beenleigh , Ipswich 
                                                          

122 www.Clallam  County Court – Superior Court.htm
123 www.Duval County Judges’ Biographies.htm
124 John J Costanzo,Final Report on the South-east Queensland Drug Court pilot,2003
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และ Southport Magistrates Courts125 โดยอยูภายใตกฎหมายที่เรียกวา Drug Rehabilitation (Court 
Diversion)  Act 2000 amendment 2003

โปรแกรมการฟนฟูของศาลยาเสพติดที่เขมงวดนี้ออกแบบมาเพื่อใชสํ าหรับกลุมเปา
หมายที่จํ าเปนจะตองวางกฎเกณฑใหเอ้ือตอการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดทั้งทางรางกายและจิตใจ 
โดยมเีงื่อนไขสํ าคัญคือการเลิกยาเสพติดนั้นตองเกิดจากจิตวิญญาณของผูติดยาเสพติดเองที่จะสมัคร
ใจหรือยินยอมเขามาสูการบํ าบัดแบบบูรณาการของศาลยาเสพติด

กอนที่จะตัดสินใจที่จะใชสิทธิของการเขาสูโปรแกรมการฟนฟูของศาลยาเสพติด ผู
สมัคร หรือ ผูกระท ําความผิดควรศึกษารายละเอียดกับทนายความ พนักงานอัยการและเจาหนาที่ฟน
ฟูแหงชุมชนในพื้นที่ หากสมัครใจที่จะเขารับการประเมิน ตองยื่นคํ าขอโดยทํ าเปนคํ ารองตอศาล
แขวงกอนมคี ําพิพากษาศาลแขวง กรณีไมมีทุนทรัพยก็ชอบที่จะขอความชวยเหลือไปยังกองทุนชวย
เหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อที่จะเปนคาใชจายในการมาศาลครั้งตอไป

2.1 คณุสมบัติของผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาจากศาลยาเสพติด  (Eligibility)
ผูสมัครตองมาปรากฎตัวตอศาลกอนมีคํ าพิพากษาของศาลแขวงโดยคุณสมบัติ

ของผูที่จะเขารวมโปรแกรมไดตองมีอายุ 17 ปบรบิรูณ หรือมากกวานั้น โดยตองถูกจับกุมมากอน
หรือเปนกรณีกระทํ าความผิดแลวและยังไมถูกจับกุมแตสมัครใจที่จะเขารับการฟนฟูและถูกตั้ง 
ขอหาทีม่คีวามเกี่ยวพันกับยาเสพติด (Relevant offence) ซ่ึงตามมาตรา 8 แหงกฎหมายฟนฟูผูติดยา 
เสพติดโดยการผันคดีจากศาล (Drug Rehabilitation (Court Diversion) Act 2000 amendment 2003) 
ไดใหความหมายไววาเปนการกระทํ าผิดเล็กนอย การกระทํ าผิดที่มีโทษหนักรายแรง ซ่ึงอาจ 
เกีย่วของโดยสาระสํ าคัญ และการกระทํ าผิดที่มีลักษณะ Prescribed  drug  offences ซ่ึงหากพิจารณา
ตามกฎหมายลํ าดับรอง ที่ออกมาเปนคํ าส่ังหรือระเบียบที่เรียกวา (Drug Rehabilitation (Court 
Diversion) Regulation  2000 ในตารางที่ 3 (มาตรา8A (1) (9)  ยอมหมายถึง  ความผิดประเภทผลิต
จ ําหนาย  ครอบครองยาเสพติดใหโทษและความผิดที่มีโทษจํ าคุกอยางสูงไมเกิน 7  ป
                     นอกจากนี้ตาม Drug Rehabilitation (Court Diversion) Regulation  amendment 
2003 อาศยัอํ านาจตาม Drug Rehabilitation (Court Diversion) Act 2000 amendment 2003 กํ าหนด
ความผิดเกี่ยวพันไวดังนี้ section 328A (2) ฐานขับขี่ยานพาหนะอันอาจเกิดอันตราย (หวาดเสียว)
section398 (1) ฐานลักทรัพย section 408C (1) ฐานฉอโกง  section 408D (2) ฐานจารกรรมขอมูล
คอมพิวเตอร section 414 ฐานกรรโชกทรัพย  section 427 A   ความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็ค 
section 433 (1) ฐานรับของโจร section 469 ฐานทํ าใหเสียทรัพย section 488 (1) ปลอมเอกสาร

                                                          
125 www.qld.gov.au
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และใชเอกสารปลอม section 493 กระทํ าผิดเกี่ยวกับเช็คขีดครอม section 494 ทํ าเอกสารโดย
ปราศจากอํ านาจ  section 514 (1)  ตวัแทนทํ าโดยปราศจากอํ านาจ

โดยหลักทั่วไปแลวการกระทํ าความผิดประเภทที่สามารถเขาสูกระบวนการของ
ศาลยาเสพติดไดจะเปนการกระทํ าความผิดเล็กนอยและการกระทํ าความผิดอ่ืนๆที่อาจถูกฟองรอง
ด ําเนนิคดกีอนที่จะขึ้นศาลแขวง สวนการกระทํ าความผิดที่ไมอาจขึ้นศาลยาเสพติดได เปนไปตาม 
Drug Rehabilitation (Court Diversion) Regulation Act 2000 amendment 2003 section 7 อางใน
Criminal Code  section 335 section 340(a)(b) section 413 และกฎ หรือระเบียบอ่ืนๆ ที่ออกมาใน
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบงัคับ อาทิ การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับเพศและการกระทํ าความ
ผิดทีอ่าจถูกฟองรองดํ าเนินคดีที่เกี่ยวของกับความผิดฐานทํ ารายรางกาย การกระทํ าผิดที่เกี่ยวพันกับ
การคาประเวณี ขมขืนกระทํ าชํ าเรา ตอสูขัดขวางเจาพนักงาน

สวนเงือ่นไขอื่นๆ ผูกระทํ าความผิดตองไมอยูในระหวางตองโทษตามคํ าพิพากษา 
หรือเคยถกูพพิากษาใหรับโทษจํ าคุกมากกวา 1 ป เวนแตเปนระยะเวลาในการคุมประพฤติแบบเขม
งวดโดยชุมชน หรือระยะเวลาของการแกไขฟนฟูสํ าหรับเด็กและเยาวชน อยางไรก็ดีระยะเวลาที่
กลาวถึงไมเปนสาระสํ าคัญ ศาลชอบที่จะใชดุลยพินิจในการพิจารณาไปตามแตละบุคคลได 126

ประการสํ าคัญตองเปนผูติดยาเสพติดและสามารถพิสูจนใหศาลเชื่อไดวาการ
กระทํ าผิดนั้นเกิดจากฤทธิ์ยาเสพติดอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูสมัครเขารวมโปรแกรมไดกระทํ า
ความผิดตามที่ถูกกลาวหาจริงและสํ านึกผิดในการกระทํ านั้น

นอกจากนี้ผูสมัครเขาโปรแกรมจะตองปฎิบัติตามและมีสวนรวมในโปรแกรมที่
ศาลยาเสพติดกํ าหนดอยางเครงครัด รวมถึงโปรแกรมทางจิตวิทยาในการขจัดความเครียด (Anger 
Management) การปองกนัไมใหกลับไปเสพซํ้ า และทักษะในการดํ ารงชีวิตในศูนยแกไขฟนฟู

2.2 การไตสวนและโอนคดีเขาสูการประเมินของศาลยาเสพติด
อํ านาจในการพิจารณาของผูพิพากษาภายใตบทบัญญัติในสวนนี้จะตองเปนไป

ตามแนวปฏิบัติ หลังจากที่ผูสมัครมาศาลในโอกาสแรกสํ าหรับฐานความผิดที่เกี่ยวของ  (Relevant 
offence) โดยท ําเปนคํ ารองยื่นตอศาลในระยะใดกอนมีคํ าพิพากษาสํ าหรับการกระทํ าความผิดนั้น127

เมื่อผูพิพากษาศาลแขวงรับคํ ารองแลวจะตองพิจารณาไตสวนเบื้องตนกอนวาบุคคลที่มาปรากฎตัว
ตอศาลนั้นเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาสู การพิจารณาของศาลยาเสพติดหรือไม  
(eligible person) หากเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาสูการพิจารณาของศาลยาเสพติด

                                                          
126 Ibid. Section 7B.
127 Ibid. Section 14.
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(eligible person) ผูพพิากษาศาลแขวงอาจอนุญาตใหบุคคลนั้นเขารับการประเมินในศาลยาเสพติด
หากพจิารณาไดความวาบุคคลนั้นรับสารภาพในการกระทํ าผิดนั้นอยางแทจริง และสมัครใจที่จะถูก
ประเมินตามคุณลักษณะอยางเหมาะสมของแตละบุคคลและมาศาลกอนมีคํ าพิพากษาที่เกี่ยวของกับ
การกระท ําความผิดนั้น และสมัครใจที่จะเขาสูกระบวนการแกไขฟนฟูนั้นจะอยูภายใตกฎหรือคํ าส่ัง
ทีเ่รยีกวาคํ าส่ังฟนฟูยาเสพติดแบบเขมงวด (Intensive Drug Rehabilitation Order) หรือเรียกวา 
คํ าส่ัง “IDRO”128

ถาผูพิพากษาศาลยาเสพติดใชดุลยพินิจรับคํ ารองขอผูเขารับการประเมินจะตองมี
ค ําส่ังเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป  และควบคุมตัวหรือปลอยตัวชั่วคราวบุคคลนั้นไวกอนที่ทีมงาน
ศาลยาเสพติดจะเขามาพิจารณาทํ าการประเมิน นอกจากนี้จะตองมีคํ าสั่งเรียกหัวหนาศูนยแกไข 
ฟนฟู129 (นกัจิตวิทยา  พนกังานคุมประพฤติ  ฯลฯ)  เพือ่เตรียมคดีตาม  ม. 245  ของกฎหมายกิจการ
ราชทัณฑ (Corrective Services Act 2000) อันวาดวย รายงานการสืบเสาะกอนพิพากษา โดยทํ าการ
ประเมินบุคคลนั้นตามความเหมาะสมในการใชวิธีการแกไขฟนฟู เชน ทดสอบทางจิตวิทยา 
เบือ้งตน รายงานการสืบเสาะรวมถึงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุและสถานที่ในการกระทํ า
ความผดินัน้ และถาปรากฏวาเปนผูที่มีความเหมาะสม จะมีการเสนอใหใชโปรแกรมการแกไขฟนฟู
เสนอตอทีมงานศาลยาเสพติดเปนลํ าดับตอไป

2.3 กระบวนพิจารณาหลังประเมินความเหมาะสม
                      เมือ่ผูพิพากษาศาลยาเสพติดมีคํ าส่ังเรียกทีมงานศาลยาเสพติด (Drug Court Team)
มารวมลอมวงพิจารณาความผิดกับองคกรตางๆ อันไดแก พนักงานอัยการ คณะกรรมการตํ ารวจ 
ชุมชน สํ านักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนยแกไขฟนฟู นักจิตวิทยา พนักงานคุม
ประพฤติ จะตองมีการไตสวนกันในเรื่องของความเหมาะสมของบุคคลผูยื่นคํ ารองขอกล่ันกรอง อีก
คร้ัง (นอกจากรายงานการประเมินบุคคล) ในกรณีดังตอไปนี้130  กอนที่ผูพิพากษาโปรแกรมนํ ารอง
จะมคี ําสัง่ IDRO การกระทํ าความผิดนั้นเปนการกระทํ าความผิดที่เกี่ยวพัน  (relevant  offence) และ
ผูกระท ําความผิด นั้นเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (eligible person) อีกทั้งสํ านึกผิดและรับ
สารภาพอยางแทจริงในการกระทํ าความผิดนั้น ผูพิพากษาศาลยาเสพติดจะพิพากษาใหผูสมัครรับ
โทษจ ําคุก  ถาการกระทํ าผิดนั้น  เปนการกระทํ าผิดฐานผลิต จํ าหนาย  และครอบครองยาเสพติดซึ่ง
จ ําเลยอาจถูกลงโทษใหจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือ การกระทํ าผิดอ่ืนซึ่งจํ าเลยอาจถูกศาลพิพากษาให 

                                                          
128 Ibid. Section 15.
129 Ibid. Section 16.
130 Ibid. Section 19.
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จ ําคกุไมเกิน 3 ป และผูกระทํ าความผิดจะตองไมมีอาการเจ็บปวยทางจิตอันอาจเปนอุปสรรคตอการ
แกไขฟนฟู
   อยางไรก็ตามบทบัญญัติที่กลาวมารวมถึงการทํ าคํ าสั่ง ควบคุมดูแลการเขามามี
สวนรวมของจํ าเลยในโปรแกรมแกไขฟนฟู  ยอมอยูบนฐานรากของความสมัครใจ  ภายใตแนวทาง
การบํ าบัดทางการแพทยและกฎหรือคํ าส่ังอ่ืนๆ
                    ผูสมัครจะตองมาศาลตามกํ าหนดนัดเพื่อฟงคํ าพิพากษา ณ ที่ทํ าการศาลเดียวกัน
กบัทีผู่สมคัรไดรับการประเมิน ถาผูพิพากษาศาลแขวงยาเสพติดเห็นควรจะใหเขาสูโปรแกรมแกไข
ฟนฟู จะพิพากษาใหผูสมัครหรือผูกระทํ าความผิดถูกจํ าคุก แตคํ าพิพากษาเชนนี้จะถูกรอไวตราบ
เทาที่ผูสมัครหรือผูกระทํ าความผิดเขาไปมีสวนรวมในโปรแกรมฟนฟูที่เหมาะสม ซ่ึงผูพิพากษา
ศาลยาเสพติดและทีมงานจะเปนผูควบคุมดูแลความประพฤติในระหวางนี้131 แตถาผูพิพากษาศาล
แขวงตัดสินใจที่จะไมใหผูสมัครมีสิทธิไดรับเลือกใหเขาสูโปรแกรมการบํ าบัดฟนฟู ผูสมัครจะถูก
พพิากษาลงโทษไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติ132

ในสวนรายละเอียดของคํ าสั่ง133 เมื่อผูพิพากษาศาลยาเสพติด ใชดุลยพินิจโดยมี
ค ําส่ังบํ าบัดฟนฟูผูเสนอแบบเขมงวด ค ําส่ังที่วาจะตองประกอบไปดวย 3 สวน คือ คํ าส่ังที่พิพากษา
ใหผูกระทํ าความผิด ถูกจํ าคุกและคํ าส่ังใหพัก หรือ รอการลงโทษภายใตกฎหมาย ขอกํ าหนด 
เงื่อนไขสํ าคัญของคํ าสั่ง และสวนสุดทายคือโปรแกรมการแกไขฟนฟูซ่ึงไดรับการออกแบบให
เหมาะสมกับแตละบุคคลโดยผูพิพากษาโปรแกรมนํ ารอง  (Pilot Program Judges)

กลาวโดยเฉพาะ กรณีของเงื่อนไขคํ าส่ังนั้นอาจจัดแบงไดเปนสองสวน
ประการแรก  กรณีเงื่อนไขโดยทั่วไปของคํ าส่ัง
ค ําสัง่บ ําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดแบบเขมงวด จะตองกํ าหนดเงื่อนไข134 ใหผูกระทํ า

ความผิด ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้
(ก) หามมใิหกระทํ าความผิดอาญาไมวาจะกระทํ าในมลรัฐ  Queensland  หรือไม

กต็ามในระหวางที่มีคํ าส่ังใหบํ าบัดฟนฟูแบบเขมงวด
  (ข ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยหรือเปลี่ยนงานที่ทํ า จะตองรีบแจงให
เจาหนาที่แกไขฟนฟูทราบภายใน  2  วนัท ําการนับจากวันที่เปลี่ยนงานหรือที่อยูนั้น, และ

                                                          
131 Ibid. Section17-19.
132 Ibid. Section 29.
133 Ibid. Section 20.
134 Ibid. Section 22.
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(ค) จะตองไมออกไปพักอาศัยนอกมลรัฐ Queensland โดยปราศจากความยินยอม
จากเจาหนาที่ศูนยฟนฟูชุมชน

(ง) จะตองปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าของเจาหนาที่ศูนยฟนฟูชุมชน และรายงานตัว
ตอศาลโปรแกรมนํ ารองใหตรงตามเวลาและสถานที่ที่กํ าหนด, และ
  ประการที่สอง   เงื่อนไขพิเศษของคํ าส่ัง135

กรณเีงือ่นไขพิเศษของคํ าส่ังใจความโดยสรุปจะกํ าหนดเปนคํ าส่ัง 3 กรณี อันได
แก การชดใชคาเสียหาย หรือคาปรับ การทํ างานบริการสังคม และเงื่อนไขอื่นใดที่ผูพิพากษา
พจิารณาตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการชดใชคาเสียหาย หรือจายคาปรับ นั้นหลักการสํ าคัญคือความ
เสียหายนั้นจะตองมีความเกี่ยวพันกับการกระทํ าความผิดที่ถูกศาลพิพากษา เชนผูกระทํ าความผิด
หรือผูสมัครกระทํ าความผิดฐานลักทรัพยโดยผลจากการเสพยาเสพติด คาเสียหายที่เรียกไดก็จักตอง
เปนคาเสียหายจากทรัพยสินที่ถูกลักไปโดยตรง และหากถึงขั้นมีการทํ ารายรางกาย ศาลยอมที่จะใช
ดุลยพินิจในการกํ าหนดคาปรับ โดยคํ านึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณของการกระทํ าความผิด
อาญานั้นๆ

นอกจากนี้ในสวนของการกํ าหนดระยะเวลาของการทํ างานบริการสังคม ได
ก ําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ อยางนอย  120  ช่ัวโมง  ในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่ศูนยฟน
ฟูชุมชน

2.4 การอธิบายและยกเลิกคํ าสั่ง
กอนที่จะมีคํ าส่ัง  IDRO  ผูพพิากษาโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติดตองแนใจกอน

วาไดอธิบายใหจํ าเลยทราบถึงคํ าส่ัง IDRO136 อันประกอบดวย 3 สวน กลาวคือ คํ าพิพากษาให
รับโทษจํ าคุกและคํ าส่ังใหพักหรือรอการลงโทษ เงื่อนไขของคํ าส่ังศาล โปรแกรมการฟนฟู ความ 
มุงหมายและผลของคํ าส่ัง   ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากจํ าเลยไมปฏิบัติตามคํ าส่ัง  IDRO

นอกจากนี้ ภายใตบังคับของบทบัญญัติในหมวด 4 และหมวด 5 ของ Drug 
Rehabilitation (Court Diversion) Regulation Act 2000 amendment 2003  เงื่อนไขของคํ าส่ังหรือ
โปรแกรมการฟนฟูอาจมีการแกไขหรือยกเลิกโดยผูพิพากษาเจาของสํ านวนในศาลยาเสพติดหรือจาก
การยื่นคํ ารองของผูกระทํ าความผิด เจาหนาที่ศูนยฟ นฟูชุมชน คณะกรรมการตํ ารวจสัมพันธ  
ผูอํ านวยการสํ านักงานอัยการ

                                                          
135 Ibid. Section 23.
136 Ibid. Section 25.
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หากการแกไขนั้นริเร่ิมโดยผูพิพากษาเจาของสํ านวนโปรแกรมนํ ารองในศาลยาเสพ
ตดิโดยการแกไขเงื่อนไข  IDRO  หรือโปรแกรมการฟนฟู  มาตรา 33  ก ําหนดเงื่อนไขเปนพิเศษใหผู
พพิากษาแกไขคํ าส่ังจะตองใหเหตุผล  อยางไรก็ตามการแกไขคํ าส่ังนั้นจํ าเลยตองสมัครใจหรือยินยอม
ในการแกไขทุกครั้ง

ในกรณทีี่ผูกระทํ าความผิดถูกตั้งขอหาเกี่ยวกับการผลิต  จ ําหนาย  หรือครอบครองยา
เสพตดิ ผูพพิากษาโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติดจะตองอธิบาย โดยใชภาษาพูดและภาษาเขียนอันจัก
ท ําใหจ ําเลยเขาใจเนื้อหาไดดีวาโดยปกติในคดีการกระทํ าผิดเกี่ยวกับ  การผลิต  จํ าหนาย หรือครอบ
ครองยาเสพติดนั้น จํ าเลยตองถูกดํ าเนินคดีในศาลสูง (Supreme Court) จะตองอธิบายใหจํ าเลยทราบ
ถึงเงื่อนไขและขอจํ ากัด หากจํ าเลยประสบความสํ าเร็จในโปรแกรมการฟนฟูซ่ึงอาจจะยังคงตองรับ
โทษที่เบากวาการกระทํ าผิดเดิม หรืออาจมีมาตรการหลังการปลอยตัว แตถาจํ าเลยไมประสบความ
สํ าเร็จในโปรแกรมการฟนฟู จ ําเลยจะตองถูกสงตัวไปดํ าเนินคดีในศาลสูง (Supreme Court)  สํ าหรับ
การกระทํ าผิดดังกลาว

ความสมัครใจหรือยินยอมในการปฏิบัติตามคํ าสั่ง
หลักการนี้เปนการเนนยํ้ าหรือบงชี้ถึงหลักการสํ าคัญของการจัดตั้งศาลยาเสพติดอีกครั้ง

วา  ผูพพิากษาโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติด  อาจกํ าหนดคํ าส่ังหรือแกไข  คํ าส่ังหรือโปรแกรมการ
ฟนฟู  IDRO  ตราบเทาที่ผูกระทํ าความผิด ตกลงยินยอมตามคํ าส่ังดังกลาว137

การยื่นคํ ารองสํ าหรับรางวัลและมาตรการลงโทษ
บคุคลผูมีสิทธิยื่นไดแกเจาหนาที่ศูนยฟนฟูชุมชนผูกระทํ าความผิด  หรือ  ผูพิพากษา 

เจาของสํ านวนโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติดนั้นเองก็ได สํ าหรับในสวนการใหรางวัลและการลง
โทษมีดังนี้

การใหรางวัล138

ผูพิพากษาโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติดอาจพิจารณารูปแบบการใหรางวัลสํ าหรับ 
ผูกระทํ าความผิดถาผูพิพากษารูสึกพอใจกับความประพฤติของผูกระทํ าความผิดในคํ าส่ัง IDRO  
เชน การใหเอกสิทธิ์ หรือ สิทธพิเิศษภายในรัฐ  ลดจํ านวนเบี้ยปรับที่จะตองชดใชไมวาจะเปนผู 
เสยีหายโดยตรงหรือไมทั้งนี้ภายใตบังคับมาตรา  32  ลดความถี่ในการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ    
                                                          

137 Ibid. Section 26.
138 Ibid. Section 31.
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ลดระดับการควบคุมดูแลของผูกระทํ าความผิดโดยผูพิพากษาโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติดหรือ
จากทีมงานศาลยาเสพติด เปลี่ยนแปลงและสงเสริมใหการศึกษาเลาเรียนถึงชั้นอาชีวะ หรือเขารับ 
การอบรมอาชีพตามความถนัดของผูกระทํ าความผิด สภาพของการบํ าบัดทางการแพทย การบํ าบัด
ทางจิตซึ่งผูกระทํ าความผิดไดรับ ลดความถี่ในการที่ผู กระทํ าความผิดจะตองเขาอบรมหรือ
โปรแกรมการฟนฟู  ลดระยะเวลาในการบริการชุมชนของผูกระทํ าความผิด

มาตรการลงโทษ
ผู พิพากษาโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติดอาจพิจารณารูปแบบการใชมาตรการ 

ลงโทษ139 สํ าหรับผูกระทํ าความผิดถาผูพิพากษารูสึกไมพอใจกับความประพฤติของผูกระทํ าความ
ผิดในคํ าส่ัง IDRO เชน การเพิกถอนสิทธิประโยชน หรือ เอกสทิธิ์ ภายในรัฐกํ าหนดเบี้ยปรับ 
ทีจ่ะตองชดใชไปยังเสมียนศาลโปรแกรมนํ ารอง เพิ่มความถี่ในการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ
เพิ่มระดับการควบคุมดูแลผูกระทํ าความผิดโดยผูพิพากษาโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติดหรือจากผู
ทีเ่กีย่วของ เปลี่ยนแปลงการศึกษาหรือ การอบรมอาชีพของผูกระทํ าความผิด สภาพของการบํ าบัด
ทางการแพทย  การบ ําบดัทางจิตที่จํ าเลยไดรับ เพิ่มความถี่ในการที่ผูกระทํ าความผิดจะตองเขารับ
การอบรมหรือโปรแกรมการฟนฟู กํ าหนดระยะเวลาในการกักขังจํ าเลยสูงสุด 14 วัน  สํ าหรับการ
ไมเชื่อฟงหรือปฏิบตัติามคํ าส่ัง  เพิ่มระยะเวลาในการบริการชุมชนของผูกระทํ าความผิด แตไมเกิน
ไปกวา  120  ช่ัวโมง

ทั้งนี้ไมวาจะเปนมาตรการการใหรางวัลและมาตรการการลงโทษผูกระทํ าความผิด  
หากเกิดกรณีจํ าเปนเรงดวนผูพิพากษาโปรแกรมนํ ารองศาลยาเสพติดชอบที่จะแกไขเงื่อนไขของ 
คํ าส่ัง  IDRO   หรือโปรแกรมฟนฟูใหเหมาะกับมาตรการลงโทษสํ าหรับผูกระทํ าความผิด

2.5. การสิ้นสุด  หรือ  ตดัขาดโปรแกรมการฟนฟู
ผูกระทํ าความผิดอาจยื่นคํ ารองใหมีการสิ้นสุดหรือตัดขาดจากโปรแกรม140 นั้นได

ตามความสมัครใจหรือความอดทนอดกลั้นที่จะเอาชนะจิตใจของตนเองจากอาการติดยาเสพติด
กรณทีี่ผูพิพากษาเห็นวาควรออกคํ าส่ังส้ินสุด หรือ ตดัขาดโปรแกรมการฟนฟู ซ่ึง

เปนดลุยพนิจิที่กระทํ าได หากไดความวาผูพิพากษาเห็นควรมีการแกไขคํ าส่ัง IDRO โดยที่ผูกระทํ า
ความผิดไมยินยอมที่จะใหมีการแกไข หรือโดยที่ผูกระทํ าความผิดไมยินยอมที่จะปฏิบัติตามคํ าส่ัง
ที่ไดรับการแกไข หรือจํ าเลยไมปฏิบัติตามคํ าส่ัง IDRO หรือคํ าส่ังอ่ืนใดของศาล หรือเมื่อ 
                                                          

139 Ibid. Section 32.
140 Ibid. Section 34.
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ประเมนิผลแลว ผูกระทํ าความผิดไมผานการประเมินตามคํ าส่ัง  IDRO  หรือเมื่อผูพิพากษาเห็นวาผู
กระทํ าความผิดไมอาจจะปฏิบัติตามคํ าส่ัง   IDRO  ใหประสบความสํ าเร็จได

ในกรณีที่ผู พิพากษามีคํ าสั่งใหโปรแกรมการฟนฟูส้ินสุดลง หากเปนกรณีที่ 
ผูกระทํ าความผิดกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการผลิต จํ าหนาย หรือครอบครองยาเสพติด  ผูพิพากษาจะ
ตองปฎิบัติตามขั้นตอนโดยการเพิกถอนคํ าพิพากษาใหลงโทษสํ าหรับความผิดนั้น (ใหจํ าคุก)  
เพิกถอนคํ าสั่ง  IDRO และจะตองสงตัวผูกระทํ าความผิดไปยังศาลสูง (Supreme Court) เพื่อ
พจิารณาพพิากษาภายใต  the Justice  Act 1886  มาตรา 113  (กระบวนการพิจารณากรณีผูกระทํ า
ความผิดรับสารภาพ)

2.6 การทํ าคํ าสั่งครั้งสุดทาย  (Final  Sentence)  และการอุทธรณ
                     การทํ าคํ าส่ังครั้งสุดทายนี้ (Final Sentence)141 จะน ําไปใชเมื่อโปรแกรมการฟนฟู
นั้นสิ้นสุดลง หรือสมบูรณ โดยผูพิพากษาจะตองพิจารณาการกระทํ าความผิดในตอนแรก การมี
สวนรวมในโปรแกรมการฟนฟู ตลอดถึงการใหรางวัลและมาตรการลงโทษผูกระทํ าความผิด โดย
แยกตามแตละฐานความผิดที่ไดรับ กลาวคอืหากเปนกรณีที่ผูกระทํ าความผิด กระทํ าความผิดฐาน
ผลิต จํ าหนาย หรือครอบครองยาเสพติด (prescribed offence) ผูกระทํ าความผิดจะไดรับการ
พจิารณาโทษที่เบากวาความผิดฐานเดิม ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 13  ใน  Drugs Misuses Act 1986ใน
ขณะทีก่รณทีีผู่กระทํ าความผิดกระทํ าความผิดที่เกี่ยวพันอื่นๆ  (relevant  offence)  ผูพิพากษาชอบ 
ที่จะใชดุลพินิจในการทํ าคํ าพิพากษาสุดทายไดอยางกวางขวางทั้งนี้เพื่อประโยชนแกผูกระทํ าความ
ผิดเอง

อีกทั้งผูพิพากษาจะตองเพิกถอนประวัติจากทะเบียนประวัติอาชญากรอีกดวย 
อยางไรก็ดี  หากผูพพิากษาใหผูกระทํ าความผิดไดรับโทษจํ าคุก  ระยะเวลาของโทษจํ าคุกจะไมเกิน
ไปกวาระยะเวลาที่กํ าหนดไวสํ าหรับการกระทํ าผิดในตอนแรก

นอกจากนี้ส่ิงที่จะไดรับหากโปรแกรมสิ้นสุดลงและประสบความสํ าเร็จ ผู 
พิพากษาศาลแขวงคดียาเสพติดจะทบทวนการกระทํ าความผิดในตอนแรกโดยการชั่งนํ้ าหนัก
ระหวางผลของการประสบความสํ าเร็จและการมีสวนรวมในโปรแกรม ซ่ึงศาลอาจพิพากษาใหได
รับโทษในฐานความผิดที่เบากวาฐานความผิดเดิม (กรณีการกระทํ าความผิดนั้นมีลักษณะกรรมเดียว
แตผิดกฎหมายหลายบท)  อันจกัท ําใหไมตองมีมลทินติดตัว นอกจากนี้ยังจะไดรับประกาศนียบัตร

                                                          
141 Ibid. Section 36.
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เมื่อส้ินสุดโปรแกรม เพื่อเปนสิ่งที่การรันตีหรือเปนหลักฐานวาผูสมัครหรือจํ าเลยประสบความ
สํ าเร็จในการเขาสูโปรแกรมการฟนฟู

ผูสมัครสามารถอุทธรณคํ าตัดสินซ่ึงเปนคํ าพิพากษาสุดทายเมื่อโปรแกรมการ 
ฟนฟูส้ินสุดลง โดยอุทธรณโดยตรงตอศาลเขตการปกครองหรอืศาลจังหวัด (DISTRICT COURT) 
อยางไรก็ตามผูสมัครจะไมมีสิทธิที่จะอุทธรณในคํ าพิพากษาตอนแรก การลงโทษ IDRO หรือคํ าส่ัง
อ่ืนใดกอนที่จะมาสูศาลยาเสพติด การอุทธรณคํ าตัดสินเพื่อที่จะใหแกไขคํ าส่ังของ IDRO หรือการ
อุทธรณการสิ้นสุดลงของโปรแกรมการฟนฟู อยางไรก็ดี คํ าส่ังIDRO อาจเปลี่ยนแปลงไดหากไดรับ
ความยินยอมจากทั้งผูสมัคร และทีมงานศาลยาเสพติด

2.7 ผูพพิากษาศาลยาเสพติดของมลรัฐควีนสแลนด
ในมลรัฐควีนสแลนด ผูพิพากษาศาลยาเสพติดจะมาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรี

แหงมลรัฐควีนสแลนด นอกจากนี้รัฐมนตรีมีหนาที่ในการจัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินงานของ
ผูพิพากษาศาลยาเสพติดใหแกรัฐสภาของมลรัฐ142 โดยคัดเลือกจากบุคคลผูมีประสบการณในวิชา
ชีพทางกฎหมาย เมือ่ไดรับการแตงตั้ง ก็จะมีการอบรมในกระบวนพิจารณา ตลอดจนความรูเกี่ยวกับ
ยาเสพติด จึงเห็นไดวาผูพิพากษาศาลยาเสพติด เปนผูพิพากษาอาชีพเชนเดียวกับผูพิพากษาศาลยา
เสพติดมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อพิเคราะหจากสถิติการดํ าเนินงาน143 ตั้งแตเริ่มตนใชบังคับกระทั่งวันสิ้นสุด
ของการดํ าเนินงานตามกฎหมายฉบับนี้ (31 ธันวาคม 2002) ซ่ึงมีผูสมัครหรือผูกระทํ าความผิดเขา
รับการประเมินความเหมาะสมที่จะไดรับการฟนฟูจํ านวน 555 ราย  ผานการกลั่นกรองตรวจสอบวา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่จะเขาสูการฟนฟูแบบเขมงวด 264 ราย144 ในจํ านวนที่ไมผานเขามา
เนือ่งมาจากหลายสาเหตุ เชน ไมสมัครใจหรือปฎิเสธการเขามามีสวนรวมในการบํ าบัดฟนฟู 97 ราย
ขาดคณุสมบตับิางประการที่ศาลยาเสพติดกํ าหนด 129 ราย  ตอมาเมื่อใชกระบวนการฟนฟูไดระยะ
หนึง่ 113 ราย ถูกตัดขาดอันเนื่องมาจากอาจเปนไดทั้ง การบํ าบัดสํ าเร็จกอนกํ าหนด หรืออาจไม
สํ าเรจ็อันเกิดจากความยินยอมของผูสมัครเอง คงเหลือผูผานการบํ าบัดฟนฟูครบทั้ง 3 ระยะ จํ านวน 
65 ราย (มีนาคม 2003 ในขณะตพีมิพรายงานฉบับนี้และคาดวาอีกประมาณ 18 คนจะประสบผล
สํ าเร็จ) แมมองผิวเผินอาจดูวามีจํ านวนผลลัพธผูเขารับการบํ าบัดรักษาจนครบกระบวนการมี
จ ํานวนไมมาก ซ่ึงคดิเปนอัตราสวนประมาณ 1 ตอ 4 จากผูไดรับการคัดเลือกเบื้องตนใหเขารับการ
                                                          

142 Ibid. section 46.
143 John J Costanzo,Final Report on the South-east Queensland Drug Court pilot, 2003, pp. 80-100.
144 Tony Makkai and Keenan Veraar,Australian Institute of Criminology,2003, pp.11-16.

DPU



101

บํ าบัดฟนฟูแบบเขมงวด แตความแตกตางที่เห็นไดชัดนั่นก็คือการบํ าบัดฟนฟูแบบบูรณาการและ
จริงจงัเปนไปตามหลักวิชาการแพทยผสานกฎระเบียบที่เขมงวด ในแตละขั้นตอนของการบํ าบัดจะ
ใชระยะเวลานานพอควรในการบํ าบัด เชน ในระยะที่ 1 ผูสมัครที่ผานระยะนี้โดยใชเวลานานที่สุด
คอื 388 วนั (13 เดือน) นอยสุดอยูที่ 68 วัน (อยางไรก็ตามระยะเวลาจากสถิตินี้ไมรวมเงื่อนไขพิเศษ
ทีเ่ขมงวดที่ผูสมัครทุกคนจะตองผานการปฏิบัติตนเขมงวดประมาณ 3 เดือนตามเงื่อนไขที่กํ าหนด
โดยศาลสูง (Supreme Court) อัตราเฉลี่ยในการผานการฟนฟูในขั้นนี้อยูที่ประมาณ 181 วัน  
(6 เดือน) ตอมาระยะที่ 2  ผูสมัครที่ผานระยะนี้โดยใชเวลานานที่สุดคือ 446 วัน (15 เดือน) นอยสุด
อยูที่ 64  วนั อัตราเฉลี่ยในการผานการฟนฟูในขั้นนี้อยูที่ประมาณ 135 วัน ( 4.5 เดือน)  ตอมาใน
ระยะสุดทายซึ่งเปนการรวมการติดตามผลหลังการรักษาไวดวยกันผูสมัครที่ผานระยะนี้โดยใชเวลา
นานที่สุดคือ 338 วัน (11.3 เดือน) นอยสุดอยูที่ 69 วนั อัตราเฉลี่ยในการผานการฟนฟูในขั้นนี้อยูที่
ประมาณ 138 วัน (4.5 เดือน)  (เปนแนวคิดที่พระราชบัญญัติฟนฟู ไมไดบัญญัติไว ขั้นตอนสุดทาย
จะถูกตัดขาดทันทีนับแตระยะเวลาการบํ าบัดส้ินสุด และสวนใหญแลวจะใชระยะเวลาการบํ าบัด 
แค 4-6 เดือน  ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ ไมมีการติดตามผลการรักษาแตอยางใด)

โดยสรปุระยะเวลาของการประสบผลสํ าเร็จในการฟนฟูอยางตํ่ าอยูที่ประมาณ 8.8
เดือน หรือ  265 วนั ขัน้สงูอยูที่ประมาณ 25.4  เดือน หรือ 762 วัน  นอกจากนี้จากรายงานวิจัยของ  
มิริไค และ โกลบริดจ ( Mirikai  and Goldbridge)145 กระท่ังถึงเดือน มีนาคม  2003 พบวาอัตราการ
ปองกนัมใิหผูกระทํ าความผิดกระทํ าผิดซ้ํ า (Excellent Retention Rate) ไดเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบ
กบัการบํ าบัดฟนฟูแบบเดิม ประมาณ  4-21% มาเปน 54-66% อันเนื่องมาจากการจัดการบูรณาการ
ปญหาที่มีประสิทธิภาพกวาในอดีต ผานทางศาลยาเสพติดนั่นเอง

                                                          
145 John J Constanzo,Final Report on the South-east Queensland Drug Court pilot,2003, pp.8 and 94.
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บทที่ 4
วิเคราะหสภาพปญหา

นับเนื่องจากการแพรระบาดของยาเสพติดพบวามุมมองของการแกไขปญหาไมมี
แตกตางกันมากนัก โดยรัฐพยายามหาวธีิการจดัการกับปญหายาเสพติดในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน
ก ําหนดมาตรการลดอุปสงค (Demand Reduction) และอุปทานของยาเสพติด (Supply Reduction)

ในดานของการลดอุปทานของยาเสพติดนั้น รัฐมีความจํ าเปนที่จะตองใชมาตรการขั้น
เด็ดขาดกับผูคายาเสพติด อยางไรก็ดีไมวาจะใชมาตรการใดก็ตามในทุกรัฐบาลก็มีความตั้งใจจริง 
ที่จะจัดการกับผูคายาเสพติดใหหมดไป ดังจะเห็นไดจากสถิติการจับกุมและการลงโทษที่เพิ่มขึ้น
กระนั้นก็มิไดทํ าใหปญหายาเสพติดลดหายไปแตกลับมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะ
เดียวกันการลดอุปสงคหรือความตองการในการใชยาเสพติดของผูติดยาเสพติดแมรัฐบาลทุกยุค
สมัยตางเล็งเห็นความสํ าคัญแตกระบวนการหรือระบบของการบํ าบัดรักษา รวมไปถึงแนวคิดใน
การฟนฟูผูติดยาเสพติดนั้นยังไมถูกตองและเหมาะสมเทาที่ควร

ปจจุบันแมมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการมองผูเสพเปนผูปวยและจ ําตองไดรับการบํ าบัด
รักษาแทนที่จะใชแนวคิดแกแคนทดแทนสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าเหมือนในเชนอดีตแลวก็ตาม
โดยรัฐไดตรากฎหมายที่มีช่ือวา  พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545
อันเปนการผันคดีออกจากการพิจารณาของศาลในรูปแบบของการใหอํ านาจฝายบริหารในการ
บังคับบํ าบัดเพื่อแกไขปญหาผูติดยาเสพติด คนลนคุกและลดมลทิน โดยมีหลักการบังคับบํ าบัด
สํ าหรับผูเสพซึ่งจะตองไมเปนผูตองหาหรืออยูระหวางดํ าเนินคดีในความผิดที่มีโทษจํ าคุกหรืออยู
ระหวางรับโทษจํ าคุกในความผิดอื่น เมื่อมีการจับตัวผูกระทํ าผิดไดแลวก็จะใหพนักงานสอบสวน
น ําตวัสงศาล เพื่อตรวจพิสูจน กรณีถาผลการฟนฟูเปนที่นาพอใจแกคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติดใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดและปลอยตัวไป แตถาผลการฟนฟูไมเปนที่นาพอ
ใจก็ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแจงความเห็นใหพนักงานสอบสวนหรือ
พนกังานอัยการทราบเพื่อดํ าเนินคดีตอไป

ในขณะเดียวกันตั้งแตป ค.ศ. 1971 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซ่ึงมี
พัฒนาการในการแกไขปญหายาเสพติดมาอยางยาวนานตางเคยใชกระบวนการเบี่ยงเบนคดีโดยฝาย
บริหารมาแลวเชนกันดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 ซ่ึงมีลักษณะเปนระบบบังคับบํ าบัดเชนเดียวกัน
กับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พทุธศักราช 2545 แตก็ยังไมสามารถแกไข
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ปญหาผูติดยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการระดมผูเช่ียวชาญระดับชาติมาวิเคราะห
และหาหนทางรวมกัน จนกระทั่งป ค.ศ. 1989 จึงมีแนวคดิในการแกไขปญหาผูติดยาเสพติดโดยใช
ระบบบํ าบัดแบบบูรณาการภายใตรูปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติด และมีการนํ ามาใชในมลรัฐ
ฟลอริดาเปนครั้งแรกจนประสบผลสํ าเร็จ และนํ าไปสูการนํ าแนวคิดทัว่ทุกมลรัฐในสหรัฐและยังมี
การน ําแนวคิดดังกลาวจัดตั้งเปนศาลยาเสพติดทั่วโลกในปจจุบันมากกวา 1,400  ศาล

ผูเขียนไดทํ าการศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พุทธศักราช 2545 กบับทบญัญัติของศาลยาเสพติด และพบวามีขอที่นาวิเคราะหอยูหลาย
ประการ

4.1 ความชอบธรรมของการใชอํ านาจรัฐในการออกกฎหมายบังคับบํ าบัดและสมัครใจบํ าบัดฟนฟูผู
ตดิยาเสพติด

มีการถกเถียงกันเปนเวลานานแลววาการที่รัฐใชอํ านาจออกกฎหมายมาบังคับให 
ผูติดยาเสพติดตองเขารับการบํ าบัดรักษาตาม พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
พทุธศกัราช 2545 เปนแนวคิดที่ถูกตองและเหมาะสมเพียงใด อีกทั้งสามารถแกไขมิใหผูติดยาเสพ
ตดิหวนกลับมาเสพยาซํ้ าไดหรือไม   ทัง้นีม้ีความคิดเห็นแบงไดเปนสองฝายดังนี้คือ

ฝายแรกเห็นวา การที่รัฐใชกฎหมายมาบังคับบํ าบัดผูติดยาเสพติดมีความเหมาะสมแลว
เนื่องจากผูติดยาเสพติดนั้นสวนใหญจะไมมีความรูสํ านึก สติสัมปชัญญะไมสามารถตัดสินใจใดๆ 
ได ซ่ึงถือวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะทํ าใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เฉกเชนเดียวกับการบํ าบัด
ฟนฟูและสงเคราะหคนขอทานหรือโสเภณี

ฝ ายที่สองเห็นว ารัฐควรใชความสมัครใจของผู ติดยาเสพติดเป นหลักในการ  
ออกกฎหมาย เนื่องจากการบังคับบํ าบัดโดยรัฐนั้นขัดตอหลักสิทธิและเสรีภาพ และการบํ าบัดที่มี
ประสิทธิผลนั้นจะตองบํ าบัดใหหายจากทั้งอาการทางกาย (Physical Dependency) และอาการ
ทางจิต (Mental Dependency) ในเมื่อจิตของผูเขารับการบํ าบัดถูกบังคับ โดยมิไดเกิดจากความ
สมคัรใจทีจ่ะเลิกไดเองแลว โอกาสที่จะหายเปนปกติยอมเกิดขึ้นไดยาก

เมื่อพิเคราะหถึงหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีการแบงแยกอํ านาจ
ออกเปน สามฝาย  ไดแกอํ านาจนิติบัญญัติมีหนาที่ในการพิจารณาออกกฎหมายตางๆ  อํ านาจตุลา
การเพื่อการพิจารณาและการตัดสินคดีและอํ านาจบริหารเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการบริหาร
ประเทศและการบังคับตามคํ าพิพากษา โดยแตละอํ านาจตางมีความเปนอิสระแกกัน และอํ านาจ
หนึ่งจะไปกาวกายหรือแทรกแซงอีกอํ านาจหนึ่งไมได ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดที่วาการรวบรวม
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อํ านาจเบ็ดเสร็จอยู องคกรเดียวยอมกอใหเกิดการกดขี่ขมเหงจากผูมีอํ านาจ ทํ าใหราษฎรขาด
หลักประกันแหงความเสี่ยงในการที่จะถูกใชอํ านาจที่ไมเปนธรรม

อยางไรก็ดีการที่รัฐเขามามีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบรอย พัฒนาคุณภาพ
ยกระดบัของสังคมใหบรรลุวัตถุประสงคแหงรัฐดังที่กลาวมานั้น มีความจํ าเปนที่รัฐตองเขาควบคุม
ความประพฤติ  ก ําหนดปทัสถาน (Norm)  ของบุคคลในสังคม และเครื่องมือที่สํ าคัญอยางหนึ่งที่รัฐ
สามารถนํ ามาใชสรางกฎเกณฑเปนแนวทางใหคนปฏิบัติตาม คือ กฎหมาย146 กลาวคือ รัฐมีอํ านาจ
แหงรฐั  ซ่ึงสามารถใชอํ านาจนั้นบัญญัติกฎหมาย  ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  ตลอดจนกฎเกณฑ 
หรือแบบแผน ทั้งที่เปนขอสงเสริม และขอหามความประพฤติของบุคคลในสังคมใหบุคคล
ประพฤตปิฏิบัติตาม รวมทั้งกํ าหนดกลไกมาตรการบังคับ (Sanction) เพื่อใหทุกคนตองยอมเสียสละ
จ ํากดัเสรีภาพของตนบางประการ และครองตนตามขอบเขตที่รัฐกํ าหนด

โดยหลัก แมการใชอํ านาจแหงรัฐในการบัญญัติกฎเกณฑตางๆ ของสังคมจะสามารถ
กระท ําได แตก็ตองจํ ากัดภายใตขอบเขตแหงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลดวยกันโดยเฉพาะ
ขอบเขตที่รัฐจะตองไมเขาไปแทรกแซงสิทธิในการใชชีวิตสวนตัวของบุคคลในรัฐ147

สรุปแลวการใชอํ านาจรัฐนั้นจะถูกตัดรอนเสมอ เมื่อมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมากขึ้น และลักษณะแหงการใชอํ านาจรัฐกับหลักการแหงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
บคุคลจะเปนดงันี้148

1. เสรภีาพของบุคคลมิใชขอยกเวนของการใชอํ านาจของรัฐ แตเสรีภาพเปนหลักการ
ใหญและหลักการสํ าคัญกวาการใชอํ านาจ

2. การกระทํ  าในทางสังคมบางประการ  จะถูกปลอยใหเป นเรื่องของความ
สมัครใจ โดยจะไมมีการใชอํ านาจบังคับ

3. การใชอํ านาจจะกระทํ าไดก็แตในกรณีที่จะเปนการเพิ่มพูนความเจริญ และ
ประโยชนแกชาติบานเมืองเปนสวนรวมหรือ เพื่อความเสมอภาคกันแหงประชาชาติ

                                                          
146 ประธาน วัฒนวาณิชย. (2520, กนัยายน-พฤศจิกายน). “ระบบความยุติธรรมทางอาญา : แนวคิดเกี่ยวกับการ

ควบคมุอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม.”  วารสารนิติศาสตร, 9.  หนา  144.
147 วิชา มหาคุณ. (2533). “ผลกระทบกระเทือนของกฎหมายที่ไมเปนธรรมตอสิทธิในการดํ าเนินคดีทาง

กระบวนการยุติธรรม” เอกสารสัมมนาเรื่อง กฎหมายที่เก่ียวกับสิทธิของประชาชนในประเทศไทย คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 26-27  (อดัสํ าเนา).

148 สุรางค  เจียรณมงคล. (2544). ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พุทธศักราช 2534 : ศึกษากรณีบทบัญญัติคุมครองสิทธิของผูติดยาเสพติด.  หนา 40.
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4. การใชอํ านาจเพื่อจุดประสงคอยางหนึ่งอยางใดจะตองใช เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ  
จะกาวลวงไปใชอํ านาจนั้นเพื่อกิจการอื่นไมได

5. การใชอํ านาจของรัฐ ซ่ึงถือไดวาเปนการจํ ากัดตัดรอนสิทธิเสรีภาพจะกระทํ าได
กแ็ตในกรณีที่กฎหมายไดใหอํ านาจไว  และจะตองเปนไปตามขั้นตอนแหงกฎหมายเทานั้น

6. การใชอํ านาจของรัฐในการบัญญัติกฎหมายภายในจะกระทํ าโดยมีบทบัญญัติที่ขัด
ตอหลักวาดวยสิทธิมนุษยชนไมได

กลาวโดยสรุปการใชอํ านาจรัฐนั้นจะตองพิจารณาควบคูไปกับหลักการคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพของประชาชนอันมีบัญญัติไวโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กลาว
คอื รัฐจะตองชั่งนํ้ าหนักไตรตรองใหรอบดานในการที่ออกกฎหมายฉบับใดๆ โดยจะตองคํ านึงอยู
เสมอวาการใชอํ านาจรัฐนั้นจะตองยึดถือหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสํ าคัญกวาการใชอํ านาจ
รัฐ นอกจากนี้การใชอํ านาจรัฐออกกฎหมาย หากไมเปนเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนสาธารณะ 
(Public Interest) อยางแทจริงแลว ก็ไมควรที่จะพิจารณาออกกฎหมายฉบับนั้นๆ มาบังคับใชแก
ประชาชนเปนการทั่วไป ซ่ึงหากเห็นวาเปนเรื่องที่จํ าเปนจริงๆ เพื่อประโยชนสวนรวม ก็จะตองมี
กฎหมายระบุไวใหสามารถที่จะออกกฎหมายได อยางไรก็ดีรัฐจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว
อยางเครงครัด

นอกจากนี้การที่รัฐมีหนาที่ในการที่จะตองรักษาความสงบเรียบรอย ความอยู ดี
กินดี รวมถึงสวัสดิภาพของประชาชน จัดระบบงานและกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ
และอ ํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน และออกกฎหมายมาจํ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนโดยอาศัยอํ านาจฝายบริหารบังคับบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดโดยออกเปน
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จริงอยูที่การบังคับใหผูที่ติดยาเสพติดเขา
รับการบ ําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยการควบคุมไวในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดถือเปนการบังคับผูติดยาเสพติด เพื่อวัตถุประสงคของสังคมสวนรวม และใหสังคม
ปลอดภยัจากภยันตรายที่อาจจะเกิดจากผูติดยาเสพติด และสงผลใหประชาชนไดใชชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางปกติสุข แตการใชอํ านาจในการออกกฎหมายโดยองคกรของรัฐนั้นตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติโดยกระทบตอสาระ
สํ าคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติถึงสิทธิความเปนอยู
สวนตวัอันไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการกํ าหนด
นโยบาย ตลอดจนวางแผนเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  อีกทั้งกระบวนการจัดการโดยองคกรของรัฐ
นั้นเปนไปเพียงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก (มาตรา75) นอกจากนี้เปนที่
ยอมรับกันอยางชัดเจนวาผูเสพยาเสพติดเปนผูปวย ผูเสพจึงมีสิทธิที่พึงจะมีเชนเดียวกับผูปวยโดย
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ทั่วไปและสิทธิประการสํ าคัญนั้นก็คือสิทธิในการสมัครใจหรือยินยอมที่จะเขารับการบํ าบัดรักษา
ซ่ึงรัฐมีหนาที่ตองจัดการและสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง (มาตรา 82)

จากการพิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ใหอํ านาจแกเจาพนักงานในองคกรฝายบริหาร ควบคุมตัวผูตองหาที่เปนผูเสพ ผูเสพและครอบ
ครอง ผูเสพและครอบครองเพื่อจํ าหนาย และผูเสพและจํ าหนาย เขากระบวนการตรวจพิสูจน ซ่ึง
หากผลการตรวจพิสูจนพบวาเปนผูติดยาเสพติด บุคคลเหลานี้ตองถูกบังคับเขารับการบํ าบัดรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพซึ่งอาจไดรับการพิจารณาใหฟนฟูโดยการควบคุมตัว
แบบเขมงวด หรือควบคุมแบบไมเขมงวด แลวแตดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดโดยมิไดกลาวถึงความตองการแหงจิตของผูติดยาเสพติดวายินยอมหรือสมัครใจที่จะ
เลิกเสพยาเสพติดอยางแทจริงหรือไม  อันสงผลถึงความสัมฤทธิ์ผลของการบํ าบัดรักษา    

อีกทั้งการบังคับใหเขารับการบํ าบัดฟนฟู เปนกรณีของการไมใหสิทธิแกผูตดิยาเสพติด
ในการเลือกนํ าขอพิพาทของตนขึ้นสูศาลยุติธรรมกรณีที่บุคคลนั้นไมอยากบํ าบัดรักษาตามพระราช
บญัญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เฉกเชนเดียวกับกระบวนการบํ าบัดรักษาผูติดยา
เสพติดโดยศาลยาเสพติดในต างประเทศโดยตั้ งอยู บนพื้นฐานหลักการบํ  าบัดฟ  นฟูที่มี
ประสิทธิภาพตองบํ าบัดรักษาใหหายทั้งรางกาย(Physical Dependency) และจิตใจ (Mental 
Dependency) เมือ่ผูตดิยาเสพติดไมมีจิตใตสํ านึกที่อยากจะเลิกเสพ ก็ไมมีทางที่กระบวนการบํ าบัด
รักษาจะประสบผลสํ าเร็จไปได ดังนั้นหากรัฐไมพิจารณาออกกฎหมายจัดตั้งศาลยาเสพติด ซ่ึงจะ
ตองมีการตราเปนพระราชบัญญัติโดยรัฐสภา กค็วรจะมีการเพิ่มเรื่องความสมัครใจในการเขารับการ
บํ าบัดฟนฟูสมรรถภาพ โดยกํ าหนดใหผูที่เขารับการตรวจพิสูจนแลววาเปนผูติดยาเสพติดจริงมี
สิทธิที่จะสมัครใจในการเขารับการบํ าบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ  แตหากผูติดยาเสพติดไม
สมัครใจเขารับการบํ าบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพก็ใหเจาพนักงานสงตัวไปดํ าเนินคดีตอไปตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ เพื่อเปนการปองกันการนํ าคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลรัฐ
ธรรมนญูโดยอางวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
และหากพิจารณาถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยใชมาตรการเบี่ยงเบนคดีโดยฝาย
บริหาร เชน กรณขีองการชะลอการฟอง นอกจากจะกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดรับสารภาพแลวยัง
กํ าหนดหลักการสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือผูกระทํ าผิดตองใหความยินยอมหรือสมัครใจในการใช
กระบวนการเบี่ยงเบนคดีดังกลาวดวย นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯมาตรา 102 ทวิ
กํ าหนดใหอธิบดีกรมศุลกากรหรือพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี มีอํ านาจในการเปรียบเทียบ 
งดการฟองคดีแกผูกระทํ าผิด หากผูกระทํ าผิดสมัครใจและยินยอมในการชดใชคาปรับตามที่
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กฎหมายก ําหนด ซ่ึงหากผูกระทํ าผิดไมตกลงหรือยินยอมในกระบวนการดังกลาว ก็จะถูกดํ าเนินคดี
ไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติ

อนึ่ งแม พระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ  พุทธศักราช  2522 (ฉบับที่  2)  
พทุธศกัราช 2528 มาตรา 94 ไดกํ าหนดมาตรการในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด โดยใชการสมัคร
ใจของผูกระทํ าผิดไวแลว อันไดแกผูเสพยาเสพติดประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 5 สมัครใจเขา
รับการบํ าบัดฟนฟูในสถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่ โดยมีใจความ
สรุปคือหากผูเสพยาเสพติดเขารับการบํ าบัดรักษาจนสํ าเร็จจึงจะไดรับการยกเวนโทษ แตเห็นไดวา
มาตรา 94 กํ าหนดหลักเกณฑในการสมัครขอเขารับการฟนฟูไวคอนขางกวางและไมมีรายละเอียด
เกี่ยวกับองคกรในกระบวนการยุติธรรมในการกํ ากับดูแล การกลั่นกรองผูกระทํ าความผิดเบื้องตน 
รวมทั้งสิทธิในการตอสูคดี สิทธิในการเลือกที่จะสมัครใจเขารับการฟนฟูหรือเลือกที่จะเขาสู
กระบวนพจิารณาของศาลปกติ  รวมถึงระบบการจัดการโดยลอมวงพิจารณารวมกันคนหาความจริง
ระหวางผูพิพากษา พนักงานอัยการ  ผูเชี่ยวชาญการบํ าบัด  ผูเสพและครอบครัว

อีกทั้งการบํ าบัดรักษาแบบสมัครใจตามมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พุทธศักราช 2522 (ฉบับที่ 2 ) พทุธศกัราช 2528 ไมมีการหลอมรวมกันระหวางองคกรแหงงาน 
ยตุธิรรมกบัเจาหนาที่บํ าบัดฟนฟูและผูเสพอยางแนบสนิท เปนผลใหมีผูเสพจํ านวนไมนอยที่สมัคร
ใจเขารับการบํ าบัดนั้นเกิดจากผูติดยาเสพติดถูกบังคับจากบิดามารดา หรือครอบครัวโดยมิไดเกิด
จากความยนิยอมหรือสมัครใจที่จะเลิกอยางแทจริง อาทิ จากการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึก149พบ
วา มผูีเสพยาเสพติดจํ านวนไมนอยที่เคยผานการบํ าบัดฟนฟูมาแลว 2 คร้ัง คร้ังแรกถูกบังคับใหมา
เลิก ท ําใหระหวางกระบวนการบํ าบัดฟนฟู ผูเสพจึงมีทัศนคติที่ไมดีตอการเลิกยาเสพติด ไมอยาก
หายและอยากเมาตอ ก็ตองกลับบานโดยที่ยังไมสามารถบํ าบัดใหหายถึงระดับจิตใจ จนกระทั่งกลับ
เขามาบํ าบัดใหมในครั้งที่ 2 ซ่ึงครั้งนี้ผูเสพมาดวยจิตใจที่เต็มเปยมอยากจะเลิกยาเสพติดอยาง
เด็ดขาด

นอกจากนี้ยังพบวาในทางปฏิบัติยังไมมีการนํ า พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พทุธศักราช 2522 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2528 มาตรา 94 มาบังคับใชอยางจริงจังเทาที่ควร อีกทั้ง
ขาดการประชาสัมพันธจากเจาหนาที่รัฐ และกระบวนการบํ าบัดสวนใหญมุงเนนในการบํ าบัดรักษา
ทางกายเปนหลัก เมื่อผานการบํ าบัดแกไขแลว ทํ าใหกลับไปเสพซํ้ าไดเนื่องจากจิตใจยังคงมีความ
ตองการเสพยาเสพติดอยูนั่นเอง

                                                          
149 กนกรัตน วงศลักษณะพันธ. (2542). กลยุทธการสื่อสารของเจาหนาที่ บํ าบัดฟนฟู กับการมีสวนรวมใน

กิจกรรมฟนฟูของผูเขารับการบํ าบัดฟนฟูเพื่อเลิกยาเสพติด. หนา 81.
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4.2 รูปแบบและประสิทธิผลของการบํ าบัด ระหวางระบบบังคับบํ าบัดและระบบการบํ าบัดแบบ
บูรณาการ

แทจริงแลวอาจกลาวไดวาระบบบํ าบัดแบบบูรณาการก็คือ การนํ าระบบสมัครใจและ
ระบบบังคับบํ าบัดมาหลอมรวมกันโดยการใหความสํ าคัญกับระบบสมัครใจมาเปนหลักการบํ าบัด
ในกระบวนการทางจิตทุกขั้นตอน นั่นก็คือกระบวนการบํ าบัดจะอยูบนพื้นฐานความสมัครใจหรือ
ความยินยอมใน (ขณะที่ระบบบังคับบํ าบัดนั้นผูเสพจะไมมีสิทธิเลือกที่จะบํ าบัดหรือไปเรือนจํ า 
ทุกอยางเปนไปตามคํ าส่ังของคณะอนุกรรมการเปนหลัก) เมือ่มาผนวกเขากับความพยายามที่จะจัด
การกับปญหาผูเสพใหมีประสิทธิภาพโดยการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมใหกับ
ผูตองหาที่เสพยาเสพติด โดยการนํ าผูพิพากษา พนักงานอัยการ ผูเชี่ยวชาญการบํ าบัด แพทย 
พนักงานคุมประพฤติ ครอบครัว ชุมชน ไดเขามารวมพูดคุยในบรรยากาศที่เปนกันเองในการ
ก ําหนดแผนการฟนฟู

ในตางประเทศก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการแกไขฟนฟู คลายๆ กัน คือเปนไปใน
ลักษณะที่เปนบังคับและสมัครใจ150 กลาวคือ ชวงแรกเปนการบังคับใหเลือกวาจะสมัครใจเขาสู
กระบวนการบํ าบัดหรือไม หากตกลง ก็จะเขาสูกระบวนการบํ าบัดแตถาบํ าบัดไมหาย หรือมีปญหา
กระบวนการยุติธรรมปกติจะลงโทษหนักเพราะถือวาใหโอกาสแลว  แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทยตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เปนบังคับบ ําบัดอยางแทจริงซ่ึง
มขีอเสียคอืเพราะวาเมื่อมีการบังคับทํ าใหความเต็มอกเต็มใจมีนอย หลายคนที่เขามาในนี้ไมอยากจะ
เขารับการฟนฟูเลย ใหไปติดคุกที่เรือนจํ ายังจะดีกวา ยกตัวอยางที่ผูติดยาเสพติดหลายคนที่จะเขารับ
การฟนฟู ตองการไปอยูที่เรือนจํ ามากกวาที่จะเขารับการฟนฟูที่ศนูยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ลาดหลุมแกว  จงัหวัดปทุมธานี
       เมื่อกลาวถึงระบบบํ าบัดแบบบูรณาการในศาลยาเสพติดของออสเตรเลีย151 และ
สหรัฐอเมริกา152 ตางก ําหนดใหความยินยอมหรือสมัครใจของผูกระทํ าความผิดเปนเงื่อนไขที่สํ าคัญ 
ไมวาจะเปนในขั้นตอนการกลั่นกรองผูกระทํ าความผิดเบื้องตนอันไดแก การไตสวนเพื่อจะอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหโอนคดีเขาสูการประเมินของศาลยาเสพติด ซ่ึงศาลจะตองไตสวนใหไดความวาผู
กระทํ าความผิดไดกระท ําความผิดอยางแทจริง และสมัครใจที่จะไดรับการประเมินเพื่อความเหมาะ
สมในการฟนฟูของแตละบุคคล และเมื่อศาลทํ าคํ าส่ังการฟนฟูแลวกฎหมายยังกํ าหนดใหตองไดรับ
ความยินยอมหรือความสมัครใจจากผูกระทํ าความผิดที่จะเขาสูกระบวนการแกไขฟนฟู หากผู
                                                          

150 มณฑล  แกวเกา.  ผูอ ํานวยการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด (ลาดหลุมแกว). สัมภาษณ 20 กรกฏาคม 2548.
151 section 14, Drug Rehabilitation (Court Diversion) Regulation Act 2000 amendment 2003.
152 The 2004 Florida statute 948.08
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กระทํ าความผิดไมยินยอมหรือสมัครใจในขั้นตอนนี้จะถูกสงตัวไปรับการพิจารณาจากศาลยุติธรรม  
หรือในขั้นตอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกคํ าส่ังกลยุทธฟนฟู หากผูกระทํ าความผิดไมสมัครใจที่
จะเขารบัการฟนฟูตอ  ศาลก็จะตองหยุดการฟนฟู และทํ าการประเมินผูกระทํ าความผิดจากการให
ความรวมมือ ผลสัมฤทธิ์และในรูปแบบการทํ าคํ าส่ังครั้งสุดทาย (Final Sentencing)

สวนพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซ่ึงใชรูปแบบการเบี่ยง
เบนคดีโดยฝายบริหาร แมจะกํ าหนดใหองคกรศาลเขามามีสวนรวมแตก็มีเหตุหนุนเนื่องมาจากรัฐ
ธรรมนญูมาตรา 237 บัญญัติวาการจับ คน หรือคุมขังบุคคลใดจะกระทํ ามิได เวนแตจะมีคํ าส่ังหรือ
หมายของศาล จึงไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 19 ของ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 วา “ผูใดตองหาวากระทํ าความผิดฐาน…ใหพนักงานสอบสวนสงตัว…เพื่อให
ศาลพิจารณามีคํ าสั่งใหสงตัวผูนั้นไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด” โดยที่ศาลไมมี
โอกาสในการพิจารณาวินิจฉัยเลยวาขอกลาวหาที่ไดรับนั้นเปนอยางไร เชนนี้แลวผูเขียนมองวา 
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 เปนบทบังคับใหศาลจํ าตองสง
ไปตรวจพิสูจนทุกราย153 สงผลใหผูเสพไมมีโอกาสเลือกวาจะใหดํ าเนินกระบวนพิจารณาไปตาม
ปกติหรือจะเขาสูโปรแกรมของศาลยาเสพติด หรือแมแตหากเปนกรณีถูกบังคับใหเสพหรือไมมี
เจตนากระทํ าความผิด ก็ตองเขาสู กระบวนการตามพระราชบัญญัติฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพ พ.ศ. 2545เทานั้น

นอกจากนี้ตามกระบวนพิจารณาและระบบบํ าบัดรักษาหลังจากที่ผูกระทํ าความผิด
ถูกจบักมุในศาลยาเสพติด แมจะมีความคลายกันบางในสวนของการตั้งคณะทํ างาน กลาวคือ ตาม
พระราชบัญญัติฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กํ าหนดใหมีคณะกรรมการฟน
ฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพติด ทํ าหนาที่ กํ าหนดระเบียบ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ รวมถึงแตงตั้งคณะ
อนกุรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยใหอํ านาจหนาที่ในการตรวจพิสูจน และมีอํ านาจ
วนิจิฉยัวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ขยายหรือลดระยะเวลาการฟนฟู ปลอยช่ัวคราว แต
                                                          

153 ในการพจิารณารางพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภาผูแทนราษฎร คร้ังที่ 7 วนัที ่ 25 กค. 2544 นายพรีพนัธ สาลีรัฐวิภาค แปรญัตติเสนอควรบัญญัติใหศาลไตสวนขอ
เท็จจริงวามีเหตุสมควรที่จะสั่งใหสงตัวผูตองหาไปตรวจพิสูจนการติดยาเสพติดเนื่องจากขอความตามรางพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 เดมิอาจท ําใหเปนที่เขาใจไดวาศาลจะตองพิจารณาเพื่อมีคํ าสั่งใหสงตัวผู
ตองหาไปตรวจพิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติดเทานั้น สอดคลองกับความเห็นของนายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัตน 
โดยใหเหตผุลวาการคัดกรองบุคคลที่จะมาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ฉบับนี้
บางคนไมจ ําเปนตองนํ ามาเขากระบวนการ แตสามารถทํ าในชุมชนก็ไดซ่ึงหากคัดกรองไดดีจะมีคนเขาสูกระบวนการแบบ
ควบคุมตัวนอยมาก และนายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน ก็ใหเหตุผลวาศาลไมมีดุลยพินิจเชนเดียวกัน ศาลตองสงตอใหคณะ
กรรมการเทานั้น โปรดดูเพิ่มในการเสวนาทางวิชาการเรื่องกระบวนทัศนใหมของงานยุติธรรมสํ าหรับผูเสพติดยาเสพติด
ในประเทศไทย.  หนา 17-25.
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ในทางปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคณะอนุกรรมการจะพิจารณาแตฝายเดียวโดยไมมีตัวผูเสพ
ครอบครัวหรือชุมชนเขารวม ในขณะที่ศาลยาเสพติดนั้น กระบวนพิจารณามีความเปนกันเองกับ
ผูกระทํ าความผิด หรือผูสมัครโดยการลอมวงพิจารณา (Sentencing Circle) ระหวางผูพิพากษา
พนกังานอยัการแหงมลรัฐ  พนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย  นักสังคมสงเคราะห  
นกัจติวทิยา เจาหนาที่ชุมชนบํ าบัด ผูเสพและชุมชน โดยผูพิพากษายังคงทํ าหนาที่เปนหัวหนาใน
การประชุม  และคงไวซ่ึงการใชดุลยพินิจในการทํ าคํ าส่ังครั้งแรกและครั้งสุดทาย154

สํ าหรับประสิทธิภาพของระบบบํ าบัดแบบบูรณาการพิเคราะหไดจากรายงานประจํ าป
ของสถาบันศาลยาเสพติดแหงชาติ (National Drug Court Institute) โดยงานวิจัยระดับชาติ
(National Research) พบวาผูที่ผานการบํ าบัดโดยศาลยาเสพติดทุกขั้นตอน  ม ี 16.4 % ทีก่ารกระทํ า
ผิดซํ้ า ระดับมลรัฐ (Statewide Research) มเีพยีง 13 % ที่หันมากระทํ าความผิดซํ้ าและ งานวิจัย
ระดับทองถ่ิน  (Local  Research ) มเีพยีง 5.4 % เทานั้นที่หันมากระทํ าความผิดซํ้ า

นอกจากนี้จากรายงานวิจัยของ มิริไค และ โกลบริดจ (Mirikai and Goldbridge)155 พบ
วาอัตราการปองกันมิใหผูกระทํ าความผิดกระทํ าผิดซ้ํ า (Excellent Retention Rate) ไดเพิ่มขึ้นอยาง
มากเมื่อเทียบกับการบํ าบัดฟนฟูแบบเดิม ประมาณ 4-21 % มาเปน 54- 66 % อันเนื่องมาจากการ 
จดัการบรูณาการปญหาที่มีประสิทธิภาพกวาในอดีต ผานทางศาลยาเสพติดนั่นเอง

สวนประสิทธิภาพของการบํ าบัดแบบสมัครใจ (ซ่ึงเปนหลักสํ าคัญของรูปแบบบํ าบัด
แบบบูรณาการ) พบวาจากสถิติบานพิชิตใจ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดํ าเนินกระบวนการบํ าบัด
แบบสมัครใจ พบวาสถิติผูบํ าบัดรักษาที่อยูครบขั้นตอนและผานกระบวนการในการติดตามดูแล
เปนเวลา 5 ป  มสูีงถึง 93.75 % ที่ไมกลับไปเสพซํ้ าอีก  นอกจากนี้พบวาสถาบันธัญญารักษไดทํ า
สถิติผูที่เขาสูระบบสมัครใจโดยเดินเขามารับการรักษาดวยตนเอง กับการบังคับบํ าบัดรักษาตาม

                                                          
154 การลอมวงพจิารณาความ (Sentencing Circle) มกันยิมน ํามาใชรวมกับแนวคิดการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความ

ผดิ (Rehabilitation) เชนในคดีเด็กและเยาวชนและคดีอาญาทั่วไปที่มีอัตราโทษไมรายแรง เพื่อที่จะเบี่ยงเบนผูกระทํ าความ
ผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม โดยการใหโอกาสผูกระทํ าผิดเขามาแกปญหาขอพิพาทในที่ประชุมชุมชน
แทนการพจิารณาคดีในศาลปกติ ยกเวนในกรณีผูกระทํ าผิด ปฎิเสธคดีและตองการที่จะพิสูจนความบริสุทธ์ิของตน โดย
การประชมุแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง จะประกอบดวยผูเสียหายและญาติพี่นอง และกลุมคนที่เกี่ยวของอื่นๆ
รวมทั้งผูนํ าประชุม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูประสานการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนตามโครงการ การนํ ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยการใชการประชุมกลุมครอบครัว (Family and 
Community Group) มาบงัคบัใชในประเทศไทย ระหวางวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมรอแยล ซิตี้ กรุงเทพ- 
มหานคร

155 John J Constanzo. (2003)  Final Report on the South-east Queensland Drug Court pilot.  pp. 8 and 94.
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พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กพ็บวา โอกาสในการประสบผลสํ าเร็จ
ของผูเขารับการบํ าบัดโดยสมัครใจนั้นสูงกวาระบบบังคับบํ าบัด

4.3 หลักเกณฑสํ าหรับบุคคลซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด 
(Eligibility)

ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไดบญัญัติการกระทํ า
ความผิดของบุคคลไว 4 ลักษณะ คือ เสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจํ าหนาย เสพ
และจ ําหนาย ซ่ึงเปนการขยายฐานความผิดจากพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธ
ศักราช 2534 ที่บัญญัติฐานความผิดไว เพียงสองฐานความผิด  อันได แก   ฐานเสพยา
เสพติด เสพและครอบครอง อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณเพื่อตองการ
คุมครองผูเสพโดยเฉพาะผูที่ถูกบังคับใหจํ าหนายยาเสพติด สวนการผันคดีในรูปแบบของการจัดตั้ง
เปนศาลชํ านาญพิเศษของศาลยาเสพติดในมลรัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย โดยหลักทั่วไป
แลวการกระทํ าความผิดประเภทที่สามารถเขาสูกระบวนการของศาลยาเสพติดไดจะตองเปนการ
กระทํ าความผิดเล็กนอยและการกระทํ าความผิดอ่ืนๆ ที่มีอัตราโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ปซ่ึงมีความ
เกี่ยวพันกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และตามระเบียบของการฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยการ
ผันคดีของศาลแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2003 (Drug Rehabilitation (Court Diversion) Regulation 2000 
amendment 2003) กํ าหนดฐานความผิดเพิ่มเติม อันไดแก ความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะอันมี
ลักษณะนาจะเกิดอันตราย  ลักทรัพย ฉอโกง จารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร (Hacker)  กรรโชกทรัพย  
ความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็ค รับของโจร ทํ าใหเสียทรัพย ปลอมเอกสารและใชเอกสาร
ปลอม ท ําเอกสารโดยปราศจากอํ านาจ และตัวแทนกระทํ าการโดยปราศจากอํ านาจ  สวนการกระทํ า
ความผดิที่ไมอาจขึ้นศาลยาเสพติดได เปนไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335  340(a)(b) และ
มาตรา 413 อางในมาตรา 7 ของระเบียบการฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยการผันคดีของศาลแกไขเพิ่ม
เติม ค.ศ. 2003  อันไดแก การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทํ ารายรางกาย ขอหาที่เกี่ยว
พนักบัการคาประเวณี ขมขืนกระทํ าชํ าเรา ตอสูขัดขวางเจาพนักงาน

สวนในมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา  ก ําหนดวิธีการของผูที่จะเขาสูศาลไว  2 ประเภท 
คอื กลยทุธความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดีของศาลยาเสพติด( Pretrial intervention 
Program) และกลยุทธการนํ าวิธีการคุมประพฤติมาใชแทนการพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก ซ่ึงคุณ
สมบัติของผูที่เหมาะสมที่จะเขาสูกลยุทธความรวมมือแบบบูรณาการกอนการพิจารณาคดีของศาล
ยาเสพติดนั้น โดยหลักการแลวจะกํ าหนดคุณสมบัติผูที่มีความเหมาะสมจะตองเปนผูกระทํ าความ
ผิดครัง้แรก และเปนการกระทํ าความผิดอาญาเล็กนอยหรือเปนความผิดอาญาระดับ 3 ซ่ึงเปนฐาน
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ความผิดอันเกี่ยวกับทรัพยและฐานความผิดเล็กนอย เวนแตในบางกรณีจะใหโอกาสครอบคลุมถึง
บุคคลผูกระทํ าผิดอาญาระดับ 2 ซ่ึงรูปแบบการฟนฟูยอมที่จะเขมงวดยิ่งกวาปกติอันเปนไปตาม
พฤตกิารณและความรายแรงแหงคดี

ในขณะที่มาตรการในการแกไขปญหาผูติดยาเสพติดของประเทศไทย ไดแกไขปรับ
เปลีย่นมาเปนระยะเวลานาน  แตปญหายาเสพติดมิไดเบาบางลงแตอยางใด กลับทวีความรุนแรงขึ้น
เรือ่ยๆ ทัง้นี้เปนผลมาจากการพิเคราะหและมองมิติของปญหาเพียงดานใดดานหนึ่ง ซ่ึงปญหายาเสพ
ติดนั้นมีเหตุ ปจจัยตางๆมาเกื้อหนุนใหตองเสพติดยาเสพติด ไมวาจะเปน ปญหาครอบครัว 
เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ  อันมีปจจัยทุนเขามาเกี่ยวของอยางแยกกันไมขาด  เมื่อผูติดยาเสพ
ติดไมมีทุนหรือทรัพยสินเพื่อซ้ือยาเสพติด อาชญากรรมตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับทรัพยก็
ตามมาเหมือนเปนสูตรสํ าเร็จ เหน็ไดจากรายงานการวิจัยความสัมพันธของผูติดยาเสพติดกับการกอ
อาชญากรรมจากผูตองหาในกรุงเทพมหานคร พบวา156 การติดยาเสพติดนั้นมีความสัมพันธกับการ
กออาชญากรรมสูงเปนอยางยิ่ง โดยผูตองหาที่ติดยาเสพติดไดสารภาพวากออาชญากรรมครั้งแรก
นัน้เกี่ยวกับยาเสพติด สูงถึง 84% และกออาชญากรรมครั้งหลังสุดก็เนื่องมาจากยาเสพติดอีกถึง 87% 
ซ่ึงสาเหตุที่ผูตองหากออาชญากรรมก็เพื่อตองการเงินในการซื้อยาเสพติด ซ่ึงเปนรายจายครึ่งหนึ่ง
ของการกออาชญากรรมในแตละครั้ง โดยคณะผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยไวอยางนาสนใจเปนอยางยิ่ง
วา ยาเสพติดมีความสัมพันธกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและเปนสาเหตุที่กอใหเกิดอาชญากรรมมาก
กวาสาเหตุอ่ืนใดทั้งหมด

นอกจากนี้ จากรายงานของกระทรวงการยุติธรรม สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมกราคม 
ค.ศ. 1999157 ไดอธิบายและวิเคราะหสาเหตุผูตองขังซ่ึงติดยาเสพติด พบวาผูที่กระทํ าความผิดอาญา
ตางๆ ภายใตอิทธิพลของฤทธิ์ยาเสพติดใหโทษ ในระดับมลรัฐ เพศชายมีถึง 32.1% เพศหญิง 
40.4% สวนผูตองขังที่กระทํ าผิดอาญาเพื่อที่จะไดเงินหรือทรัพยสินเพื่อใชในการเสพยาเสพติดมี 
19% ซ่ึงเมื่อวิเคราะหโดยภาพรวมแลวพบวาผูตองขังมากกวาหนึ่งในสามกระทํ าความผิดอาญา
ภายใตอิทธิพลของฤทธิ์ยาเสพติด

มีผูตั้งขอสังเกตวา158 ในสถานการณบางอยางผูกระทํ าความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดอาจหลีกเลี่ยงไมอยากใหตนถูกดํ าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ โดยการกระทํ า

                                                          
156 วฒุ ิ เหลาสุนทร และคณะ.(2528). ความสมัพนัธของผูติดยาเสพติดกับการกออาชญากรรมจากผูตองหาใน

กรุงเทพมหานคร.  หนาพิเศษ.
157 “Drug Policy information Clearinghouse  Fact sheet .” electric journal, 2001, p. 2.
158 taxman & Bouffard.  (2002).  p. 202.  cited in Toni Makkai and Keenan Veraar,Final Report on the South 

East Queensland Drug Court, p.45.
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ความผดิเชน ลักทรัพย หรือวิ่งราวทรัพย เมื่อเห็นจวนตัวก็อาจเสพยาเสพติดเขาไปเพื่อที่จะใหไดรับ
การฟนฟูโดยไมตองถูกดํ าเนินคดีอาญา  ซ่ึงผูเขียนมองวาเกิดขึ้นไดยาก เหตุผลก็คือ เนื่องจากการ
วางระบบโครงสรางของศาลยาเสพติดมีการตรวจสอบเกิดขึ้นรวมกันผูพิพากษาศาลยาเสพติดและ
บุคลากรหลากหลายวิชาชีพเขามามีสวนชวยในการไตสวนขอเท็จจริงรวมกับผูพิพากษา159พรอมกับ
การทํ าแบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบคัดกรองเบื้องตนในศาลแขวง และแบบสัมภาษณเจาะลึกใน
ศาลยาเสพติด ที่ปรากฏเดนชัดก็คือจากผลการดํ าเนินงานของศาลยาเสพติดของมลรัฐควีนสแลนด
พบวากวาครึ่งหนึ่งออกจากกระบวนการศาลยาเสพติด ในขณะที่พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผู
ตดิยาเสพติด พ.ศ. 2545 ผูตองหากวา 90 เปอรเซ็นตกลับถูกปลอยใหเขาสูกระบวนการโดยมิไดมี
การคัดกรองอยางละเอียดถ่ีถวน

เหตุผลที่สํ าคัญของการขยายฐานความผิดอีกประการหนึ่งและเปนวัตถุประสงคที่สํ าคัญ
ในการกอกํ าเนิดของศาลยาเสพติดมากกวา 1,200 ศาลทั่วโลกนอกจากเพื่อจะบํ าบัดฟนฟูผูติดยา
เสพติดใหหายขาดโดยใชรูปแบบการบํ าบัดแบบบูรณาการแลว ก็เพื่อที่จะลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล
ยุติธรรม (การผนัคดีออกจากศาลยุติธรรม) และลดการกระทํ าความผิดซํ้ าดวย160 ประกอบกับหาก
พเิคราะหสถิติเฉพาะการจับกุมของสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติทั่วราชอาณาจักรปพุทธศักราช 2543161

พบวาในคดปีระทุษรายตอทรัพยมีผูเขาแจงความมากกวา 100,000 รายคดีความผิดเล็กนอยเชนการ
พนัน ประมาณ 150,000 เทยีบกบัคดทีี่เกี่ยวกับยาเสพติดมีประมาณ 200,000 คดี ที่เหลือจะเปนคดีที่
เกีย่วกบัชีวิตรางกายและเพศประมาณ 70,000 คด ี นัน่จึงเปนแรงขับทํ าใหสถิติจํ านวนผูตองขังของ
กรมราชทัณฑในรอบ 10 ป162 เพิม่ขึ้นอยางตอเนื่องจากปพุทธศักราช 2531 จํ านวน 65,916 กระทั่ง
ถึงพุทธศักราช 2546 เพิ่มเปน 243,327 คน

                                                          
159 นอกจากความมรูีปแบบที่เหมาะสมในการแกไขปญหาผูติดยาเสพติด และกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบแลว

ย่ิงศาลยาเสพติดแหงใดสามารถที่จะทํ าใหเกิดความกลมกลืนอยางแนบสนิทระหวางผูพิพากษาและทีมงานศาลยาเสพติด 
ผลสํ าเร็จก็ย่ิงเพิ่มเปนทวีคูณ โปรดดูเพิ่มใน (Electric) Journal of Criminal justice,Volume 32 Issue 3, 2004 p. 253-263
หรือhttp://abstractadb.ncjrs.org/content/abstractsDB_Details.asp?fromWAL=False&ind.....

160จากรายงานผลการศึกษาวิจัยศาลยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาโดยสถาบันวิจัยกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ
(National Institute of Justice) ค.ศ. 2003 แบงผลการวิจัยเปน 3 ระดบั ในงานวิจัยระดับชาติ (National Research) จากกลุม
ตวัอยางผูเขารวมกลยุทธในศาลยาเสพติด 17,000 คน พบวามีเพียง 16.4% ของผูเขารวมในกลยุทธศาลยาเสพติด ที่ถูก
จบักมุซ้ํ าและถกูตัง้ขอหาวากระทํ าความผิดอาญารายแรง  งานวิจัยระดับมลรัฐ(Statewide Research) พบวามีผูกระทํ าผิดที่
ถกูพิพากษาซํ้ าเพียง 29% สวนงานวิจัยระดับทองถิ่น (Local Research) เชน ใน Chester County Pennsylvania มีเพียง 5.4% 
จากผูประสบผลสํ าเร็จในกลยุทธเทานั้นที่ถูกจับกุมใหม

161 http://www.police.go.th/stat43.htm
162 http://www.correct.go.th/stat.htm
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อยางไรก็ดีปญหาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ก็คือ
กระบวนการกลั่นกรองที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในหลายกรณี คณะกรรมการปลอยใหผูเสพ
ที่เคยเขารับการบํ าบัดรักษาแลวหลายครั้งสามารถเขามาบํ าบัดไดอีก163รวมถึงผูกระทํ าความผิดที่
เปนผูเสพและมีพฤติกรรมคายาเสพติด ทํ าใหมีการบํ าบัดรักษาปะปนกันทั้งผูเสพที่แทจริงอยางเดียว
และผูเสพและคายาเสพติดดวย เหตุนี้เองที่ทํ าใหผลการบํ าบัดรักษายังไมดีเทาที่ควรจะเปน  เพราะ
วาบุคคลเหลานี้มีเจตนาที่แทจริงเพื่อครอบครองและจํ าหนาย ไมไดตองการเสพหรือมีอาการติดยา
เสพติด แตอยางใด

ปญหาในทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอีกประการ
หนึ่งก็คือ สืบเนื่องมาจากมาจากการกํ าหนดคุณสมบัติบุคคลที่ไมรัดกุมและกวางเกินไปโดยไมได
มองจากปญหาสภาพความเปนจริง กลาวคือ การที่มาตรา19บัญญัติวา ถาไมปรากฏวาตองหาหรืออยู
ในระหวางดํ าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจํ าคุกหรืออยูในระหวางโทษจํ าคุก
ตามคํ าพิพากษาของศาล สังเกตวาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไมได
บัญญัติหามบุคคลที่เคยกระทํ าความผิดมากอน ดังนั้นแมเปนความผิดรายแรงแคไหน แตเมื่อพน
โทษแลวไปเสพยาก็เขาสูกฎหมายนี้ทั้งหมด ในกฎหมายจะหามเฉพาะหลังจากที่ศาลสั่งตรวจพิสูจน
แลวไปกระทํ าความผิดอีก164 จึงอาจกลาวไดวากฎหมายมองในแงดีเกินไปทํ าใหเกิดปญหาตามมา 
คนที่เขามาสูกฎหมายฉบับนี้มีความหลากหลายไมไดเปนผูปวยแทๆเลยตามที่เจตนารมณของ
กฎหมายฉบับนี้กํ าหนดวา ตองการเอาผูเสพหรือผูติดเขามาบํ าบัด จริงๆ แลวไมใช แตสวนใหญผู
กระท ําความผิดมีลักษณะเปนอาชญากรรมโดยสมบูรณ บางคนมีประวัติจํ าคุกมาแลวถึง 10 คร้ัง 15 
คร้ังทัง้ลักทรัพย  ปลนทรัพย หรือเคยมีประวัติฆาคนตาย ซ่ึงคนเหลานี้จิตใจยังคงมีความเปนอาชญา
กรอยู ก็เลยเปนการเอาคนมาบํ าบัดไมถูกฝา ถูกตัว165 นอกจากนั้นพอบุคคลเหลานี้ไปอยูในศูนยฟน
ฟูก็จะไปสรางอาณาจักรและเปนผูมีอิทธิพลชักนํ าผูอ่ืนไปในทางที่ผิด อีกทั้งมีการถายโอนพฤติ
กรรมกันไดโดยงาย ซ่ึงสุดทายแลวยอมสงผลใหการบํ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดไมประสบผลสํ าเร็จ
หนํ าซ้ํ ายังเปนการบมเพาะความเปนอาชญากรใหกับผูเสพกรณีที่หากกลับไปอยูในชุมชนแลวไมมี

                                                          
163 สัมภาษณนายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน ผูอ ํานวยการสถาบันธัญญารกัษ 10 ธันวาคม 2548.
164ซ่ึงตางจากศาลยาเสพติดประเภทที่สองของมลรัฐฟลอริดาโดยกํ าหนดใหผูกระทํ าผิดหลายครั้งเขารับการ

บํ าบัดฟนฟูได แตก็เปนการบัญญัติโดยตีกรอบของการกระทํ าผิดไวไมเกินฐานความผิดที่กํ าหนด อีกทั้งมีการกํ าหนด
มาตรการฟนฟูที่แยกออกไปและแตกตางจากผูกระทํ าผิดครั้งแรกอยางชัดเจนและเพิ่มกระบวนการบํ าบัดที่เขมงวดยิ่งกวา
ปกต ิโปรดดูรายละเอียดในบทที่ 3

165 มณฑล  แกวเกา. ผูอ ํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ลาดหลุมแกว). สัมภาษณ  20 กรกฏาคม
2548.
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เงนิทีจ่ะเสพยาก็จะหาวิธีการใหไดเงินมาซึ่งอาจไปกออาชญากรรมอื่นๆอันเกี่ยวกับทรัพยได อันจะ
เปนปญหาลูกโซตอไปในสังคม

ดังนี้เพื่อการแกไขปญหาผู ติดยาเสพติดอยางบูรณาการและเปนการลดปริมาณคดี 
ขึน้สูศาลยุติธรรมปกติ และลดการกระทํ าความผิดซํ้ า คุณสมบัติของผูที่จะเขาสูกลยุทธการฟนฟูนั้น
เมือ่พเิคราะหถึงสภาพความเปนอยู วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมฯ ควรที่จะขยายฐานความผิดอาญา
ที่เกี่ยวกับทรัพยและคดีที่มีอัตราโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ปซ่ึงไมเคยมีประวัติกระทํ าความผิดมากอน 
เทานั้น เนื่องจากเห็นวาเปนการกระทํ าความผิดที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับผูติดยาเสพติดอยางเห็น
ไดชัด และเปนการกระทํ าผิดเพียงเล็กนอยนั้นผูกระทํ าผิดอาจกระทํ าไปโดยไมยั้งคิดหรือรูเทาไมถึง
การณ อีกทั้งกระทํ าผิดไปภายใตอิทธิพลของฤทธิ์ยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อเปนการสอดรับกับแนวคิดการ
แกไขฟนฟูผูกระทํ าผิด(Rehabilitation)นัน่เอง

4.4 บทบาทผูพิพากษาตาม พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 กับ
ศาลยาเสพติด

สํ าหรับบทบาทผูพิพากษาศาลยาเสพติดในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดมีประเด็นที่นา
สนใจอยูสองประการ

ประการแรก เปนทีท่ราบกนัโดยทั่วไปวาบทบาทการดํ าเนินคดีอาญาของผูพิพากษาใน
ศาลทัว่โลก จัดแบงไดเปนสองระบบใหญๆ คือระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common law) และ
ระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil  law)

กลาวโดยสรุป บทบาทของผูพิพากษาในระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common law)
ผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีจะวางตัวเปนกลางหรือ (passive) ปลอยใหคูความตางสรรหาพยาน
หลักฐานตางๆ เพื่อจะมาอางหรือสนับสนุนขออางของตน ผูพิพากษาจะทํ าหนาที่เปนเพียงคนคอย
ควบคุมดูแลกฎระเบียบในการพิจารณาคดี โดยไมมีอํ านาจในการลงไปสืบคนหาพยานหลักฐาน
เพิม่เตมิหรือชวยคูความฝายใดในการแสวงหาพยานหลักฐานตางๆ

ในขณะที่ผูพิพากษาในระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil law) จะมีความกระตือรือรน
(active) และมบีทบาทสํ าคัญโดยตรงในการคนหาความจริงแหงคดี สามารถที่จะเสาะหา ขอเท็จจริง
พฤตกิารณแวดลอม รวมถึงพยานหลักฐานตางๆ โดยที่ทุกฝายไมวาจะเปน พนักงานอัยการ ทนาย
จ ําเลยและเจาหนาที่รัฐอื่นๆ ตางชวยกันคนหาขอเท็จจริงในคดีนั้นใหเกิดความกระจางชัด ทํ าใหไม
มีลักษณะของการตอสูกันเฉพาะแตระหวางคูความทั้งสองฝาย อยางไรก็ดีประเทศตางๆ ทั้งที่ใช
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common law) และระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil law) ตางวิเคราะห
ถึงจดุเดนและจุดดอยของระบบที่ใชอยู  ทํ าใหในหลายประเทศเริ่มที่จะนํ าจุดเดนของอีกระบบหนึ่ง
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มาปรับใชเพื่อแกไขจุดดอยที่ประเทศเหลานั้นใชอยู อาทิ166 ในประเทศอังกฤษผูพิพากษาในศาลมี
อํ านาจที่จะเรียกพยานมาสืบไดเอง หากเห็นวายังมีพยานหลักฐานอื่นอีกเพื่อประโยชนแหงรูปคดี
และความยุติธรรม อันเปนการใหผูพิพากษาในศาลมีความกระตือรือรน (active) มากยิ่งขึ้นในการ
คนหาความจริง

สํ าหรับการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับผูติดยาเสพติด ในอดีตกอนที่มีการจัดตั้งศาลยาเสพติด 
สหรัฐอเมริกาซึ่งถือวาใชระบบการดํ าเนินคดีอาญาที่ เรียกวาระบบกฎหมายคอมมอนลอว  
ผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีตางยังคงไววางตัวเปนกลาง (passive) และไมลงไปคนหาความจริง
รวมกับองคกรในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ167 ตอมาเมื่อปญหายาเสพติดทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
ทํ าใหตองมีการทบทวนถึงประสิทธิภาพและระบบการดํ าเนินคดีที่มีอยูในปจจุบัน จนมีการนํ าเอา
จุดเดนของระบบการดํ าเนินคดีอาญาตามกฎหมายซีวิลลอวมาปรับใชในคดียาเสพติด โดยไดมีบท
บญัญัติจัดตั้งศาลยาเสพติดขึ้นมา

สอดคลองกับความเห็นของนักกฎหมายรวมถึงอดีตผูอํ านวยการสํ านักงานนโยบาย
ควบคมุยาเสพติดแหงชาติ(Former Director of the office of National Drug Control Policy) แบรี 
แม็คคาฟ ซ่ึงกลาววา168 “การกอกํ าเนิดของศาลยาเสพติดโดยเฉพาะความโดดเดนของการไมใช
ระบบกลาวหาซึ่งมีใชในระบบงานยุติธรรมของสหรัฐโดยปกติ แตมุงมั่นที่จะใชหลักการคนหา
ความจริงผนวกกับระบบบํ าบัดแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของผูเสพและองคกรสหวิทยาการ
เพื่อประโยชนสูงสุดของชุมชนอันถือไดวาเปนการปฎิวัติระบบงานยุติธรรมที่ยิ่งใหญที่สุดใน
ประเทศนับแตเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา”

โดยบทบาทของผู พิพากษาของศาลยาเสพติดนั้นเห็นได ว ามีความกระตือรือรน
ในการคนหาความจรงิ (active) และรวมกบัองคกรสหวชิาชพี (interdisciplinary) ตางๆ อันเปน
การทลายเสนกั้นระหวางองคกรดวยไมวาจะเปนพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน แพทย 
นกัจติวทิยา พนักงานคุมประพฤติ ผูเชี่ยวชาญการบํ าบัด ตางนั่งลอมวงพิจารณาคนหาความจริงดวย
กันในบรรยากาศที่เปนกันเองรวมกับ ผูติดยาเสพติด ครอบครัวและชุมชนโดย บทบาทของ

                                                          
166 สมทรัพย นํ าอํ านวย. (2541). บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการคนหาความจริงในคดีอาญา.  หนา 22-24.
167 โปรดดรูายละเอยีดใน  The Narcotic Addict Rehabilitation Amendment 1971 (NARA)
168 Report on Florida‘s Drug Courts, Supreme  Court Task Force on treatment- Based Drug Courts , 2004,

pp. 1-18.
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ผูพิพากษาในศาลยาเสพติด169จะเขามามีสวนรวมในกระบวนพิจารณาแทบทุกขั้นตอน ตั้งแต
กระบวนการตรวจพิสูจน การลอมวงพิจารณากับทีมงานศาลยาเสพติด การกํ าหนดแผนการฟนฟู 
การพจิารณาปลอยช่ัวคราว การติดตามผลการบํ าบัดฟนฟู  สรุปกระบวนการฟนฟูและมีคํ าส่ัง จนถึง
กระบวนการตดิตามดูแลหลังปลอยออกไปสูชุมชนแลว นอกจากนี้ดวยกระบวนการฟนฟูที่เปนกัน
เองระหวางทีมงานศาลยาเสพติดและผูเสพยอมที่จะทํ าใหผูเสพเกิดความเชื่อมั่นและมีกํ าลังใจเปน
อยางสูงที่จะประสบผลสํ าเร็จในกระบวนการบํ าบัดฟนฟู

ปกตอํิ านาจในการพิจารณาทํ าคํ าส่ังจะเปนอํ านาจของผูพิพากษาในศาลยาเสพติด
โดยการปรึกษาหารือรวมกันกับทีมงานศาลยาเสพติดและผูเสพรวมถึงครอบครัวและชุมชน แตก็มี
บางกรณี170 ทีจ่ะมกีารแบงบทบาทกันระหวาง ผูพิพากษาและพนักงานอัยการ โดยหากเปนคดีที่มี
อัตราโทษจํ าคุกอยางสูงไมเกินหาปบทบาทในการทํ าคํ าส่ังจะเปนของพนักงานอัยการโดยอาศัยการ
ชะลอการฟอง (suspended proseqution) และหากเปนคดีที่มีอัตราโทษจํ าคุกสูงกวาหาป ก็เปน
อํ านาจของผูพิพากษาในการทํ าคํ าส่ังกระบวนการบํ าบัดฟนฟู

เมื่อมองถึงบทบาทของผูพิพากษาตาม พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 แมกฎหมายจะบญัญัติไวในมาตรา 19 ใหเจาหนาที่ตํ ารวจนํ าสงตัวผูติดยาเสพติดมายัง
ศาล และใหศาลพิจารณาสงตัวไปตรวจพิสูจน จริงอยูที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบดํ าเนินคดี
ในระบบกฎหมายซีวิลลอวแตจากการบัญญัติกฎหมายดังกลาวผูพิพากษาแทบไมมีบทบาทใดๆเลย
ในการคนหาความจริงที่เกี่ยวกับผูติดยาเสพติด อีกทั้งเปนบทบังคับใหผูพิพากษาตองสงไปตรวจ
พิสูจนทุกราย171 และเมื่อสงผูเสพไปแลวกระบวนการในศาลจะถูกตัดขาดทันทีและถูกแทนที่ดวย
คณะอนุกรรมการฟ  นฟูตั้ งแต กระบวนการประเมินแผนการฟ  นฟู  การพิจารณาปล อย
ช่ัวคราว  การติดตามผลการบํ าบัดฟนฟู  สรุปกระบวนการฟนฟูและมีคํ าส่ังใหบํ าบัดหรือปลอยตัว
ไป  ซ่ึงแตกตางโดยสิ้นเชิงกับกระบวนการของศาลยาเสพติด

                                                          
169 ผูพพิากษาศาลยาเสพติดโดยหลักจะเปนผูพิพากษาอาชีพ กลาวคือมาจากผูดํ ารงตํ าแหนงในศาลสถิตยุติธรรม

อยูกอนแลว และไดผานการอบรมหลักสูตรในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด รวมถึงหลักจิตวิทยา หลักวิชาแพทย และอื่นๆ
ทีจ่ ําเปนตอการปฏิบัติหนาที ่  โดยศาลยาเสพติดจะจัดตั้งเปนแผนกในศาลยุติธรรมของแตละมลรัฐนั้นเอง  แตมีบางในบาง
มลรัฐจะกํ าหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูพิพากษาโดยกํ าหนดใหมีการเลือกตั้งจากผูมีสิทธิออกเสียงในชุมชนนั้นๆ เอง 
และมีการประเมินผลการปฎิบัติงานตามวาระ หากผลการประเมินอยูในเกณฑดี ก็สามารถกลับเขามารับตํ าแหนงไดใหม 
อยางไรกด็ ีไมวาการคัดเลือกผูพิพากษาโดยวิธีใด  ส่ิงที่เปนมาตรฐานเดียวกันก็คือ ผูที่ไดรับการคัดเลือกนั้นจะตองเปนผูที่
มคีวามรูทางกฎหมายและเปนผูผานการอบรมอยางเขมขนในเรื่องยาเสพติด

170 โปรดดมูาตรา948.08(6)ของ ศาลยาเสพติดประเภทที่สอง มลรัฐฟลอริดาในภาคผนวก
171 วฒุิชัย หรูจิตตวิวัฒน. (2546). “กระบวนทัศนใหมของงานยุติธรรมสํ าหรับเสพ/ผูติดยาเสพติดในประเทศไทย 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม”  การประชุมวิชาระดับชาติเกี่ยวกับผูติดยาเสพติด. หนา. 23-45.
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อยางไรก็ดีมีบางมุมมองใหความเห็นวาการที่มีผูพิพากษาในศาลยาเสพติดนั่งพิจารณา
ตั้งแตตนจนกระทั่งมีคํ าส่ังครั้งสุดทายเปนการขัดกับหลักอคติได  ซ่ึงโดยหลักแลว ผูพิพากษาแมจะ
เปนบุคคลเดียวกันก็ไมขัดกับหลักอคติแตอยางใดเนื่องจากหลักความไมมีอคติ (Impartiality)172

เปนหลักที่วาดวยการไมแบงแยกหรือวินิจฉัยบุคคลใดเพราะความแตกตางกันไมวาจะเปนในเรื่อง
ของเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อในทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง เปนความ
พยายามที่จะบรรเทาความอดทนอดกลั้นของปจเจกบุคคลซึ่งเปนทางอันนํ าไปสูความเปนหนึ่งเดียว  
ซ่ึงถือไดวาเปนหลักการที่สํ าคัญมากในการดํ าเนินกระบวนพิจารณาที่รวดเร็ว ถูกตอง และเปน
ธรรม (Fair trial)173  หากมองในทางพุทธศาสนา เปรียบไดกับหลักธรรมที่เรียกวาหลักสังคหวัตถุ 4 
ในหวัขอ สมานัตตา อันเปนกรณีของการทํ าตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติเสมอกันในชนทั้งหลาย 
และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรู รวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ
และสิง่แวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี  และหลักอคติ 4 อันไดแก ฉันทาคติ การลํ าเอียง
เพราะรัก หรือชอบพอ โทสะคติ ลํ าเอียงเพราะโกรธ โมหะคต ิ ลํ าเอียงเพราะหลง และภยาคติ 
ลํ าเอยีงเพราะความกลัว อีกทั้งเปนความเหมาะสมที่หากไดผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคนหาความจริง
มาตัง้แตแรกเริ่มซ่ึงเปนผูรับฟงพยานหลักฐานและเขาใจถึงตัวบุคคลผูสมัครมาเปนอยางดี มาทํ าการ
ประเมนิผูสมัครอีกครั้งในการทํ าคํ าส่ังครั้งสุดทาย เนื่องจากผูพิพากษาศาลยาเสพติดมีลักษณะพิเศษ
ที่จะตองรวมเขามาทํ ากิจกรรมตางๆ รวมกับทีมงานศาลยาเสพติด และพบปะพูดคุยถึงความ 
กาวหนาในการฟนฟูผูสมัครในทุกสัปดาหหรือทุกเดือนแลวแตกฎหมายของแตละประเทศจะ
ก ําหนด

จึงเห็นไดวาระบบบํ าบัดแบบบูรณาการนั้นตองการความตอเนื่องเพื่อสังเกต ติดตาม
พฤติกรรม และเขาใจบุคลิกลักษณะของผูเสพหรือติดยาเสพติด และมีหลายฝายอันไดแกองคกร
สหวิทยาการเขามาทํ างานในเชิงบูรณาการจึงไมใชกรณีของพิจารณาพิพากษาคดีที่จะตัดสินวา
บุคคลใดกระทํ าความผิดและสมควรถูกลงโทษอันจะเขาหลักเกณฑของความมีอคติ เชน ความ
สัมพันธทางเครือญาติหรือความสัมพันธทางการเงินระหวางคูความกับผูพิพากษา174 อันจักทํ าใหมี
แนวโนมของการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีในทางที่ไมเปนธรรมได

นอกจากนี้ผู พิพากษาซึ่งไดนั่งพิจารณาคดีมาแตแรกนั้นยอมที่จะมีความเขาใจถึง 
รากเหงาของปญหายาเสพติดและการใชหลักการทางการแพทยของทีมงานในการบํ าบัดฟนฟูผูเสพ/
ตดิยาเสพติดใหเหมาะสมแตละบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
                                                          

172 Analysis of the Foundamental Principle of  Impartiality , op cite
173 Brian Barry. (1995). Justice As Impartiality.  pp.  17-19.
174 Ibid. pp. 13-14.
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สํ าหรับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพ.ศ. 2545 ซ่ึงผูพิพากษาทํ า 
หนาที่เพียงผูสงสารใหกับอนุกรรมการและกระบวนการดุลยพินิจของผูพิพากษาจะถูกตัดขาดโดย
ทันที ทํ าใหปญหาในทางปฏิบัติขณะนี้คือกระบวนการฟนฟูในเรื่องของความไมชัดเจนในการ
กํ าหนดแผน ซ่ึงคณะอนุกรรมการตอนนี้มีกวาเกาสิบคณะคลอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อมี
จํ านวนมากทํ าใหการกํ าหนดแผนไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน คณะอนุกรรมการโดยหลักจะ
ประกอบไปดวยแพทย นักสังคมสงเคราะห  นกัจติวทิยา ผูทรงคุณวุฒิ รวม  เจ็ดคน  แตละพื้นที่ก็จะ
มคีวามแตกตางกัน เพราะผูทรงคุณวุฒิประสบการณตางกัน ยอมทํ าใหมาตรฐานการกํ าหนดแผนก็
ตางกนั ในขณะที่แพทยนั้นก็มีทั้งแพทย จิตแพทย  และแพทยอายุรกรรมทั่วไป เพราะฉะนั้นมุมมอง
ของคณะอนุกรรมการในแตละพื้นที่จึงมีความเหลื่อมล้ํ ากัน ที่ศูนยลาดหลุมแกวรับผูเสพจาก 
ทัว่ประเทศ จงึมองปญหาออก เด็กบางคนเสพเพียงนิดเดียวเอง ประวัติอ่ืนๆก็ไมไดเสียหายอะไร  
แตกลับเอาสงเขามาฟนฟูภายในศูนย ซ่ึงเปนแบบเขมงวด เพราะเห็นวาอยูบานเกเรเหลือเกิน  
นี่ไมใชเร่ืองการฟนฟูผูเสพแลว แตคณะอนุกรรมการบางคณะก็เขาใจหลักการโดยผูนั้นจะตองเสพ
จริงๆ และตองเอามาอยูในศูนยฟนฟูฯ175

ประการที่สอง โดยหลักการแลวระบบการคัดเลือกผูพิพากษาของศาลยาเสพติด
มคีวามแตกตางจากการคัดเลือกผูพิพากษาในศาลยุติธรรมโดยทั่วไป กลาวคือ นอกจากผูพิพากษา
ศาลยาเสพติดจะมีที่มาทั้งจากการแตงตั้งและเลือกตั้งแลว ยังจะตองมีความรูความสามารถเปนที่
ประจกัษเกีย่วกบัยาเสพติด เนื่องมาจากดังที่ไดกลาวมาแลววา ปญหาการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
จํ าตองอาศัยความตอเนื่องเพื่อสังเกตและติดตามพฤติกรรม อีกทั้งเขาใจบุคลิกลักษณะของผูติดยา
เสพตดิ อันมีแนวคิดวาผูเสพเปนผูปวยมิใชเปนอาชญากรโดยสภาพ

ในขณะเดียวกันศาลเปนองคกรดํ าเนินคดีอาญาของรัฐซึ่งใชอํ านาจตุลาการ (judicial 
power) คํ าวินิจฉัยหรือคํ าพิพากษาของศาลจํ าตองมีสภาพเด็ดขาดตามกฎหมาย (Rechtskraft) 
กลาวคอื เมือ่ศาลไดพิพากษาคดีและคํ าพิพากษาถึงที่สุดแลว ก็จะดํ าเนินคดีใหมในเรื่องเดียวกันนั้น
อีกไมได176 จึงมีประเด็นวาแทจริงแลวศาลยาเสพติดซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบการพิจารณาคดีแบบ
พิเศษเพื่อบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดนั้นเปนรูปแบบของการใชอํ านาจตุลาการ (judicial power)  
หรืออํ านาจทางบริหาร (Administrative power)

ประเด็นนี้มองวาเมื่อพิเคราะหกฎหมายของสหประชาชาติซ่ึงเปนตนแบบของการจัดตั้ง
ศาลยาเสพติดทั่วโลก ในมาตรา 8 และมาตรา 9 แหง UNDCP Model Drug Court Bill 2000  ซ่ึงเปน
                                                          

175มณฑล แกวเกา. ผูอํ านวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อํ าเภอลาดหลุมแกว. สัมภาษณ 20  
กรกฏาคม 2548.

176 คณติ ณ นคร. (2546).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 63.
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บทจํ ากัดสิทธิอุทธรณ ในคํ าสั่งครั้งสุดทาย (Final Sentencing) กฎหมายไดวางหลักหามมิให
อุทธรณในหลายกรณีดวยกัน เชน การเพิ่มเงื่อนไขหรือลดเงื่อนไขในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 
กระบวนพิจารณากรณีผูติดยาเสพติดไมสมัครใจที่จะบํ าบัดฟนฟูตามโครงการตอไป ฯลฯ แตผู
กระท ําผิดก็สามารถยื่นอุทธรณตอศาลสูง (High Court) ไดซ่ึงอาจเปนศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว
แตกรณี หากคํ าอุทธรณที่ตองหามนั้นไดรับอนุญาตจากศาลสูง และเมื่อศาลสูงมีคํ าพิพากษาเปน
เชนไรแลวก็ยอมเปนที่สุด เทากับวาผูติดยาเสพติดจะขอใหร้ือรองดํ าเนินคดีใหมอีกไมได เชนนี้
ค ําพพิากษาหรือคํ าวินิจฉัยของศาลสูงดังกลาวจึงมีสภาพเด็ดขาดตามกฎหมาย

นอกจากนี้การที่ระบบบํ าบัดแบบบูรณาการภายใตรูปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติด 
ซ่ึงผูพิพากษานั่งรวมพิจารณาคดีผูเสพรวมกับองคกรสหวิทยาการอันเปนฝายบริหารเขารวมเปนทีม
งานศาลยาเสพติด จริงอยูแมวาทีมงานศาลยาเสพติดสวนใหญเปนฝายบริหารแตดุลยพินิจในการทํ า
คํ าสั่งตั้งแตคํ าสั่งเริ่มแรกจนถึงคํ าสั่งครั้งสุดทายยังคงเปนอํ านาจวินิจฉัยของผูพิพากษาซึ่งแมแตการ
รวมตัวกันเปนทีมงานศาลยาเสพติดนั้นก็เพียงเพื่อใหการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดวยเหตุผลดังกลาวผูพิพากษาในศาลยาเสพติดจึงมีลักษณะของการใชอํ านาจ 
ตลุาการ (Judicial Power)ในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด

4.5 การทํ าคํ าสั่งครั้งสุดทาย (Final   Sentences) และการอุทธรณ
ในขั้นตอนหลังการบํ าบัดรักษาเสร็จสิ้นลงไมวาจะเกิดจากการที่ผูกระทํ าความผิดไม 

ยินยอมหรือสมัครใจที่จะเขารับการฟนฟูจนอยูครบกระบวนการหรือเกิดจากการที่ผูกระทํ าความผิด
ปฏิบัติตนและมีความกาวหนาจนประสบผลสํ าเร็จในโปรแกรม ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กใ็หอํ านาจคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพียงฝาย
เดยีวในการที่จะพิเคราะหผลการฟนฟู โดยไมมีองคกรศาลหรือฝายตุลาการเขามาตรวจสอบ ในการ
ใชดลุยพินิจพิจารณาวาสมควรจะปลอยตัวหรือไมตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อันมีลักษณะคลายกบัการใชดุลยพินิจในการทํ าคํ าพิพากษาของฝาย
ตุลาการ (จริงอยูแมอัยการจังหวัดจะเขามามีบทบาทโดยไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงยุติธรรมให
เปนประธานอนุกรรมการฟนฟูฯและใชอํ านาจอยางกึ่งตุลาการ แตก็ดวยกรอบแนวคิดทางกฎหมาย
ฉบับนี้ที่ไมเอ้ือใหพนักงานอัยการไดใชดุลยพินิจอยางเต็มที่เฉกเชนเดียวกับการเบี่ยงเบนคดีโดยใช
อํ านาจกึ่งตุลาการของพนักงานอัยการในขั้นตอนกอนการพิจารณาของศาลยาเสพติดของมลรัฐ
ฟลอริดา)

โดยปกติแลวการพิจารณาพิพากษาคดีเปนอํ านาจของศาล การพิจารณา (Trial) 
หมายถึงกระบวนการรับฟอง ไตสวน สืบพยาน รับฟงพยานหลักฐานตางๆ สวนการพิพากษา 

DPU



121

(Adjudication) หมายถึงกระบวนการมีคํ าสั่งหรือคํ าวินิจฉัยในทางคดีใหมีผลอยางหนึ่งอยางใดใน
ทางกฎหมาย เชน ยกฟอง พิพากษาใหรับผิด หรือกํ าหนดใหใชสภาพบังคับ (sanction) ตาม
กฎหมายปกติแลวองคกรอ่ืนหามีอํ านาจเชนนี้ไม

แตในบางกรณีอาจมีการยินยอมใหมีบางองคกรทํ าหนาที่บางอยางที่คลายกับการ
พจิารณาและพิพากษา โดยอาจเรียกกระบวนการขององคกรนั้นๆเปนอยางอื่น ที่สํ าคัญคือกํ าหนด
ใหเปนเพียงกระบวนการชั่วคราวหรือกระบวนการเบื้องตนที่ยังไมถึงที่สุด ผูที่เกี่ยวของอาจ 
รองเรียน อุทธรณ หรืออาจนํ าปญหามาสูการพิจารณาของศาลอันเปนสถาบันที่มีหนาที่เฉพาะ 
เพื่อการนี้ได ซ่ึงอํ านาจหนาที่นี้สวนใหญจะเปนของฝายบริหาร แตตองระวังไมใหเกินเลยไปถึง 
การพิพากษาหรือช้ีขาดถึงที่สุด ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย ยอมใหเจาหนาที่ผู
ประเมนิภาษกีํ าหนดหรือประเมินภาษีเองได  ผูที่ไมพอใจก็ไปฟองรองเอาเอง หรือยอมใหเจาหนาที่
ฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํ ารวจเปรียบเทียบโทษปรับในคดีอาญาเล็กนอยได ซ่ึงการใชอํ านาจ 
เชนนี้ ตองระมัดระวังวาจะตองอยูในขอบเขตอันสมควร ถาเกินเลยไปถึงขั้นชี้ขาดความผิดและ 
ลงโทษถึงที่สุดไดเองแลว จะเปนการใชอํ านาจของศาลซึ่งถือวาไมถูกตอง177

ตัวอยางเชนหากพิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรซึ่งมีลักษณะพิเศษกลาวคือปกติ
แลวการกระทํ าความผิดอาญาโดยทั่วไป จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑตามที่กํ าหนดไวใน
ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องความรับผิดทางอาญา (เชน เร่ืองเจตนาในการกระทํ าความผิด โทษ
ของผูสนับสนุนการกระทํ าความผิด และเมื่อมีการกระทํ าความผิดแลวตามปกติจะตองดํ าเนินคดี
และสิน้สดุโดยทางศาลอันเปนการใชอํ านาจตุลาการ ซ่ึงจะเปรียบเทียบระงับคดีมิได แตคดีศุลกากร
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มีลักษณะพิเศษเพราะลักษณะของการกระทํ าความ
ผิดยากแกการปองกันและปราบปรามจึงตองมีบทบัญญัติตางๆในกฎหมายศุลกากรเพื่อใหการปอง
กันและปราบปรามการกระทํ าความผิดดังกลาวเปนไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงตองมีบท
บญัญตัใิหมกีารเปรียบเทียบระงับคดีไดเพื่อมิใหคดีรกศาล และเพื่อใหคดีเสร็จไปโดยรวดเร็ว โดย
ใหอธิบดกีรมศุลกากรหรือพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย(มาตรา 102ทวิ) แลวแตกรณี ซ่ึงเปนการ
ใชอํ านาจในการเปรียบเทียบ งดการฟองคดีไวเทานั้นเอง

นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยังบัญญัติใหสิทธิในการอุทธรณตอไปไดกลาวคือ เมื่อ 
เจาพนักงานศุลกากรประเมินใหผู นํ าของเขาเสียภาษีอากรแลวในสวนที่เปนอากรขาเขานั้น  
เปนสทิธิของผูนํ าเขาจะอุทธรณการประเมินหรือไมก็ได หากประสงคจะอุทธรณก็มีสิทธิอุทธรณได
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน (มาตรา 112 ทวิ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ

                                                          
177 วิษณุ  เครืองาม.  (2530). กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (พมิพคร้ังที่ 3).  หนา  634-635.
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ศลุกากร พทุธศักราช 2469) และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคํ าวินิจฉัยแลวเห็นวาไมถูก
ตองก็มีสิทธิยื่นฟองตอศาลภาษีอากรกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัย
อุทธรณแมผูนํ าของเขาจะมิไดอุทธรณการประเมิน ผูนั้นก็ยังมีสิทธินํ าคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิก
ถอนการประเมินอากรขาเขาได

ในคดีอาญาเชนพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจาย 
แกจํ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ซ่ึงด ําเนินการโดยฝายบริหารและมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนฯ กรณีนี้คณะกรรมการก็มิไดใชอํ านาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีอยางศาล อีกทั้งยังเปดโอกาส
ใหมีการอุทธรณไปยังศาลอุทธรณไดตามมาตรา 25 ซ่ึงบัญญัติวา “ในกรณีที่ผูยื่นคํ าขอ ไมเห็นดวย
กับคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธิอุทธรณตอศาลอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับแจงคํ าวินิจฉัย คํ าวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด”

ดังนั้นพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่กํ าหนดใหการ
อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนที่สุด เทากับวาเปนการตั้งหนวยงานขึ้นใหมแทนที่
ศาล เปรียบเทียบไดกับคดีพระราชบัญญัติจัดทีด่นิเพื่อความเปนธรรมแกสังคม พ.ศ. 2497 มาตรา 9 
ก ําหนดวาคํ าส่ังคณะกรรมการจัดที่ดินเพื่อความเปนธรรมแกสังคม ตามมาตรา 4 หรือมาตรา 8 ให
ถือเปนเด็ดขาดผูใดจะนํ าคดีไปฟองศาลเปนอยางอื่นไมได ตามความในมาตราดังกลาวคณะ
กรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคํ าสั่งของคณะกรรมการดังกลาวเปนการพิจารณาในรูป
ลักษณะเปนการกํ าหนดการกระทํ าไดอยางศาล ซ่ึงมีอํ านาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนั้นเอง
และกฎหมายดังกลาวยังมีผลบังคับใหคํ าส่ังคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเปนเด็ดขาด ผูใดจะนํ าคดีไป
ฟองเปนอยางอื่นไมไดซ่ึงขัดกับรัฐธรรมนูญ178 ดงันัน้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวาบท
บัญญัติดังกลาวขัดกับรัฐธรรมนูญ

สํ าหรับมุมมองของผูปฎิบัติงานในดานนี้โดยตรง ซ่ึงทานใหความเห็นเกี่ยวกับการ
อุทธรณวากฎหมายฉบับนี้เปนการกํ าหนดใหสิทธิ ผูเขารับการฟนฟูอุทธรณไวคอนขางจํ ากัด ใน
บางกรณีเทานั้น คือกรณีที่คณะอนุกรรมการฟนฟูพิจารณาวาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด แตผูถูก
กลาวหาจะโตแยงวาไมใช อีกกรณี ก็คือ คณะอนุกรรมการไมพิจารณาอนุญาตตามคํ ารองขอปลอย
ตวัช่ัวคราว  กรณสุีดทายคอืคณะอนุกรรมการใชดุลยพินิจขยายระยะเวลาการฟนฟู  ดังนั้นจึงมีเพียง
สามกรณีเทานั้น จริงๆ แลวในความเห็นสวนตัว มีหลายเรื่องที่ผูติดยาเสพติดนาจะมีสิทธิอุทธรณได
กฎหมายฉบับนี้เขียนไวแคบเกินไป (มาตรา 38) ตลอดถึงการที่คณะอนุกรรมการใชดุลยพินิจ
ทกุเรือ่งทีเ่กีย่วของกับการบํ าบัดก็นาจะอุทธรณไดเชน เปนการฟนฟูแบบเขมงวดหรือไมหรือกรณีที่

                                                          
178 แหลงเดิม. หนา 634-635.

DPU



123

หากผูเสพรายหนึ่งพูดวา “ก็ผมแค เสพหาครั้งเองในชีวิต เพียงแตไปเกเรชายบานเขานิดหนอย 
ท ําไมจะตอง วินิจฉัยวาผมเปนคนหัวแข็ง หัวรุนแรง” เชนนี้ ผูถูกกลาวหาควรมีสิทธิที่จะนํ าพยาน
หลักฐานมายื่นตอศาลไดวาไมไดมีพฤติกรรมดังกลาว  หรือในกรณีของระยะเวลาการฟนฟูซ่ึงผูติด
ยาเสพติดอยูมาประมาณ 45 วันแลวและอยากจะออกไปภายนอกโดยไมควบคุมตัว แตคณะ
อนุกรรมการกํ าหนดใหผูติดยาเสพติดเขารับการบํ าบัดสี่ถึงหกเดือน โดยท่ีผูติดยาเสพติดก็มิได
ประสงคจะไปเสพอะไรแลว อีกทั้งมีภาระทางบาน ครอบครัว  เชนนี้ก็อุทธรณไมได จึงคิดวานาที่
จะอทุธรณไดทุกเรื่องในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการ หรือดุลยพินิจทุกเรื่องก็ใหอุทธรณได

4.6 บทบาทของพนักงานอัยการตอการบํ าบัดฟนฟู
เมื่อพิเคราะหถึงอํ านาจหนาที่ของพนักงานอัยการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พทุธศกัราช 2545 ในขั้นตอนของการตรวจพิสูจนและขั้นตอนของ
การประเมินผลการฟนฟู พอสรุปสาระสํ าคัญไดดังนี้

ในขัน้ตอนของการตรวจพิสูจน เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยวาผูเขารับการฟนฟูเปนผูเสพ
หรือตดิยาเสพติด ใหแจงผลการฟนฟูใหพนักงานอัยการทราบ และใหพนักงานอัยการมีคํ าส่ังชะลอ
การฟองไวกอน จนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟู (มาตรา22) และหากคณะกรรมการฯเห็นวา 
ผลการฟนฟูเปนที่นาพอใจ ก็ใหถือวาบุคคลนั้นพนจากความผิดและมีคํ าส่ังใหปลอยตัวไป และแจง
ใหพนกังานอัยการทราบ ซ่ึงมีประเด็นวากระบวนการดังกลาวตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 เปนกรณีที่พนักงานอัยการมีดุลยพินิจในการสั่งฟองหรือชะลอ
การฟองตามที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาวหรือไม

โดยหลักแลวการชะลอการฟอง (Suspension of Prosecution)  หรือการสั่งไมฟองแบบ
มเีงือ่นไข (Conditional Dismissal) หมายถึงการที่พนักงานอัยการยังไมส่ังคดี แตจะชะลอคดีไว
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง โดยกํ าหนดเวลาใหผูตองหาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนด หากปฏิบัติตาม
เงือ่นไข อัยการก็จะสั่งไมฟอง  ซ่ึงเปนไปตามหลักการดํ าเนินคดีอาญาตามดุลยพินิจ179

                                                          
179ลกัษณะการสัง่คดีในระบบดุลยพินิจโดยทั่วไปนั้น พนักงานอัยการจะมีอิสระในการสั่งคดีตามสมควร แตตอง

อยูภายใตการบงัคับบัญชาตามลํ าดับชั้น ซ่ึงเมื่อมีการฟองคดีแลว พนักงานอัยการสามารถถอนฟองคดีได ดังนั้นพนักงาน
อัยการในระบบการสั่งคดีโดยดุลยพินิจนี้จึงมีอิสระทั้งในการสั่งคดีและการดํ าเนินคดี โปรดดูเพิ่มเติมใน อุทัย อาทิเวช. 
(2546).“การใชดลุยพินิจของพนักงานอัยการกับการลดปริมาณคดีข้ึนสูศาลในประเทศฝรั่งเศส.” วารสารยุติธรรม, ปที่ 3,
ฉบับที่ 6.  หนา 19.
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 ดร. คณติ ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด ไดเคยตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการ
ส่ังคดแีละและขั้นตอนในการพิจารณาของพนักงานอัยการ ดังนี้ 180

การสัง่ฟอง เปนการสั่งชี้ขาดวาผูตองหาไดกระทํ าความผิดตามขอกลาวหาและไมมีเหตุ
ทีผู่ตองหานั้นไมควรตองรับโทษ  กบัทัง้ทีไ่มมีเหตุที่ไมควรฟองผูตองหานั้นและเมื่อคณะกรรมการ
ไดส่ังฟองแลว พนักงานอัยการก็จะฟองหรือดํ าเนินการเพื่อใหไดตัวมาฟองตอไปการสั่งไมฟอง 
เปนการสั่งชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

1) ช้ีขาดวาการกระทํ าผิดของผูตองหาไมเปนความผิดทางอาญา
2) ช้ีขาดวาฟงไมไดวาผูตองหาไดกระทํ าผิดตามที่กลาวหา
3) ช้ีขาดวาฟงไดวาผูตองหาไดกระทํ าความผิดตามขอกลาวหา  แตมีเหตุตามกฎหมาย

ที่ผูตองหาไมควรตองรับโทษ
4) ช้ีขาดวาฟงไดวาผูตองหาไดกระทํ าความผิด และไมมีเหตุทางกฎหมายที่ผูตองหา

ไมควรตองรับโทษ แตมีเหตุที่ไมควรฟองผูตองหานั้น
สํ าหรับขั้นตอนในการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการชอบที่จะเปนไปตามลํ าดับ  

ดังนี้
(1) พิจารณาเงื่อนไขใหอํ านาจในการดํ าเนินคดีหรือเงื่อนไขระงับคดี ซ่ึงพนักงาน

อัยการตองกระทํ ากอนที่จะพิจารณาในเนื้อหาของคดีในชั้นตอไป ถามีเงื่อนไขระงับคดีพนักงาน
อัยการก็ตองสั่งระงับคดีเพราะเหตุนั้นๆ

(2) เมือ่พนกังานอัยการพิจารณาแลววา  กรณีนั้นไมมีเงื่อนไขระงับคดพีนักงานอัยการ
ตองพิจารณาตอไปวา การกระทํ าที่กลาวหานั้นเปนความผิดทางกฎหมายหรือไม ถาเห็นวาการ
กระทํ าที่กลาวหาไมเปนความผิด  พนกังานอัยการก็ตองสั่งไมฟองผูตองหา

(3) ถาการกระทํ าผิดของผูกลาวหาเปนความผิดตอกฎหมาย พนักงานอัยการก็ตอง
วินิจฉัยตอไปวาผูตองหาเปนผูกระทํ าผิดหรือไม ถาผูตองหามิไดเปนผูกระทํ าผิดพนักงานอัยการก็
ตองสั่งไมฟองผูตองหานั้น

(4) ถาการกระทํ าที่กลาวหาเปนความผิดตอกฎหมาย  และเห็นวาผูตองหาเปนผูกระทํ า
ผิด พนักงานอัยการก็ตองเปนผูวินิจฉัยตอไปวาพยานหลักฐานเพียงพอแกการพิสูจนความผิดของ
ผูตองหาหรือไม  ถาไมเพียงพอพนักงานอัยการก็ชอบที่จะสั่งไมฟองผูตองหา

(5) แมการกระทํ าที่กลาวหาเปนความผิดตอกฎหมายผูตองหาเปนผูกระทํ าความผิด
และมีพยานหลักฐานเพียงพอ พนักงานอัยการก็ชอบที่จะพิจารณาตอไปเปนลํ าดับสุดทายอีกวามี

                                                          
180 คณิต ณ นคร. กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พมิพคร้ังที่ 5).  หนา 207-208.
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เหตุสมควรที่จะสั่งไมฟองผูตองหาหรือไม  ถามเีหตุอันสมควรไมฟองผูตองหาพนักงานอัยการก็จะ
ส่ังไมฟองผูตองหานั้น181

                สรุปไดวาการที่พนักงานอัยการสั่งฟองแตละครั้งจํ าตองคํ านึงถึงลํ าดับของการพิจารณา 
กลาวคอืหากเปนกรณีมีเงื่อนไขระงับคดี ก็ตองออกคํ าส่ังระงับคดี เมื่อพิจารณาแลววาไมมีเงื่อนไข
ระงับคดี ตองพิจารณาลํ าดับตอไปวาการกระทํ านั้นเปนความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไม 
หากไมเปนความผิดก็ตองสั่งไมฟอง เมื่อเห็นวาการกระทํ าเชนนั้นเปนความผิดก็ตองพิเคราะหตอ
ไปวาบุคคลนั้นกระทํ าความผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือไม หากไมใชก็ตองสั่งไมฟอง แตหากถูกตัว
แลวก็ใหดูวาพยานหลักฐานมีเพียงพอที่จะพิสูจนความผิดหรือไม หากมีเพียงพอประการสุดทายก็
ตองดูวามีเหตุอันสมควรที่จะสั่งไมฟองผูตองหาหรือไม เชนผูกระทํ าความผิดลักทรัพยซ่ึงมีฐานะ
ยากจนเหลือทนทาน หรือกรณีที่ไมเปนประโยชนแกสาธารณะ ซ่ึงในขั้นตอนนี้เองที่จะถือวาเปน
ดลุยพนิจิอยางแทจริงของพนักงานอัยการในการสั่งคดี182

ดังนั้นเมื่อพิเคราะหถึงบทบัญญัติอํ านาจหนาที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกอบกับการใชดุลยพินิจของอัยการตามที่กลาวมา
แลวขางตน ผูเขียนเห็นวาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 มิไดนํ า
หลักการสั่งไมฟองแบบมีเงื่อนไขหรือการชะลอการฟองที่ใหพนักงานอัยการมีดุลยพินิจอยางแท
จริงมาปรบัใชแกคดีอาญาที่เกี่ยวของกับผูเสพหรือติดยาเสพติดแตอยางใด แมตามมาตรา 22 จะใช
ค ําวา “ชะลอการฟอง” ก็ตาม เนื่องจาก ดุลยพินิจในการวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพ
หรือตดิยาเสพติด(ผูกระทํ าความผิดกฎหมายอาญา) อยูที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ตดิ พนกังานอัยการเปนเพียงผูรับสาร คือรับแจงผลการตรวจพิสูจนจากคณะกรรมการ กรณีการสั่ง
ชะลอการฟองหรือแมกระทั่งการมีคํ าส่ังใหปลอยตัวผูเสพหรือติดยาเสพติดซ่ึงเปนกรณีที่คณะ
กรรมการใชดุลยพินิจวาผลการฟนฟูเปนที่นาพอใจ

ประกอบกับ แมตามวรรคสามของมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 จะบัญญัติวาหากผลการตรวจไมพบวาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดใหคณะ
กรรมการรายงานผลใหพนักงานอัยการทราบเพื่อดํ าเนินคดีตอไป เชนนี้ ยอมไมอาจถือไดวาเปน
การบญัญตัใิหพนักงานอัยการมีดุลยพินิจอยางแทจริง เนื่องจากกรณีนี้เมื่อผูตองหามิไดเปนผูกระทํ า
ความผิด โดยหลักการพนักงานอัยการก็ตองสั่งไมฟองอยู แลวทุกกรณี ซ่ึงตางจากการใช
ดลุยพนิจิอยางแทจริง อันเปนกรณีที่บุคคลนั้นกระทํ าความผิดและมีพยานหลักฐานพอฟอง แตเมื่อ
พเิคราะหถึงวามีเหตุอันสมควรที่จะสั่งไมฟอง ผูตองหาหรือไม เชนการฟองคดีไมเปนประโยชนแก
                                                          

181 แหลงเดิม.  หนา 208.
182 อุทัย อาทิเวช.  แหลงเดิม.  หนา 17.

DPU



126

สาธารณะ และเมือ่พเิคราะหถึงอํ านาจของพนักงานอัยการในการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยศาล
ยาเสพติดประเภทที่สองของมลรัฐฟลอริดา พบวาเปนบทบัญญัติซ่ึงใหอํ านาจพนักงานอัยการใช
ดุลยพินิจอยางแทจริงในการสั่งไมฟองแบบมีเงื่อนไขหรือชะลอการฟอง เพราะแมในชวงแรกที่มี
การพจิารณาคํ ารองนอกจากการบํ าบัดนั้นจะตองเกิดจากความสมัครใจของผูติดยาเสพติดแลว ยังจะ
ตองเขาหลักเกณฑทั่วไปของการชะลอการฟอง นั่นคือตองไดรับความยินยอมทั้งจากฝายผูเสียหาย 
ครอบครัวทั้งสองฝาย พนักงานอัยการ และเมื่อผูกระทํ าความผิดมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมาย
ก ําหนดกระบวนการเขาสูศาลยาเสพติด พนักงานอัยการก็รวมเปนสวนหนึ่งในทีมงานศาลยาเสพติด 
ในการพิจารณาและกํ าหนดแผนการฟนฟู และเมื่อกระบวนการบํ าบัดฟนฟูครบขั้นตอนแลว จะมี
การประชุมหารือกันในทีมงานศาลยาเสพติด อยางไรก็ตามอํ านาจในการทํ าคํ าสั่งครั้งสุดทายหรือ
ดุลยพินิจในการสั่งฟองหรือส่ังไมฟองจะตกเปนของพนักงานอัยการวาจะสั่งไมฟองในทุกขอหา
หรือหรือขอหาที่ไมเปนประโยชนแกสาธารณะ (Public Interest) หรืออาจกํ าหนดเงือ่นไขใดๆ ก็ได
หากเหน็วาเปนการจํ าเปนในการบํ าบัดฟนฟู

อีกทั้งหากนํ าหลักการสั่งไมฟองคดีแบบมีเงื่อนไขหรือการชะลอการฟองมาปรับใชใน
พระราชบัญญัตินี้ยอมที่จะแกไขปญหาในเรื่องของการใชอํ านาจของคณะกรรมการฯได ประกอบ
กับการใชอํ านาจหนาที่ของพนักงานอัยการในการสั่งคดีนั้นเปนการใชอํ านาจกึ่งตุลาการ และ
พนักงานอัยการก็ถือวาเปนเจาพนักงานฝายบริหารประเภทหนึ่งซ่ึงถือวาเปนองคกรที่บังคับใช
กฎหมาย (law enforcement ) อันเปนภารกิจและความรับผิดชอบของฝายบริหาร สวนฝายตุลาการ
หรือศาลมีหนาที่ในการวินิจฉัยคดีหรือพิจารณาพิพากษาคดีอันเปนอํ านาจวาดวยการวินิจฉัยคดี
(adjudication)ซ่ึงมเีนื้อหาคนละสวนกับการบังคับใชกฎหมาย183 ระบบความยุติธรรมทางอาญาที่ใช
หลักการดํ าเนินคดีโดยดุลยพินิจ จึงเปนระบบที่ใหเจาพนักงานในฝายบริหารมีบทบาทเปน 
องคประกอบที่สํ าคัญ (indispensable organ) ในกระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้แลวการนํ าหลักการชะลอการฟองมาใชยังเติมเต็มชองวางของพระราช
บัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทีเ่กดิขึน้ในชวงที่คณะกรรมการเห็นวาการฟนฟู
เปนที่นาพอใจและมีคํ าสั่งใหปลอยตัวไป โดยไมมีมาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแล หลัง
การบํ าบัดและฟนฟูผูเสพหรือติดยาเสพติดเลย ซ่ึงกรณีนี้พนักงานอัยการชอบที่จะกํ าหนดเงื่อนไข
ในการตดิตามดูแลโดยใหอํ านาจแกพนักงานคุมประพฤติ กํ าหนดใหมีการทํ าบริการสาธารณะ การ
ตรวจปสสาวะแบบเขมงวดและบอยครั้ง  หรือเงื่อนไขอื่นใดตามแตเห็นสมควรได

                                                          
183 อดิศร ไชยคุปต. (2547). บทบาทพนักงานอัยการในการสั่งไมฟองในคดีอาญา. หนา171-172.
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4.7 มาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลหลังการปลอยตัว (After Care)
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 หลังจากผูเสพ/ติดยาเสพ

ติดไดรับการปลอยตัวไปโดยคณะกรรมการฟ นฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติด ปรากฏวาไมมี
บทบัญญัติใด ที่เขามารองรับหรือมีกระบวนการติดตามผู เสพหลังออกไปใชชีวิตในชุมชน 
ยิ่งหากผูเสพกลับยังคงอยูในสภาพแวดลอมเดิมโอกาสที่จะติดซ้ํ ายิ่งมีเปนทวีคูณ ซ่ึงแตกตางจาก
ศาลยาเสพติดของออสเตรเลียที่จะมีบทบัญญัติใหศาลมีดุลยพินิจในอันที่จะกํ าหนดเงื่อนไข
เพิม่เตมิไดอยางกวางขวางเชนกํ าหนดใหมีการคุมประพฤติตอไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่ง และศาลยา
เสพติดประเภทที่สองโดยการคุมประพฤติของมลรัฐฟลอริดา อันเปนกรณีความผิดที่เกี่ยวพันนั้นมี
อัตราโทษจํ าคุกไมเกินหาป พนักงานอัยการจะใชการชะลอการฟองและกํ าหนดมาตรการในการ
ติดตามดูแลอกีระยะหนึ่ง

อยางไรก็ดีหากมีการจัดตั้งศาลยาเสพติดขึ้นมา อาจกํ าหนดใหเปนดุลยพินิจของ
ผูพิพากษา เฉกเชนเดียวกับของประเทศออสเตรเลียหรืออาจกํ าหนดใหพนักงานอัยการออก
มาตรการในการติดตามดูแล เนื่องจาก พนักงานอัยการโดยหลักแลวเปนที่รูกันอยูทั่วไปวาสามารถ
ใชดลุยพินิจสั่งฟองหรือส่ังไมฟองได ดังที่มีบัญญัติไวมาตรา 143 แหงประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา โดยการสั่งไมฟองของพนักงานอัยการ ไมวาจะเปนในประเทศญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา 
ตางก็แยกประเภทไดเปนสองประการคือการสั่งไมฟองแบบไมมีเงื่อนไข (Unconditional 
Dismissal) และการสั่งไมฟองแบบมีเงื่อนไข (Conditional Dismissal) หรือการชะลอการฟอง
(Suspended Dismissal)

ปญหาในเรื่องของการขาดมาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลขององคกรใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่เห็นไดชัดก็คือการนํ ารูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทที่เรียกวาการประชุมกลุมครอบครัวในคดีที่เด็กและเยาวชนกระทํ าผิดของกรมพินิจและ
คุมครองเดก็และเยาวชน กลาวคือ เมื่อพนักงานอัยการไดรับความเห็นจากผูอํ านวยการสถานพินิจฯ
และเห็นชอบดวยก็ส่ังไมฟองเด็กหรือเยาวชนโดยคํ าสั่งไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนที่สุด
(มาตรา 63) จะเห็นไดวากฎหมายมิไดระบุวาเปนการฟองในรูปแบบใดทํ าใหเกิดปญหาขึ้นในทาง
ปฏิบัติ ตอมาทางกรมฯไดรางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมเสนอตอสภาใหพนักงานอัยการใชดุลยพินิจสั่ง
ไมฟองแบบมีเงื่อนไขเพื่อใหมีอํ านาจในการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนได  เมื่อพิเคราะหกรณี
ปญหาการประชุมกลุมครอบครัวดังที่กลาวมาขางตน หากมีการจัดตั้งศาลยาเสพติดขึ้นมาอาจมีการ
ประสานงานในทางปฏิบัติกับอัยการสูงสุด เพื่อขอความรวมมือในเรื่องการใชดุลยพินิจการสั่งไม
ฟองแบบมีเงื่อนไข ซ่ึงอาจออกเปนระเบียบภายในอันวาดวยการใชดุลยพินิจการสั่งไมฟองในคดีที่
ศาลยาเสพติดกํ าหนดไวในการทํ าคํ าส่ังครั้งสุดทาย (Final Sentences) โดยพนักงานอัยการอาจจะไม
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ออกค ําสั่งไมฟองโดยทันที แตใหรอการฟองไวเพื่อดูความประพฤติของผูเสพหรือติดยาเสพติดโดย
การคมุประพฤติตั้งแต 1-3 ป ตอเมื่อผูเสพ/ติดยาเสพติดไดแกไขปรับปรุงความประพฤติใหดีขึ้นแลว 
ทั้งในดานของความอดทนอดกลั้นในการเอาชนะยาเสพติดรวมถึงการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ
พนักงานอัยการเจาของสํ านวนจึงจะมีคํ าสั่งไมฟองเด็ดขาดเปนที่สุด ซ่ึงยอมจะทํ าใหบังเกิดผลใน
การแกไขฟนฟูความประพฤติเปนอยางดี เพราะผูกระทํ าความผิดจะระลึกไวเสมอวาตนอาจถูกฟอง
ไดอีกถาไมแกไขปรับปรุงความประพฤติใหดียิ่งขึ้น  และจะทํ าใหคํ าส่ังไมฟองนั้นมีความเปนภาวะ
วสัิย (objective)

ตามหลักการของการคุมประพฤติและการบริการสังคม เปนเงื่อนไขหนึ่งของการ
ติดตามดูแลความประพฤติของผูกระทํ าความผิดที่มิไดกระทํ าความผิดที่รายแรง และยังเปนการ
ปองปรามใหผูกระทํ าความผิดไดระลึกอยูเสมอวาหากตนประพฤติฝาฝนเงื่อนไขที่กํ าหนดไว ความ
ผิดทีร่ะงับหรือรอไวนั้นอาจไดรับโทษจริงๆตามที่กฎหมายกํ าหนด

สํ าหรับในประเทศไทยนั้นเงื่อนไขการคุมประพฤตินั้นจะมีดวยกันหลายประการ เชน
หามไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หามออกนอกบานในเวลากลางคืน ฯลฯ ประการสํ าคัญคือการกํ าหนด
ใหผูกระท ําความผิดนั้นทํ าบริการสังคม ซ่ึงกฎหมายจะมิไดกํ าหนดระยะเวลาจะใหทํ าบริการสังคม
แคไหน เพยีงใด ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูพิพากษา ซ่ึงโดยสวนใหญศาลจะกํ าหนด ใหมีการ
ท ําบริการสังคมเพียง 10-20 ช่ัวโมงเทานั้น หรือในกรณีการประชุมกลุมครอบครัวตามมาตรา 63 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลฯ  ที่ประชุมจะลงมติกํ าหนดระยะเวลาในการทํ าการบริการสังคม
อันเปนผลจากการประชุมกลุมครอบครัวหลายฝายไมว าจะเปนพนักงานอัยการ ผู อํ านวยการ
สถานพนิจิฯ เจาหนาทีต่ ํารวจ นกัสงัคมสงเคราะห หรือนกัจติวทิยา ฯลฯ ก ําหนดใหท ําบรกิารสงัคม
ประมาณ  10  ช่ัวโมง   ในบางคดกีม็กีารก ําหนดแค 5 ช่ัวโมง

นอกจากนี้หากพิเคราะหในพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ก็มิไดบัญญัติถึงมาตรการติดตามดูแลหรือการคุมประพฤติและการบริการสังคมแตอยางใด 
ซ่ึงในขณะทีศ่าลยาเสพติดนั้นไดกํ าหนดอยางชัดเจน โดยกํ าหนดใหมีระยะเวลาในการติดตามความ
ประพฤต ิ ทีแ่ตกตางกันโดยพิเคราะหจากพฤติการณหรือความรายแรงแหงคดี และจํ านวนของการ
กระท ําความผิดซํ้ า โดยรวมแลวจะมีการกํ าหนดจํ านวนชั่วโมงไวอยางชัดเจน ตั้งแต 50 100 150 
200 และ 300 ช่ัวโมง นอกจากนีร้ะยะเวลาการคุมประพฤติที่กํ าหนดไวรวมกับระยะเวลาในการ
บ ําบดัฟนฟูในศูนยฟนฟูชุมชนซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต 12 18 และ 36 เดือน

อีกทั้งนอกจากที่จะกํ าหนดใหมีมาตรการติดตามดูแลโดยการทํ างานบริการสังคม
ดังกลาวแลว ควรที่จะเพิ่มระยะเวลาการทํ าบริการสังคมใหมากขึ้นดวย เนื่องมาจากบางครั้งการ
ใหท ํางานชวงระยะเวลาสัน้ๆ ไมท ําใหไดมคีวามระลกึถึง การกระท ําความผดิของตนไดดีเทากับระยะ
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เวลาที่ยาวนานกวา นอกจากนี้ระยะเวลาจะเปนตวัพาใหผูเสพยาเสพตดิไดคดิไตรตรอง พบปะ
ชุมชน ไดแลกเปลี่ยนพูดคุย แสดงความเสียใจตอการกระทํ าของตน แตจะเปนจํ านวนเทาใดนั้น 
นาจะกํ าหนดระยะเวลาในการทํ าบรกิารสงัคม ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง และควรก ําหนดใหมกีารท ํา
บริการสังคมไดไมเกินวันละ 2-3 ช่ัวโมงอาจเปนชวงเชากอนเขาเรียน หรือเวลาเย็นหลังเลิกเรียน
กไ็ด เพือ่ใหผูเสพยาเสพตดิมรีะยะเวลาในการตรึกตรองและสํ านึกในการกระท ําผิดของตนได โดย
เฉพาะในรูปแบบการแกไขปญหาผูเสพยาเสพติดและผูกระทํ าความผิดอาญาอื่นๆ เล็กนอยของ
มลรัฐควีนสแลนดกํ าหนดขั้นสูงไวในการทํ าบริการสาธารณะไวสูงสุด 120 ช่ัวโมง ในสหรัฐ
อเมริกามลรฐัฟลอรดิาก ําหนดไวไมตํ ่ากวา 120 240 300 ช่ัวโมงแลวแตความรายแรงและพฤตกิารณ
ของการกระท ําผิด

ในทางปฏิบัติ184หลังจากที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอํ าเภอลาดหลุมแกว
ด ําเนนิการฟนฟูมาไดระยะหนึ่ง พบวาคํ าส่ังที่คณะกรรมการกํ าหนดใหทางศูนยฯ ไมมีแผนในทาง
ปฏิบัติมาใหดวย  คอืเชน ใหนํ านาย ก เขาไปรับการฟนฟูแบบเขมงวดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพลาด
หลุมแกว เปนเวลา ส่ีเดือน หลังจากนั้นใหเขาสูโปรแกรม  การปรับตัวเขาสูสังคม ของสํ านักงานคุม
ประพฤตอีิกสองเดือน ซ่ึงไมมีรายละเอียดในการบํ าบัดเทากับใหทางศูนยดํ าเนินการเอง จริงๆ แลว
คิดวาทางคณะอนุกรรมการควรจะดํ าเนินการรวมกันกับเจาหนาที่ศูนย ในการกํ าหนดแผนจริงอยู
แมจะใชการบํ าบัดฟนฟูแบบชุมชนบํ าบัดกันทุกคน  แตวาในขั้นตอนสุดทายกอนปลอยออกสูสังคม
(after care) เพราะผูเขารับการฟนฟูที่เขามามีความหลากหลาย มีครอบครัวแลว ซ่ึงบางก็พรอมที่จะ
รับไปดแูล บางคนเปนคนแรรอน เปนหญิงขายบริการ รับจางเดินยาคลองเตย กลับไปก็เขาไปอยูใน
วังวนเดิม ดังนั้นจึงตองมีแผนการรองรับการเตรียมตัวกอนกลับไปอยูขางนอก กับกรณีที่ภายหลัง
ออกไปแลวก็จํ าเปนที่จะตองดูแลกันตอ

ฉะนั้นในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกวจึงมีแนวคิดเทาที่พอจะทํ า
ไดกอนการแกกฎหมายในภายหลัง  กค็อืจดัแบงผูเขารับการฟนฟูออกเปนสามระยะ โดยระยะแรก
ตัง้กลุมสมาชกิใหมโดยเรียกวากลุมสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดความรูสึกอยากรวมมือ   ในชวงเดือนที่
สองกเ็ปนการบํ าบัดฟนฟูโดยชุมชนบํ าบัด  สุดทายก็จะเปนการเตรียมออกสูสังคม( นอกจากนี้ผูเขา
รับการฟนฟูบางรายทางศูนยฯไดสงตอไปใหบานกึ่งวิถี (half way house) ที่บานไทรนอย 
ซ่ึงใชเวลาประมาณหกเดือน นี่ก็เปนวิธีการแกไขปญหาเนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับ จึงไมแนใจวา
อนาคตผูติดยาเสพติดจะใหความรวมมือแคไหนจริงๆ โดยหลักระยะเวลาควรที่กํ าหนดใหมากกวา
6 เดือน แตเนื่องจากความจํ ากัดในงบประมาณ พนักงานเจาหนาที่ที่จะติดตามดูแล ที่กฎหมาย
                                                          

184มณฑล แกวเกา. ผูอํ านวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอํ าเภอลาดหลุมแกว. สัมภาษณ 20 
กรกฎาคม 2548.
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ก ําหนดแคนีไ้มพอหรอก ส้ันเกินไป กระบวนการบํ าบัดแบบชุมชนบํ าบัด ไมมีหรอกที่กํ าหนดเพียง
หกเดอืน อยางนอยตองปคร่ึงเปนอยางตํ่ า อยางในอิตาลีกํ าหนด 3.5-5 ปเลยทีเดียว คิดงายๆ ในชวง
ชีวติคนเราเริ่มไดรับการปลูกฝง ทัศนะคติ  ความคิด มาตั้งแตยังเด็กๆ นานแคไหนก็ไมรู จนกระทั่ง
เริม่ใชยาในชวงวัยรุน อายุ 15-16 ป  ระยะเวลาที่ไดรับการบมเพาะนิสัยมาอยางตํ่ าประมาณ 15 ป แต
มาอยูกับศูนยในระยะสั้นๆ แค 4-6 เดือน ยอมไมเพียงพอ ดังนั้นจึงควรแกกฎหมายเพิ่มเติม
ระยะเวลาฟนฟู เปน 1 ปหรือ 3 ปขึ้นไป อันที่สองแกไขกฎหมายในการติดตามดูแล หรือ
อาฟเตอแครภายหลังที่สงผูติดยาเสพติดออกไปสูโลกภายนอก ก็เพื่อใหรัฐมีอํ านาจตามกฎหมายใน
การติดตามดูแลและปองกันไมใหเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังจะไดรับงบประมาณมา
สนับสนุนอยางพอเพียง

แนวคดิดังกลาวสอดคลองกับผูอํ านวยการสถาบันธัญญารักษ โดยทานมองวามาตรการ
ทางกฎหมายในการติดตามผูเสพหลังการปลอยตัวในทางกฎหมายแลวจะพบวาขาดบทบัญญัติใน
การติดตามดูแลผูเสพหลังการปลอยตัว กรมคุมประพฤติซ่ึงเปนหนวยงานที่ดูแลกฎหมายฉบับนี้
โดยตรงแกไขปญหาโดยการใหกระทรวงมหาดไทย ที่มีผูประสานพลังแผนดินใหชวยติดตามดูแล 
แตเนื่องจากระบบการติดตามดูแลไมมีบทกฎหมายมารองรับประกอบกับเจาหนาที่ในกระทรวง
มหาดไทยก็มีภารกิจที่จะตองดํ าเนินการงานดานตางๆที่อยู ในความรับผิดชอบอยูมาก ทํ าให
ในปจจุบันไมคอยไดไปติดตามสักเทาไหร185ซ่ึงจริงๆแลวการติดตามดูแลที่ดีควรจะเปนเรื่องขอ
ความมีสวนรวมในชุมชนนั้นเองที่จะชวยกันติดตามดูแลผูเสพที่ไดรับการปลอยตัวไมใหไปยุงเกี่ยว
หรือเสพยาเสพติดซํ้ าอีก

นอกจากนี้ประเด็นเรื่องการติดตามดูแลจากการศึกษาคนควาพบวาในทางปฏิบัตินั้น 
มีหนวยงานฟนฟูผูติดยาเสพติดซึ่งชื่อวา บานพิชิตใจ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชระบบสมัครใจ
บํ าบัดเขามาในกระบวนการทุกขั้นตอนซึ่งผลสํ าเร็จมากกวา 80 เปอรเซ็นตที่ไมกลับไปเสพซํ้ า 
ทีสํ่ าคญัมีกระบวนการติดตามดูแลผูติดยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพในระยะที่ 4 โดยก ําหนดระยะ
เวลาไวถึง 5 ป ตามแผนผังการบํ าบัดรักษา ดังนี้

                                                          
185 บญุเรือง ไตรเรืองวรวัฒน.  ผูอ ํานวยการสถาบันธัญญารักษ.  สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2548.
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THE  WINNER  HOUSE   "บานพิชิตใจ"
วตัถุประสงคแตละระยะการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

(1-14 วัน )
เตรียมการ

2 - 3 เดือน
เฟส  1

3 - 6  เดือน
เฟส  2

3 - 6 เดือน
เฟส  3

5 ป
เฟส  4

 - จูงใจ ทดลองอยู
 - ทํ าความเขาใจกับ
การบํ าบัดฟนฟู

 - ปรับความพรอม
ทั้งสภาพรางกาย
และจิตใจ

 - ปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอม
ภายในบานพิชิตใจ

1. เรียนรูกฎ ระเบียบ
หลักการ ปรัชญา

2. ยอมรับเจาหนาที่ฯ
3. ยอมรับขั้นตอนการ
ฟนสภาพจิตใจ

4. ตระหนักรูถึงผลเสีย
ของยาเสพติด

5. เขาใจโลกของการ
ติดยาเสพติดอยาง
แจมชัด  และรูความ
จ ําเปนที่ตองฟนสภาพ
จิตใจ

6. ใชเวลากับเพื่อนและ
รุนพี่ที่มุงมั่นในทาง
เดียวกัน

1. กระตือรือรนที่จะเขารวม
กิจกรรมกลุม  (หนาที่)

2. สรางความสัมพันธที่ดี
กบัครอบครัว

3. รูชัดเจนถึงปญหาและ
อปุสรรคตอการฟน
สภาพจิตใจของตนเอง

4. เพิม่พูนทักษะที่ทํ าให
ไมพลาดในเรื่องยาเสพติด

5. สรางนิสัยใหมในเรื่อง
การทํ างาน และการใช
ชวีิตประจํ าวัน

6. แสดงใหเห็น ทัศนคติ
และนิสัยใหมจากการ
ฟนสภาพจิตใจ

1. ฝกนิสัยการทํ างาน
อยางจริงจัง

2. ฝกการใชชีวิตกับ
สังคมภายนอก
อยางถูกตอง
มรีะบบแบบแผน

3. มแีนวโนมที่จะมี
ความสุขตอไปอยาง
คนฟนสภาพจิตใจ
จริงๆ

**เขาไปสถานฟนฟู
สมรรถภาพ
ราชดํ าริและกลับบาน
พชิิตใจตอนเย็น**

- ฝกการทํ างาน
- ฝกอาชีพ
- ศกึษาตอ

**ท ํางานไป-กลับ
อยูบานพัก
กึ่งวถิีหรืออยูบาน
ตนเอง**

- เอกสารขอมูลจากสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประเวศ  (บานพิชิตใจ)

* หมายเหตุ  ระยะเวลาในแตละขั้นยดืหยุนได ขึ้นอยูกับความพรอม ความเหมาะสม และพัฒนาการ
ของสมาชิกที่เขารับการบํ าบัดฟนฟูเพื่อเลิกยาเสพติด
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จากแผนผังระยะที่ 4 ซ่ึงมีการกํ าหนดไวถึง 5 ปของการบํ าบัดฟนฟู สมาชิกที่จบ
โปรแกรมจะสามารถกลับบาน เพื่อไปทํ างาน ไปเรียนตอ และจัดไดวาเปนระยะที่สมาชิกจะตองนํ า
ความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกฝนไปใชใหเกิดประโยชนกับตัวเองในสังคมภายนอก 
คือ การมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมออนแอ ทอแท ส้ินหวัง และหากมีปญหาเกิดขึ้นจะสามารถแกไขไปใน
ทศิทางที่ถูกตองเหมาะสม ใชสต ิมีความรอบคอบ และไมคิดจะพึ่งพายาเสพติดอีกตอไป เพราะได
รับการฝกฝนมาแลวเปนอยางดี ในการติดตามผลนั้นทางบานพิชิตใจจะไมใชวิธีติดตอสอบถาม
ทางโทรศัพท เนื่องจากไมสะดวกเพราะสมาชิกมีจํ านวนมาก และที่อยู หมายเลขโทรศัพทก็
เปลี่ยนแปลงไป แตจะใชวิธีการติดตามผลโดยการนัดสมาชิกที่จบโปรแกรมไปแลวเขาประชุมพูด
คยุกัน เดือนละ 1 คร้ัง ที่ศูนยราชดํ าริ  โดยมีวัตถุประสงคและรายละเอียด ของการติดตามผลดังนี้186

1. การใชเวลาวางของสมาชิกหลังจากจบโปรแกรม
2. การปรบัตวัใหเขากับเพื่อนรวมงาน หรือเพื่อนที่กํ าลังศึกษาอยูดวยกัน
3. การแกไขปญหาเมือ่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด ในสถานการณเสี่ยง เชน 

ถาสมาชิกไปทํ างานทาสี มีกลิ่นทินเนอร ซ่ึงจดัวาเปนสารเสพติดชนิดหนึ่ง สมาชิกจะมีวิธีการจัด
การ และแกไขกับสถานการณนั้น ๆ ไดอยางไร

4. การปฏิสัมพันธกับครอบครัวสมาชิก
โดยสมาชิกระยะที่ 4 จะตองเขียนใบรายงานผลในประเด็นดังกลาวลงแบบฟอรมใหกับ

ทางบานพชิิตใจเปนประจํ าทุกเดือน อันขึ้นอยูกับความสมัครใจของสมาชิกที่จะใหความรวมมือกับ
ศูนย  หรือไมกไ็ดจะไมมีการบังคับ รวมถึงกระบวนการบํ าบัดฟนฟูนับตั้งแตวันแรกที่เขาสูกระบวน
การบํ าบัดจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการและจบออกไป ซ่ึงการประเมินผลสมาชิกเมื่อจบ
โปรแกรมไปแลว จะประเมินตามวัตถุประสงคของระยะที่ 44 ซ่ึงไมเพียงแตประเมินจากการไมไป
ติดยาเสพติดซ้ํ าเทานั้นแตยังรวมถึงการไมไปกออาชญากรรมและมีชีวิตที่เปนประโยชนเชนมีงาน
ท ําหรือเรียนตออันเปนการสรางคุณคาใหกับตนเอง ถาหากสมาชิกประพฤติ ปฏิบัติตนใหเหมาะสม
ครบตามหลกัเกณฑดังกลาวในระยะเวลา 5 ป ถือไดวาสมาชิกหรือผูติดยาเสพติดนั้นหายขาดและ
ไมกลับไปเสพซํ้ า

                                                          
186 กนกรัตน วงศลักษณพันธ (2542). กลยุทธการสื่อสารของเจาหนาที่ฟนฟู กับการมีสวนรวมในกิจกรรมฟนฟู

ของผูเขารับการบํ าบัดฟนฟูเพื่อเลิกยาเสพติด.  หนา  97-98.
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

นับเนื่องแตอดีต ประเทศไทยตองเผชิญ กับปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องกระทั่งถึง
ปจจุบันมีอัตราผูเสพยาเสพติดสูงที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรตอหัว เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาวรัฐจึงไดออกกฎหมายที่เรียกวาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
โดยมีเจตนารมณถือวาผูเสพเปนผูปวยจํ าตองไดรับการบํ าบัดรักษาอันเปนการนํ าแนวคิดการผันคดี
ออกจากการพิจารณาของศาล ซ่ึงใหอํ านาจฝายบริหารในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  โดย
เมื่อมีการแจงขอหาพนักงานสอบสวนจะนํ าตัวผูเสพไปยังศาลเพื่อใหศาลมีคํ าส่ังทํ าการตรวจพิสูจน
หากผลตรวจปรากฏวาเสพจริงและไมปรากฏวากระทํ าความผิดอาญาอื่นใด คณะอนุกรรมการฟนฟู
จะมคี ําส่ังสงตัวไปบํ าบัดรักษา ณ สถานที่ที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งปกติจะไม
เกนิหกเดอืน และตองเชื่อฟงพรอมทั้งปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัด มิฉะนั้นจะถูกบังคับใชมาตรการ
ลงโทษ โดยมิพักตองไดรับความยินยอมจากผูเขารับการฟนฟู เมื่อส้ินสุดระยะเวลาบํ าบัด หากเปนที่
พอใจของคณะอนุกรรมการฯ จะไดรับการปลอยตัว แตหากคณะอนุกรรมการเห็นวาการบํ าบัดยัง
ไมสํ าเร็จอาจใชอํ านาจขยายระยะเวลาการบํ าบัดออกไปอีกไดครั้งละไมเกินหกเดือน แตรวมระยะ
เวลาแลวตองไมเกินสามป

แมเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้มองผูเสพเปนผูปวยและตองการนํ าผูเสพเขารับ 
การบํ าบัดรักษาเพื่อใหมีชีวิตที่เปนปกติสุขแตเห็นไดวา ยังมีขอบกพรองที่ตองมีการแกไขเพิ่มเติม
อยู หลายประการดังจะกลาวละเอียดตอไป อีกทั้งจากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายฉบับนี้โดยตรงไดตั้งขอสังเกตถึงความไมสมบูรณของกฎหมายในหลายประการซึ่งสงผล
ใหการบํ าบัดรักษาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร นอกจากนี้ในทางปฏิบัติการที่กฎหมายกํ าหนดใหมี
ระยะเวลาฟ นฟูเพียงหกเดือนและไมมีการติดตามดูแลหลังการปลอยตัวทํ าใหไมสามารถวัด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบํ าบัดรักษาซึ่งไมใชวัดจากจํ านวนผูเขารับการบํ าบัดรักษา
หรืออยูเขารับการบํ าบัดครบระยะเวลา 4-6 เดือนเพียงเทานั้น แตตองเก็บสถิติอัตราของผูกระทํ า
ความผิดที่กลับมาเสพซํ้ า (Excellent Retention Rate) เปนหลักดวย เนื่องจากระยะเวลาเพียงเทานี้ 
ไมสามารถทํ  าใหผู  เสพหรือติดยาเสพติดหายจากอาการติดยาเสพติดทางจิตได (Mental 
Dependency)
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กระนั้นหากมองถึงรายงานผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของสํ านักงานคุม
ประพฤติทั่วประเทศประจํ าเดือนมีนาคม 2546 ถึงกมุภาพันธ 2547 พบวาผลของการฟนฟูในชวง
เวลาบํ าบัดฟนฟูดังกลาวคณะอนุกรรมการมีความเห็นวาพอใจและใหปลอยตัวไปไดเปนสวนใหญ∗

ทัง้นีส้อดคลองกับคํ าชี้แจงของ นางอัญชลี พัฒนสาร ผูอํ านวยการกองแผนงานและสารสนเทศ กรม
คมุประพฤติ ซ่ึงรายงานผลงานในภาพรวมของการบํ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2546 – 23  พฤษภาคม 2547 โดยผลการ
ฟนฟูผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจมากถึง 88 %187 โดยปราศจากมาตรการทางกฎหมายในการติดตาม
ดแูลหลังการปลอยตัวที่มีระยะเวลานานพอควร  ทํ าใหมีความเสี่ยงเปนอยางสูงของการที่หวนกลับ
มากระทํ าความผิดซํ้ า

อยางไรก็ดีแมตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 
มไิดบญัญัติมาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลผูติดยาเสพติด (After Care) อันทํ าใหขาดสถิติ
ของการกระทํ าผิดซ้ํ าในผูเสพที่ผลการฟนฟูเปนที่พอใจและไดรับการปลอยตัวไป แตเมื่อพิเคราะห
จากสถติขิองผูถูกจับกุมและเขารับการตรวจพิสูจน พบวา ผูถูกจับกุมและเขารับการตรวจพิสูจนใน
แตละปมีจํ านวนสูงขึ้นเปนอยางมาก โดยไมมีทีทาจะลดลง ลาสุดในปงบประมาณ 2548 ถึงปจจุบัน
(ณ วนัที่ 30 กันยายน 2548) มีผูเขารับการตรวจพิสูจนมากถึง 35,214 ราย

จึงเห็นไดวาจากสถิติดังกลาวยอมเปนเครื่องบงชี้ประการหนึ่งไดวาการบํ าบัดรักษายา
เสพติดยังไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร เนื่องจากการบํ าบัดฟนฟูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นัน้ ปริมาณคดีของผูเสพและถูกจับกุมนั้นจะตองมีปริมาณลดลงและหมดไปในที่สุด188

 อีกทั้งเมื่อผู เสพที่ไดรับการปลอยตัวจากกระบวนการบํ าบัดฟ นฟูในระยะเวลา
อันสั้น อาจกออาชญากรรมอื่นๆ เพือ่ตองการไดยาเสพติดมาเสพหรือมีอาการคลุมคลั่งในฤทธิ์ของ
ยาเสพตดิได เพราะผูเสพซึ่งไดรับการปลอยตัวเมื่อครบกระบวนการบํ าบัดรักษานั้นไมสามารถที่จะ
หายขาดจากยาเสพติดไดถึงระดับทางจิต ดังที่เปนขาวในหนาหนังสือพิมพ∗กรณีพี่ชายของนักยก
นํ้ าหนักทีมชาติไทยที่ไดรับเหรียญทองซีเกมสตองสูญเสียบิดาไปเนื่องจากการทํ าปตุฆาตของพี่ชาย
อันเกดิจากฤทธิ์ยาเสพติดที่บํ าบัดรักษาไมหายขาดทางจิตนั่นเอง

                                                          
∗โปรดดูรายละเอียดในตารางแสดงปริมาณงานและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของสํ านักงานคุม

ประพฤติในภาคผนวก
187รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการดานการประสานงานและติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานตาม

พระราชบญัญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ครัง้ที ่2/2547, 2547 , หนา 5.
188 บญุเรือง ไตรเรืองวรรัตน. สัมภาษณ.  โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก
∗ มติชนรายวัน.  1  ธันวาคม  2548.
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แนวทางแกไข
เมื่อนํ าลักษณะการแกไขปญหาผูติดยาเสพติดของตางประเทศโดยจัดตั้งเปนศาลยา

เสพติดมาพิเคราะหรวมกับการแกไขปญหาผูเสพหรือติดยาเสพติดของไทยแลว ผูเขียนมีความเห็น
ในประเด็นตางๆ ดงันี้

1. ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ควรมีการเพิ่มความ
สมัครใจในการเขารับการบํ าบัดรักษาใหแกผูเสพที่ยังมิไดถูกจับกุม โดยเมื่อผูสมัครขอเขารับการ
ฟนฟู จะมกีารตรวจพิสูจน หากเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดจริง กจ็ะเขาสูกระบวนการของศาลยา
เสพติดตอไป อีกทัง้หากมองในแงของสิทธิมนุษยชนแลว การบังคับบํ าบัดรักษายังเปนการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ รวมถึงสิทธิของผู ปวยที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ
รับรองไว

2. จากสถิติผลการดํ าเนินงานทั้งในประเทศและตางประเทศตางพิสูจนแลววาระบบ
บ ําบัดแบบบูรณาการ (ระบบสมัครใจบํ าบัด) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาระบบบังคับ
บํ าบัด ไมวาจะดวยรูปแบบการพิจารณาคดีที่มุงเนนการคนหาความจริงของผูพิพากษา พนักงาน
อัยการ องคกรในกระบวนการยุติธรรมและทีมงานที่เชี่ยวชาญดานการบํ าบัด ครอบครัว และชุมชน 
รวมตัวกันเปนทีมงานศาลยาเสพติดรวมทํ าหนาที่พิจารณาคดีและใหความชวยเหลืออยางใกลชิด มี
การประชุมกันเกือบทุกสัปดาหและรายงานความกาวหนาใหผูพิพากษารวมถึงการมาปรากฏตัวของ
ผูสมัครหรือผูกระทํ าความผิดตอทีมงานและผูพิพากษาบอยครั้ง ในบรรยากาศที่เปนกันเอง และ
เปนไปดวยความสมัครใจในทุกขั้นตอน ดังนั้นเห็นควรแกไขเปลี่ยนการใชอํ านาจในการบํ าบัด
ฟนฟูโดยคณะอนุกรรมการฯ ใหเปนอํ านาจของผูพิพากษาในการคนหาความจริง และเปดโอกาส
ใหผูเสพมีทางเลือกในกระบวนการบํ าบัดฟนฟูทุกขั้นตอน

3. กรณีหลักเกณฑของการคัดเลือกผูที่เหมาะสมที่จะเขารับการฟนฟูนั้น ส่ิงที่ตอง
คํ านึงถึงก็คือบุคคลผูเสพหรือติดยาเสพติดโดยหลักแลวถือวาเปนผูปวยจํ าตองไดรับการบํ าบัดฟนฟู
นอกจากนีค้วามผดิเกี่ยวกับยาเสพติดจะนํ าไปสูการกระทํ าความผิดอาญาอื่นๆไดงายกวา โดยเฉพาะ
การกระท ําความผิดเกี่ยวกับทรัพย ซ่ึงสวนใหญผูเสพหรือติดยาเสพติดกระทํ าไปดวยฤทธิ์หรืออิทธิ
พลของสารเสพติดที่ตนเองไดเสพเขาไป ดังนั้นการแกไขปญหาในเรื่องนี้จึงตองกระทํ าไปพรอมกัน 
หากมีการแยกผูกระทํ าความผิดเฉพาะเสพหรือติดยาเสพติด ออกจากผูกระทํ าความผิดอาญาอื่นๆ
ซ่ึงกระทํ าภายใตฤทธ์ิยาเสพติดก็ไมอาจแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรบัญญัติแกไข 
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 โดยเพิ่มฐานความผิดอาญาอื่นๆ 
โดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย ซ่ึงไดกระทํ าไปเพราะฤทธิ์ยาเสพติด
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4. การกํ าหนดอํ านาจของพนักงานอัยการที่เกี่ยวกับการบํ าบัดฟนฟู ตามพระราช
บญัญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 มิใชเปนกรณีของการชะลอการฟองแต
อยางใด หากแตหลักการชะลอการฟองที่แทจริงนั้นตองไดรับความสมัครใจหรือยินยอมจากผู
กระทํ าความผิดดวย แตบทบัญญัติดังกลาวบัญญัติเปนบทบังคับใหผูกระทํ าความผิดตองเขารับการ
บํ าบัดทุกกรณี อีกทั้งดุลยพินิจในการพิจารณาปลอยตัวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการบํ าบัดก็ตกอยูแก
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แทนที่จะเปนดุลยพินิจของพนักงานอัยการหรือ
ผูพพิากษา ดังนั้นควรบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวโดยตองไดรับความยินยอมจากผูกระทํ าความ
ผิดตลอดถึงผูเสียหายดวย (ในคดีที่มีผูเสียหาย)

5. มาตรการตามกฎหมายในการติดตามดูแล หลังการรักษา  เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติ
ของตางประเทศจะพบวามีการนํ าหลักการติดตามดูแลมาใสไวในกระบวนการบํ าบัดฟนฟูเชนใน
ศาลยาเสพติดในปาลม บีช เคาตี้ มลรัฐฟลอริดา189 ก ําหนดให การติดตามหลังการรักษามีระยะเวลา 
1 ป 2 เดอืน โดยแบงเปนการติดตามในขั้นตอนที่4ของการบํ าบัดซึ่งมีกํ าหนด 2 เดือน และติดตาม
หลังการบํ าบัดครบขั้นตอนอีก 1 ป ในขณะที่ศาลยาเสพติดควีนสแลนดในระยะสุดทายซ่ึงเปนการ
รวมการติดตามผลหลังการรักษาไวดวยกันผูสมัครที่ผานระยะนี้โดยใชเวลานานที่สุดคือ 338 วัน 
(11.3 เดือน) นอยสุดอยูที่ 69 วนั อัตราเฉลี่ยในการผานการฟนฟูในขั้นนี้อยูที่ประมาณ 138 วัน 
(4.5 เดอืน) ซ่ึงแตกตางจากพระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซ่ึงไมได
บัญญัติขั้นตอนหรือมาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลไว ขั้นตอนสุดทายจะถูกตัดขาดทันที
นับแตระยะเวลาการบํ าบัดสิ้นสุด และสวนใหญแลวจะใชระยะเวลาการบํ าบัดแค 4-6 เดือน
กเ็สรจ็ส้ินกระบวนการ ไมมีการติดตามผลการรักษาแตอยางใด ทํ าใหมีความเสี่ยงสูงที่ผูเสพจะหวน
กลับมาเสพยาเสพติดซํ้ าซึ่งการกํ าหนดมาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลดังกลาวยอม
เปนการปองกันผูเสพมิใหหวนกลับมาเสพซํ้ าไดเปนอยางดี เห็นไดจากรายงานวิจัยของ มิริไค และ 
โกลบริดจ (Mirikai and Goldbridge)190 กระทั่งถึงเดือน มีนาคม 2003 พบวาอัตราการปองกันมิใหผู
กระท ําความผิดกระทํ าผิดซ้ํ า(Excellent Retention Rate) ไดเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับการบํ าบัด
ฟนฟูแบบเดิม ประมาณ 4-21% มาเปน 54- 66%

                                                          
189 http://dcpi.ncjrs.org/pdf/Skills-Based%20Contracts.doc, p. 3.
190 John J  Constanzo , Final Report on the South-east Queensland Drug Court pilot,2003, p. 94.
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6. อีกทั้งหากมีการกํ าหนดใหมีการทํ าบริการสังคมในชุมชนนั้นเองยอมทํ าใหเกิด
อานุภาพแรงขับภาคชุมชนเขาสูศาลยาเสพติดอยางอัตโนมัติ และยิ่งกํ าหนดใหมีการตองใชระยะ
เวลายาวนานเชน 120 ช่ัวโมงในควีนสแลนด หรือ 300 ช่ัวโมงของมลรัฐฟลอริดา ก็ยิ่งทํ าใหผู
กระทํ าความผิดไดรูสํ านึก ซึมทราบความคิดที่ใฝดีตางๆ เขามาไดเปนอยางดี ทั้งยังเปนแรงขับให
หายจากอาการติดยาเสพติดทางจิต (Mental Dependency) ดวย ดังนั้นควรบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการ
ตดิตามดูแลหลังการปลอยตัว (After Care) ตอไปอีก 1-3 ป และกํ าหนดใหมีการทํ าบริการสังคม
ไมตํ่ ากวา 50 ช่ัวโมง

7. การที่พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พทุธศักราช 2545 กํ าหนดให
การอุทธรณตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ของผูเสพเปนที่สุดนั้น เปนการ
ปดกั้นการใชสิทธิทางศาลอันเปนการใชอํ านาจในการวินิจฉัยคดีอยางศาลและเปนการขัดตอบท
บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เชนนี้เห็นควรแกไขเพิ่มเติมเปดโอกาสใหผูเสพที่ไมพอใจกับคํ าวินิจฉัย 
สามารถที่จะยื่นคํ ารองอุทธรณตอศาลได

จากการที่ไดกลาวถึงขอขัดของ สภาพปญหา และแนวทางแกไขตาม พระราชบัญญัติ
พื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ดังกลาวแลว ผูเขียนมองวาพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ดังกลาวมีขอบกพรองอยูหลายประการ หาก
ท ําการแกไขเพิ่มเติมลงไป ยอมกระทบถึงสารัตถะและเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้เปนอยางมาก
จงึมแีนวคดิในการนํ าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาผสานกับ
แนวคิดการจัดตั้งศาลยาเสพติดของมลรัฐควีนสแลนด ออสเตรเลีย และมลรัฐฟลอริดา สหรัฐ
อเมริกา ซ่ึงจะเห็นไดวาหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ก็คือใหโอกาสผูกระทํ า
ความผดิพบกบัเหยื่อหรือผูเสียหาย และชุมชน ในการที่จะบอกกลาวถึงความผิดที่ตนไดกระทํ าลง 
พรอมกบัรวมกนัก ําหนดวิธีการแกไขเยียวยาหรือฟนฟู เพื่อใหทุกฝายเกิดความพอใจและมีสันติภาพ
เกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนนั้นเอง และหากนํ ามาผสานและประยุกตใชกับความผิดอันเกี่ยวกับการ
เสพยาเสพติดหรืออาชญากรรมอื่นอันมีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดซึ่งเปนปญหาระดับชาติ โดยนํ า
ชุมชน เหยือ่ และผูกระทํ าความผิดเขาลอมวงและมีสวนรวมในขั้นตอนการประชุมพิจารณาคนหา
ความจริงรวมกับภาครัฐ (meeting) กย็อมทีจ่ะแกปญหายาเสพติดคล่ีคลายและหมดไปในที่สุด ทั้งนี้
ผูเขียนไดนํ ากระบวนการของศาลยาเสพติดมาประยุกตใชเพียงบางสวนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
สภาพวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคมไทย  ตามแผนผังดังนี้
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แผนผงัมาตรการทางเลือกตามกฎหมายในการปฏิบัติตอผูติดยาเสพติด
ผูเสพสมัครใจ  เจาหนาท่ีศาลหรือตํ ารวจจับกุม

        

ศาลยาเสพติด(Drug Court) โดยทีมงานศาลยา
เสพติด(Drug court teams) ประกอบไปดวย ผู
พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานคุมประพฤติ
หรืออาสาสมัคร นักจิตวิทยา หรือนักสังคม
สงเคราะห บิดา มารดา หรือบุคคลที่ผูติดยาเสพ
ติดไววางใจ  และตัวแทนชาวบาน รวมกันลอม
วงไตสวนคนหาความจริง

ตรวจพบวาเสพ (Initial
Sentence

   ติด ไมติด

ติดตามผล
1-3 ป

สํ าเร็จ ไมสํ าเร็จ

การชวยเหลือ อาจจัดใหมีผูอุปการะชั่วคราว จัดการศึกษา อาชีพ
นอกจากนี้อาจใหทํ างานบริการหมูบานรวมกับบิดามารดา หรือญาติ
ที่ปลอยปละละเลยกวาดถนนในหมูบาน เปนวิทยากรและพูดถึงการ
กระทํ าที่ไมถูกตองผานหอกระจายขาวประจํ าหมูบาน และการบํ าเพ็ญ
ประโยชนอื่นๆ ตามความเหมาะสมและภูมิปญญาแตละทองถิ่นหรือ
ชุมชน

รักษาไมหายเสพได
ภายใตการควบคุม
โดยรัฐตามแนวของ

Netherlandsเรือนจํ า หรือสถาน
พินิจ

ค ําสัง่ครัง้สดุทาย (Final
sentences) (พนกังานอยัการ

หรือผูพพิากษา)

ศูนยชวยเหลือชุมชนโดย คกก.ชุมชน

ไมเสพหรือถูกบังคับ ใหปลอย
ตัวไป หรือใหความชวยเหลือ

ศาลยุติธรรมเลือกเลือก
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กระบวนการบํ าบัดฟนฟูผูเสพหรือติดยาเสพติดที่ผูเขียนเห็นวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตอ
ผูเสพในคดียาเสพติดมีดังนี้

1. เมื่อผูเสพถูกจับหรือสมัครใจที่จะเขารับการบํ าบัดรักษาเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ 
เจาหนาที่ตํ ารวจหรือเจาหนาที่ของศาลยาเสพติดแตละเขตอํ านาจศาลก็ตองนํ าตัวผูสมัครหรือผูตอง
หาสงศาลแขวงหรือศาลจังหวัดภายใน 24 ช่ัวโมง

2. เมื่อศาลแขวงหรือศาลจังหวัดไดทํ าการไตสวนถึงคุณสมบัติของผูที่เหมาะสมที่จะ
ไดรับการฟนฟูในศาลยาเสพติด เห็นวาผูสมัครหรือผูตองหามีคุณสมบัติครบ ศาลก็จะมีคํ าสั่งให
โอนคดไีปยงัศาลยาเสพติดโดยมีองคกรสหวิทยาการ เขารวมเปนทีมงานเพื่อคนหาความจริงรวมกัน

องคกรสหวิทยาการประกอบไปดวย ผูพิพากษา พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัคร พนักงานสอบสวน บุคคลที่ผูเสพไววางใจ 2
คน ชาวบานในชุมชนหรือหมูบานนั้นเองซึ่งผูพิพากษาศาลยาเสพติดไดรับมอบหมายสํ านวนคดี
จากผูพิพากษาหัวหนาศาลโดยใชวิธีสุมเลือก (Random) มาจากบุคคลผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะและมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณจํ านวน 3 คน โดยการตดัสินใจรวมกันของคนในชุมชนนั้นเอง และยิ่งหาก
ชุมชนใดมีความเขมแข็ง ดังเชนชุมชน ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาตนแบบ (Prototype 
Research) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพและการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทแกชุมชน

จากการศึกษาการวิจัยเพื่อการพัฒนาตนแบบการคุมครองสิทธิและเสรีภาพและการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทแกชุมชน ผลการศึกษาพบวาชาวบานบานคลองโพสะ หมูที่ 2 ตํ าบลบาน
แห นัน้มศีกัยภาพของชุมชนอยูมาก โดยเฉพาะจาก ผูใหญบาน     ก ํานัน เจาอาวาส  ครูใหญ คนที่
ชาวบานใหความเคารพนับถือ กลุมองคกร ชุมชน หรือกลุมบุคคลที่มีสวนรวมในการพัฒนาหมู
บาน บคุคลดังกลาวขางตนคือ ศักยภาพหรือจุดเดนของชุมชน หากมีเหตุการณหรือปญหาใดๆเกิด
ขึ้นไมวาจะเปนเรื่องทางดานสิทธิและเสรีภาพตางๆ และเรื่องการไกลเกล่ียระงับขอพิพาท ทั้งใน
ระดบับคุคล ครอบครัว กลุม ชุมชน ก็จะใชระบบวัฒนธรรม และจุดเดนของชุมชนเหลานี้มาเปนตัว
ขบัเคลือ่นในกระบวนการจัดการทางดานสิทธิและการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมาชวยตัดสิน แกไข
ปญหาตางๆ ในทุกๆ เร่ือง อีกทั้งไดมีการประสานการทํ างานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี

3. เมื่อไดทีมงานศาลยาเสพติด (Drug Court Team) ครบแลว การพิจารณานี้ยอมอยู
ภายใตหลักการสมัครใจของผูเสพ อาทิ หากทีมงานชี้แจงและอธิบายความแตกตางรวมทั้งขอดีและ
ขอเสียระหวางกระบวนการพิจารณาศาลยาเสพติดกับศาลอาญาปกติแลวผูเสพไมสมัครใจ และ
ประสงคใหมีการพิจารณาคดีของตนตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ ศาลยาเสพติดโดยทีม
งานจะตองมีคํ าส่ังโอนคดีเพื่อไปสูการพิจารณาของศาลปกติตอไป
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เหตุผลที่เปนเชนนี้ก็เนื่องมาจากเจตนารมณของกฎหมายถือวาผูเสพเปนผูปวย ดังนั้น
สิทธติางๆที่ผูปวยพึงมีก็ควรตองเปนไปตามนั้น เชนในกรณีที่ปวยเปนไขหวัดธรรมดา หรือทองเสีย 
ผูปวยก็ยอมมีดุลยพินิจเองวาควรบํ าบัดรักษาโดยวิธีนอนพัก หรือทานยาลดไขเอง หรือเดินเขาไป
ในโรงพยาบาลเพื่อใหแพทยรักษา แมกระทั่งที่เปนการวิพากษกันในสังคมในเรื่องของการทํ า
Euthanasiaใหกบัผูปวยทีห่มดทางรักษาที่รูสึกวาตัวเองใกลตาย นักกฎหมายรวมทั้งแพทยหลายทาน
ก็ยังมองวาเปนสิทธิของผูปวยที่จะกระทํ าได และผูปวยมีสิทธิที่จะปฎิเสธการรักษาของแพทยเจา
ของไขได อีกทั้งหากมองในแงของความสัมฤทธิผลของการรักษา ไมวาจะเปนสถาบันธัญญารักษ 
หรือเปนหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เชน บานพิชิตใจ จะเห็นความแตกตางคอนขางชัดเจนวา
การฟนฟูโดยสมัครใจอันเกิดจากแรงขับภายในจิตใจของผูเสพเอง นั้นไดผลดีกวาการบังคับบํ าบัด
ฟนฟูซ่ึงไมเปดโอกาสใหทางเลือกแกผูเสพเลย

4. ในกรณีที่ผูเสพสมัครใจเขาสูระบบการฟนฟูของศาลยาเสพติด เมื่อผูเสพไดรับการ
คดัเลอืกมาสูศาลยาเสพติด กระบวนการก็เร่ิมขับเคลื่อนตามแตภาระหนาที่ กลาวคือหลังจากผูเสพ
ถูกสงตวัมาที่ศาลใหถือวาผูเสพอยูในความดูแลของทีมงานและศาลยาเสพติดนับแตเวลานั้น โดยให
ปลอยตวัในระหวางการคนหาความจริงและนัดผูเสพเพื่อที่จะมารวมการพิจารณาในครั้งตอไป เวน
แตศาลจะเหน็วา ผูเสพติดยาเสพติดและมีเหตุอันเชื่อไดวาจะกอความวุนวายใหกับชุมชน หรือ ไมมี
ถ่ินทีอ่ยูเปนหลักแหลง หรือมีเหตุประการอื่นซึ่งศาลเห็นสมควร

5. ขั้นตอนตอไปพนักงานคุมประพฤติจะทํ าการสืบเสาะ ความประพฤติ สติปญญา 
การศกึษาอบรม สภาพครอบครัว ฯลฯ รวมกับพนักงานสอบสวนโดยทํ าสํ านวนรวมกันเพื่อเสนอ
ทมีงานในขั้นตอนตอไป  นกัจติวทิยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะเริ่มพูดคุยและทํ าแบบทดสอบทาง
จติวทิยาแบบเจาะลึกพรอมทั้งประมวลผลและนํ าเสนอทีมงาน  ซ่ึงขั้นตอนนี้จะใชระยะเวลาไมเกิน 
7 วนั หลังจากนั้น ก็จะนํ าสํ านวนการสืบเสาะ สํ านวนการสอบสวน ผลทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อ
พิจารณาโดยเปดเผยอีกครั้งหนึ่งตอหนาผูเสพ ครอบครัว และตัวแทนชุมชนและทีมงานสหวิทยา
การรวม 10 คน

6. สํ าหรับคํ าสั่งหรือคํ าพิพากษาที่ออกมานั้นก็แลวแตกรณีไปเชน หากทีมงานศาล
ยาเสพติดรวมกันพิจารณาคนหาความจริงแลวเห็นวาผูเสพไมไดมีเจตนาเสพยาเสพติด เชน ถูก
บงัคบัใหเสพ กรณีนี้เห็นไดชัดวา การกระทํ านั้น ขาดองคประกอบของความผิดคือผูกระทํ าความผิด
ไมมเีจตนากระทํ าความผิดตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายอาญา ก็ตองปลอยตัวผูเสพไป และ
อาจกํ าหนดเงื่อนไขโดยใหอยูในความดูแลของศูนยชวยเหลือชุมชนหากพิจารณาแลวเห็นวาผูเสพ
อาจเสีย่งตอการกระทํ าผิดไดโดยงาย นอกจากนี้การชวยเหลือ อาจจัดใหมีผูอุปการะชั่วคราว จัดการ
ศกึษา อาชีพ อาจใหทํ างานบริการชุมชนรวมกับบิดามารดา หรือญาติ ที่ปลอยปละละเลยกวาดถนน
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ในหมูบาน เปนวิทยากรและพูดถึงการกระทํ าที่ไมถูกตองผานหอกระจายขาวประจํ าหมูบาน และ
การบํ าเพ็ญประโยชนอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมและภูมิปญญาแตละทองถ่ินหรือชุมชนนั้นๆ

7. กรณีที่มีการประชุมในทีมงานแลวพบวาผูเสพมีเจตนาเสพยาเสพติดจริง แตเปน
การเสพครั้งแรกและเปนการรูเทาไมถึงการณ หากพิเคราะหจากสภาพแวดลอมของผูเสพเองพบวา 
ครอบครัวใหการดูแลเอาใจใสดีและคอนขางอบอุน ก็ไมมีความจํ าเปนที่จะตองนํ าผูเสพเขาสู
กระบวนการแกไขฟนฟู อันจักทํ าใหมีมลทินติดตัวไปในอนาคต อยางไรก็ดีทีมงานอาจเสนอแนะ
ใหมีการคุมประพฤติในระดับไมเขมงวดโดยมีพนักงานคุมประพฤติรวมมือกับองคกรที่เรียกวา”
ศนูยชวยหลือชุมชน”191 ก ําหนดกรอบและอํ านาจหนาที่ในการติดตามสอดสองและชวยเหลือผูเสพ

8. กรณีที่พบวาผูเสพเสพยาเสพติดจริง และมีอาการติดยาเสพติด ควรพิจารณาวา
พื้นฐานของครอบครัวผู  เสพมีความอบอุ นและมีความพรอมในการดูแลเพื่อพาไปรักษาที่
โรงพยาบาลหรือศูนยบํ าบัดผูติดยาเสพติดเพียงใด หากครอบครัวหรือญาติหรือทีมงานพิเคราะห
แลววาไมอาจที่จะใหอยูในชุมชนหรือสังคมภายนอกได ยอมเปนการแนนอนที่จะตองนํ าเขาสู
ระบบการบํ าบัดรักษา โดยการนํ าเอาวิธีการบํ าบัดรักษาที่เรียกวา “ชุมชนบํ าบัดแบบเต็มขั้น”∗  ซ่ึงใช
                                                          

191ศูนยชวยเหลือชุมชน เปนองคกรที่ผูเขียนวางรูปแบบและคิดขึ้นมา เพื่อเปนศูนยระงับขอพิพาทและการ
สงเสรมิเผยแพรและระงับขอพิพาทในชุมชน โดยแนวคิดศูนยชวยเหลือชุมชนนี้เห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํ ามาใชในคดี
เสพยาเสพติดเปนอยางย่ิงกอนที่จะมีการนํ าไปประยุกตใชในคดีความผิดอื่นๆ ซ่ึงหากพิเคราะหแลวจะเห็นไดวาผูเสพเอง
จะอยูในสถานภาพที่เปนทั้งผูเสียหายและผูกระทํ าความผิดในคนๆเดียวกัน  และแมประเทศไทย จะยังไมสามารถกํ าจัดผูมี
อทิธิพลใหหมดไปได ประกอบกับหากจัดตั้งศูนยชวยเหลือชุมชนขึ้นตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและ
ใหอํ านาจหนาที่มากเกินไป หรือขยายฐานความผิดใหมากขึ้นจะเปนการเอื้อประโยชนใหกับผูมีอิทธิพลที่ยังคงมีอยูใน
สังคมไทย ดงันัน้คงตองใชระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อใหสังคมไทยตื่นตัวและพรอมที่จะรับมือกับผูมีอิทธิพลซ่ึงรัฐบาล
ก็กํ าลังปราบปรามอยูในปจจุบันนี้และไดมีการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนอยางพอเพียง เชนนี้แลวจึงสรางแบบ
จํ าลองใหกับศูนยชวยเหลือชุมชนในระยะเริ่มแรกเปนตัวนํ ารองเพื่อประเมินผลกอน โดยนํ ามาเปนองคกรพิเศษหรือ
องคการมหาชนเพื่อประสานงานกันระหวางเรือนจํ า สถานพินิจเด็กและเยาวชน สถานีตํ ารวจ และศาลยาเสพติดเพื่อ
ชวยเหลือผูเสพยาเสพติดในชุมชน

∗ในเรื่องวิธีการบํ าบัดนั้นประเทศไทยมีวิธีการบํ าบัดอยูหลายหลายวิธี เชน ชุมชนบํ าบัด (ทีซี) ฟาสโมเดล  
แมทริกซ สุดทายศนูยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดฯเห็นวาชมุชนบํ าบัด(ทีซี)มปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ด เนื่องจากชุมชน
บ ําบัดมหีลกัแนวคดิมากวา 200 ป โดยมีการนํ ามาใชจริงกวา 50 ปมาแลว ซ่ึงตนแบบก็คืออเมริกาเปนหลัก ในยุโรป  อิตาลี
กใ็ช ทซีี  แตก็มีความตางกันในเรื่องคานิยม พื้นที่ วัฒนธรรมในแตละประเทศ ซ่ึงกม็คีวามหมายแตกตางกันบางนิดหนอย
แตกพ็บวามันไมมีปญหา คือหลักใหญคลายกัน ทางศูนยลาดหลมุแกวเห็นวาเปนรูปแบบที่ตกผลึกพอที่จะนํ ามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ ก็เลยเอารูปแบบนี้มาใชแตก็ยังมีขอจํ ากัดทางดานกฎหมายอยูบางประการที่ทํ าใหชุมชนบํ าบัดไมสมบูรณ
เทาที่ควร เชน ระยะเวลาการบํ าบัดซึ่งพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช  2545 ก ําหนดนอย
เกินไป การไมกํ าหนดมาตรการในการติดตามดูแลหลังการปลอยตัว ฯลฯ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมบทสัมภาษณของ 
นายมณฑล แกวเกาผูอํ านวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ลาดหลุมแกวในภาคผนวก
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ระยะเวลา 1-3 ป แลวแตอาการติดยาเสพติดและความพยายามของผูเสพตลอดถึงครอบครัวและญาติ
ทัง้ทางรางกายและ จิตใจ ซ่ึงโดยสวนใหญจะใชระยะเวลารักษาไมตํ่ ากวา 1 ป เมื่อเสร็จสิ้นการ
บ ําบดั ศนูยชวยเหลือชุมชนจะตองรายงานผลการรักษาใหกับทางทีมงานศาลยาเสพติดไดทราบเพื่อ
ทีจ่ะมกีารประเมินผลและออกมาเปนคํ าส่ังหรือพิพากษาครั้งสุดทาย (Drug Court Final Sentences)
หลังจากนี้ก็จะมีการติดตามหลังการรักษาโดยการผสานความรวมมือกันระหวางเจาหนาที่ของ
โรงพยาบาล ศูนยชวยเหลือชุมชน และทีมงานศาลยาเสพติด (Drug Court Teams) โดยทางทีมงาน
ศาลยาเสพตดิจะมีคํ าส่ังใหอยูในความควบคุมดูแลของศูนยชวยเหลือชุมชน เปนระยะเวลาประมาณ  
1-3 ป

9. แตหากเปนกรณีครอบครัวและชุมชนรองขอที่จะพาไปดูแลรักษาเอง หากทีมงาน
เหน็สมควรก็ชอบที่จะมีคํ าส่ังอนุญาต อยางไรก็ดีทีมงานอาจใชดุลยพินิจมีคํ าส่ังใหใชมาตรการการ
ลงโทษระดับกลางหรือ Intermediate Punishment โดยนํ าเทคนิคหรือแนวคิดการคุมประพฤติแบบ
เขมงวด (Intensive Probation) ของตางประเทศมาประยกุตใช วิธีการอาจใชเปนเครื่องมือติดตาม 
ซ่ึงเรียกวาการติดตอแบบตอเนื่อง192(Continuous contact) ก็คือการใหผูกระทํ าผิดสวมอุปกรณ 
อิเลกทรอนิกสสงสัญญาณผานตัวรับที่ตอกับโทรศัพทบานของบุคคลนั้น หากผูกระทํ าผิดออก 
นอกเขตบาน อุปกรณจะสงสัญญาณผานโทรศัพทไปยังศูนยควบคุม (ศูนยชวยเหลือชุมชน)  
นอกจากนีอ้าจใชมาตรการทางกฎหมาย ทางอาญาที่เรียกวา วิธีการเพื่อความปลอดภัย (Measure of 
Rehabilitation and Safety) มาปรับใชไดเนือ่งจากวิธีการเพื่อความปลอดภัยเปนมาตรการที่ใชเพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงคในการปองกันและมีเปาหมายที่จะใหการอบรมสั่งสอนฟนฟูแกไขผูกระทํ า
ความผิด (Rehabilitation) เชนเดยีวกับผูเสพหรือติดยาเสพติด ซ่ึงอาจจะเปนการใชมาตรการที่ไม
จํ ากัดเสรีภาพ มาเสริมมาตรการในการควบคุมตัวอยูที่บานเชน การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
ยานยนต193 ภายในระยะเวลาอันสมควร กอปรดวยมาตรการในการติดตามดูแลโดย พนักงาน 
คุมประพฤติมีหนาที่ในการสอดสองผูเสพซึ่งไดรับคํ าพิพากษาใหปลอยตัวไมนอยกวา 10 คร้ังใน 
1 ป โดยในชวงเดือนแรกอาจตองไปสอดสอง 2-3 ครัง้ตอสัปดาห หลังจากนั้นก็คอยๆ เวนระยะ 
หางไป เชนอาจเดือนละครั้ง หรือ 2 เดอืนตอคร้ัง โดยความรวมมือกันของศูนยชวยเหลือชุมชนและ
ประชาคม

                                                          
192 ศกัดิช์ัย เลิศพานิชพันธุ. (2547). “การปฏบิตัติอผูกระทํ าผิดในชุมชนกับการใชมาตรการลงโทษระดับกลาง.”

วารสารคุมประพฤติ, หนา 6.
193 Joa chim Herrmann,op.cit. footnote และวาทิน หนูเกื้อ. (2539). มาตรการเสริมในทางอาญา. หนา 30.
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10. กรณีสุดทายหากเปนกรณีที่ผลการตรวจสภาพจิตและทางรางกายมีความเห็น
ตรงกันวาติดยาเสพติดจนไมสามารถรักษาใหหายได ซ่ึงผลทางการแพทยจะระบุตรงกันวา สมอง
ถูกท ําลายเสียสวนใหญจนทํ าใหสติสัมปชัญญะไมสามารถกลับดังเดิมได ควรที่จะนํ าแนวคิดการแก
ไขปญหาของผูติดยาเสพติดของประเทศเนเธอแลนดบางสวนมาปรับใชโดยไมนํ าหลักการของ
Netherlands ซ่ึงเปนตนแบบของแนวคิดนี้มาปรับใชทั้งหมด แม Netherlands จะใชหลักการ
ดํ าเนินคดีตามดุลยพินิจ และใหอํ านาจอัยการสั่งไมฟองหรือชะลอการฟองไวในกฎหมายซึ่งเปน
หลักการด ําเนินคดีอาญาเชนเดียวกันกับประเทศไทยก็ตาม เมื่อพิเคราะหถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ที่เห็นความแตกตางไดชัดก็คือนอกจากประเทศ Netherlands จะ
เปนทางผานของการลํ าเลียงยาเสพติดออกสูยุโรปของผูกระทํ าความผิดแลว ยังเปนแหลงที่นักคายา
เสพติดลักลอบเพาะปลูกและขายกัญชาและยาเสพติดชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดดวย อันเปนที่มาของ
การใหเสพกัญชาไดโดยเสรีที่เรียกวา Coffee Shop194 อยางไรก็ดีมิติอีกดานหนึ่งที่รัฐบาล
Netherlands ตัง้รานกาแฟประเภทนี้ขึ้นมาก็คือ พยายามจะแกปญหายาเสพติดใหลดนอยลง โดยเชื่อ
วาหากอนุญาตใหเสพแลวรัฐบาลจะควบคุมอาชญากรรมไดงาย

สวนผูเสพหากสมัครใจเขาบํ าบัด ก็กระทํ าไดแตจะไมมีการบังคับบํ าบัด เวนแตเปน
กรณีกระทํ าความผิดอาญารายแรงอื่นดวย (serious offences) หรือเปนกรณีการบํ าบัดในเรือนจํ า 
โดยมีแนวคิดในการบํ าบัดรักษาที่สํ าคัญ 2 ประการคือ สรางความสัมพันธกับผูเสพ ใหผูเสพได
ตระหนักวาเขาจะตองมีสวนรับผิดชอบกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาและรูสํ านึกผิดในการกอใหเกิด
ความเดอืดรอนรํ าคาญใหแกชุมชน  แนวคิดที่สองก็คือผูเสพจะมีขอผูกพันกับเจาหนาที่เพื่อชวยให
ผูเสพกลบัเขาสูสังคมไดปกติ โปรแกรมการบํ าบัดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยหวังวาจะมีจํ านวนผูเสพเขามา
รับการบํ าบัดรักษาเพิ่มมากขึ้น195

  นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตใหแพทยจายยาเสพติดใหกับผูเสพหรือติดยาเสพติดที่ได
ลงทะเบียนไวซ่ึงออกเปนพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติฝน (Opium Act 
Decree) มาตรา9 ซ่ึงระบุวาแพทยจะตองเขียนเปนใบสั่งยาโดยตองระบุรายละเอียด อาทิ เกี่ยวกับชื่อ
ยาเสพตดิและปริมาณที่ไดลงทะเบียนไว ช่ือหรือช่ือยอของผูใชยาเสพติดซึ่งไดลงทะเบียน วันที่ที่ลง
ทะเบียน196

                                                          
194 ขนิษฐา  นาคิน.  (2546). การศึกษาแนวคิดการทํ าใหยาเสพติดชอบดวยกฎหมาย  (เอกสารวิจัยสวนบุคคล).
195  www.taima.org/nl/nl_uk.htm.p.26.
196  www.mpp.org/pdf/Opium_Act_Decree.pdf
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จะเห็นไดวาประเทศเนเธอรแลนดคอนขางที่จะใหเสรีในการเสพยาเสพติดบางชนิดอยู
พอสมควรภายใตการควบคุมของรัฐ แตอยางที่ไดกลาวไว การนํ าแนวคิดในตางประเทศเขามาทั้ง
หมดอาจไมสอดคลองกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และทัศนคติของคนในสังคม เนื่อง
จากประชาชนในประเทศไทยนับถือศาสนา ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม หรือศาสนา
คริสต การอนุญาตใหเสพอยางเสรีจึงยอมเปนปมเงื่อนอันขัดตอศีลธรรม และยิ่งจะเปนการกอให
เกิดปญหาเปนลูกโซใหกับประเทศชาติเปนอยางมาก แตหากจะนํ ามาใชกับผูเสพที่หมดทางรักษา
โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะแพทยอยางนอย 3 คนรวมวินิจฉัยและยินยอมโดยผานทีมงาน
ศาลยาเสพติดและกระบวนการกลั่นกรองผูเสพที่ผูเขียนไดสรางแผนผังไว ก็นาจะเปนทางเลือกที่
สังคมยอมรับได

ทายที่สุดแลวหากไดมีการคัดกรองผูเสพโดยใชศาลยาเสพติดซ่ึงประกอบดวยทีมงาน
ศาลยาเสพติดรวมกันกับผูเสพ ครอบครัว และชุมชนในบรรยากาศที่เปนกันเองดังที่ไดเสนอมา 
ยอมที่จะทํ าใหจํ านวนผูเสพยาเสพติดลดนอยลงและหมดไปในที่สุด ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับ
องคกรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตลอดจนภาคประชาสังคมที่จะตองประสานงานเพื่อการ
แกไขปญหาอยางบูรณาการ เพื่อยังประโยชนสุขใหเกิดกับชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
ในอนาคต
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ภาคผนวก  ก
แบบสัมภาษณ/บทสมัภาษณเก่ียวกับมาตรการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด

1. ความคิดเห็นตอการบํ าบัดฟนฟูผูเสพหรือติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545

2. ความคิดเห็นตอศาลยาเสพติดตอการใหสิทธิหรือทางเลือกแกผูกระทํ าความผิด 
ที่ถูกจับกุมวาจะเขาสูกระบวนพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเปนศาลปกติหรือจะเขาสูการ
บ ําบดัฟนฟูโดยศาลชํ านาญพิเศษที่เรียกวาศาลยาเสพติด (drug court) นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผู
เสพหรือติดยาเสพติดที่สมัครใจที่จะเขารับการฟนฟูเขามาสูกระบวนการศาลยาเสพติดได ในขณะ
ที่พ.ร.บ.ฯ ฟนฟู 2545 เมือ่ผูกระทํ าผิดถูกจับกุมแลวไมมีสิทธิที่จะเลือก จะตองเขาไปสูกระบวน
การบํ าบัดฟนฟูทุกกรณี แมตัวผูกระทํ าผิดไมอยากเขารับการบํ าบัดฟนฟูก็ตาม นอกจากนี้ไมเปด
โอกาสใหผูเสพหรือติดยาเสพติดที่ยังไมถูกจับกุมเขามาสูกระบวนการตาม พระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ได
   3. ความคิดเห็นตอศาลยาเสพติดตอการรับพิจารณาชวยเหลือผูติดยาเสพติดและมี
ความเกี่ยวพันกับการกระทํ าความผิดอาญา (drug-related offender) กลาวคือผูกระทํ าผิดกระทํ าผิด
อาญาเลก็นอย เชน ลักทรัพย แตจากการพิสูจนทางการแพทยพบวาทํ าไปเพราะฤทธิ์ยาเสพติด ก็มี
สิทธิที่จะเขาสูศาลยาเสพติดได  เนือ่งจากในคดีอาญาที่มีการจับกุม เมื่อดูสถิติพบวาผูกระทํ าความ
ผิดจ ํานวนถงึหนึ่งในสามที่กระทํ าความผิดไปในขณะเดียวกับที่เสพยาเสพติด  และเพื่อแกไขปญหา
คดลีนศาลปกติ อันเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหการพิจารณาพิพากษาคดีมีความลาชา อยางไรก็ดีผูเขา
รับการฟนฟูเปนผลสํ าเร็จก็อาจไดรับการพิจารณาโทษทางอาญาใหนอยลง หรือส่ังไมฟองหรือ
ยกฟองไปแลวแตกรณี ซ่ึงตางจากพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545  
ทีก่ ําหนดใหเฉพาะผูที่เสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจํ าหนาย เสพและจํ าหนาย 
ตามจ ํานวนและและปริมาณที่ไมเกินกํ าหนดในกฎกระทรวง
  4. ความคิดเห็นอยางไรตอการที่ผู พิพากษาอาชีพ พนักงานอัยการ นักสังคม
สงเคราะห จิตแพทย เจาหนาที่ศูนยบํ าบัดฟนฟู ผูตองหา ครอบครัว ชุมชน (รวมกันเปนทีมงาน
ศาลยาเสพติด (drug court team) รวมลอมวงพบปะพูดคุยดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง (meeting) ใน
การพิจารณาคดีและรวมกันกํ าหนดแนวทางชวยเหลือผูติดยาเสพติด กับกรณีของพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 ทีก่ารพจิารณาคดีเปนลักษณะปด มีเพียงคณะ
อนุกรรมการ (ซ่ึงมกีารแตงตั้งในแตละจังหวัด) เทานั้นที่ที่พิจารณาคดี โดยไมมีผูตองหา  ครอบครัว 

DPU



155

หรือชุมชน หรือแมกระทั่งเจาหนาที่บํ าบัด จิตแพทย เขามามีสวนรวมในการพิจารณาและกํ าหนด
แนวทางการบํ าบัดฟนฟู

5. ความคิดเห็นตอการจัดตั้งศูนยชวยเหลือชุมชนโดยมีกระบวนการจัดการกันเอง
ภายในชมชนเพื่อเปนองคกรชวยการประสานงานกับศาลยาเสพติดในการใหความชวยเหลือผูติดยา
เสพติด

6. ความคิดเห็นตอมาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลผูติดยาเสพติดหลังการ
ปลอยตัว

7. ความคดิเห็นตอระยะเวลาในการบํ าบัดผูติดยาเสพติดDPU
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ภาคผนวก ข
บทสมัภาษณเก่ียวกับมาตรการบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด

บทสัมภาษณนายพรเพชร  วชิติชลชัย ผูพิพากษาศาลฎีกา
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 มุงฟนฟูผูติด

สวนกระบวนการพิจารณาฟนฟูก็เปนไปแลวแตละประเทศจะกํ าหนด อยางในมลรัฐฟลอริดา หรือ 
ออสเตรีย ที่เคาสามารถนํ าการกระทํ าความผิดฐานอื่นซึ่งทํ าไปโดยฤทธิ์ยาเสพติเพราะเนื่องจากเขามี
วธีิพิจารณาซึ่งเปดชองไว ศาลยาเสพติดอาจารยไมขัดของที่จะมี   แตจะตองออกกฎหมายรองรับวิธี
พจิารณาใหชัด สวนการระงบัค ําพิพากษา ไวช่ัวคราว ไมมีความเห็นเนื่องจากไมแนใจ นอกจากนี้
ควรแกไขใหอํ านาจศาลอยางกวางขวางเพื่อใหศาลใชดุลยพินิจไดในการทํ างานบริการสังคม และมี
อํ านาจในการติดตามดูแลหลังมีการบํ าบัดฟนฟูเนื่องจากวาระบบบํ าบัด ปจจุบันไมมีการติดตามดูแล
และภายหลังบํ าบัดเสร็จก็ปลอยออกสูชุมชน ทํ าอยางไรก็ไดอาจารยเห็นดวยหมดตราบใดที่ไมขัด
รัฐธรรมนูญ จะใหศาลระงับคํ าพิพากษาไวช่ัวคราวก็ทํ าได ปจจุบันศาลยาเสพติดเรายังไมมี  ถาจะ
ตั้งก็ตองตราเปนพระราชบัญญัติพิเศษขึ้นมา ในสวนของการบํ าบัดโดยฝายบริหาร ความเห็น 
สวนตัวของอาจารยคิดวาไมนาจะประสบผลสํ าเร็จสักเทาไหร

บทสัมภาษณนายชยัเกษม  นิติสิริ  รองอัยการสูงสุด
อาจารยติดใจในประเด็นที่กํ าหนดใหทั้งผูพิพากษาและอัยการเปนสมาชิกในทีมงานใน

ศาลยาเสพติด และยังใหทั้งสองฝายหารือรวมกันกับสมาชิกทีมงานศาลยาเสพติดคนอื่นๆ ดวย
เนื่องจากระบบเมืองไทยนั้นเปนการดํ าเนินคดีที่แยกสวนกัน ซ่ึงแตกตางจากของตางประเทศ จริง
อยูแมจะมีการแยกดุลยพินิจตามความรายแรงของการกระทํ าความผิด  กลาวคือหากโทษไมเกินหาป 
อํ านาจในการสั่งคดีอยูที่พนักงานอัยการ  แตหากมีอัตราโทษสูงกวานั้นก็เปนอํ านาจของผูพิพากษา
แตอาจารยเหน็วายากมากที่จะใหความรวมมือกัน ในทางวิชาการคุณสามารถที่จะเสนอแนะไดและ
หากคุณมีขอมูลวาประเทศอื่นๆเคามกีฎหมายบัญญัติไววาอยางไรบาง  ก็จะเปนการดี

ประเทศเราศาลยุติธรรมคอนขางรักษาอํ านาจไว แมในปจจุบันจะมีการจัดตั้งศาล 
แรงงาน ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  แตกเ็ปนเพียงการโยกยายตํ าแหนงกัน
ไปมา แลวในที่สุดก็เปนเพียงผูพิพากษาศาลยุติธรรมแตยายไปอยูในศาลชํ านาญพิเศษ ดังนั้น
อาจารยวาหนทางที่เปนไปไดมากที่สุด คือ ใหคงไวซ่ึงการจัดตั้งโดยการริเริ่มของศาลยุติธรรม 
นัน่แหละ เพยีงแตวาจะทํ าอยางไรใหมีความเปนผูพิพากษาอาชีพ (specialize) เนื่องจากปจจุบัน เชน 
ผูพพิากษาศาลแรงงงาน เมื่อยายมาอยูไดปสองปก็ยายไปอีกแลว ซ่ึงอาจารยคิดวาไมถูกตองหรือไม
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กใ็ชอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ ให final decision  เปนของศาลยุติธรรม  ถึงแมจะมีอัตราโทษไมเกินหาป
กต็าม  ถึงจะมีทางเปนไปได

การบํ าบัดฟนฟูถามีหลายฝายรวมมือกันเสนอความเห็นก็ยอมดีกวาการตัดสินใจของ
คนๆ เดียว แมแตประเทศสหรัฐอเมริกาเองชวงหลัง ในหลายๆ รัฐก ําหนดใหรวมในการกํ าหนดวิธี
การลงโทษดวยคณะลกูขุนเขามาตัดสินคดีดวย

ถาเปนลักษณะของศาลยาเสพติดก็ดีเพียงแตยากที่จะเกิดขึ้นกับระบบกระบวนการ 
ยุติธรรมของบานเรา

คํ าถาม เหน็ดวยหรือไมกับการให relative offence เขามาในศาลยาเสพติด หรือเอาเฉพาะแตคนติด
อยางเดียว

ตอบ ปกตมิาตรการในการบํ าบัดฟนฟู หรือมาตรการทางเลือกอื่นในการลงโทษมักจะมทีี่มาจาก
การแกไขปญหาเรื่องคดีลนศาล เนื่องจากมีหลายคดีกวาจะเสร็จก็ใชเวลานานบางครั้งถึง
10 ป โดยปกติแลววธีิการตัดสินโดยศาลนั้นดอียูแลว  ดังนั้นหากจดัตั้งเปนศาลยาเสพติดซึ่ง
มลัีกษณะพิเศษ ประชาชนและศาลยุติธรรมเองจะยอมรับไดหรือไม  การกํ าหนดให related 
offences เขามาในศาลยาเสพติดจะทํ าใหเปนเรื่องยากขึ้นอีก

คํ าถาม เปรียบเทียบ ความคิดเห็นตอการใชมาตรการติดตามดูแลของ ศาลยาเสพติดซึ่งกํ าหนด
ระยะเวลาที่มาก เชน 300  ช่ังโมง ในขณะที่พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พุทธศักราช 2545ไมมีกระบวนการติดตามดูแล

ตอบ ดแีน แตในสภาพสังคมบานเรา คุณคิดวาคนที่จะเขามารับผิดชอบในเรื่องของการติดตาม 
ดูแลใหมีการปฏบิตัติามที่กฎหมายกํ าหนดอยางจริงจังสามารถจะทํ าไดหรือเปลา ที่กรมคุม
ประพฤติทํ ากันไดผลจริงจังหรือเปลา นอกจากนั้นก็มีปญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นอีก  
คือผมคิดวาหลักการมันดีและเห็นดีดวย แตบานเรายังไมมีมาตรฐานสักเทาไหร เพราะ
ฉะนัน้ตองมีการ Educate อยางมากซึ่งรัฐบาลเราก็ใหความสนใจในเรื่องเหลานี้ เหมือนกับ
ตอนนีป้ระเทศเราพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจอยางเดียว แตความสัมพันธในครอบครัวกลับตก
ตํ่ าเปนอยางมาก
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บทสัมภาษณนายมณฑล  แกวเกา ผูอํ านวยการศนูยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี
คํ าถาม ระบบเมอืงไทยมีระบบการบํ าบัดอยู สามระบบ ระบบใดมีประสิทธิภาพมากกวากัน
ตอบ ระบบในเมืองไทยมีระบบการฟนฟูอยู สามระบบใหญ คือ

1. ระบบสมัครใจ โดยทั่วไปเดินเขาไปบํ าบัดฟนฟูตามสถานที่ตางๆ
2. ระบบตองโทษเพราะถูกจับและมีการดํ าเนินคดีเมื่อสงตัวบุคคลนั้นเขาสูเรือนจํ า

ดวยวิธีการบํ าบัดผูตองโทษที่เปนผูตองหาที่ติดยาเสพติด
3. ระบบบังคับบํ าบัด เชน ทีศ่นูยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกว โดย

กระบวนการเริ่มจากมีการจับกุมของเจาหนาที่ตํ ารวจ ถาหากเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกํ าหนด (กลาว
คือไมมีความผิดมากอน ไมเปนผูตองหาในขณะนั้นตามชนิดประเภทและปริมาณที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวง) ก็ยื่นคํ ารองตอศาล เพื่อขอใหศาลมีคํ าส่ังใหผูตองหาไปตรวจพิสูจนวาเปนผูเสพหรือติด
ยาเสพติดจริงหรือไม พอศาลสั่งใหตรวจพิสูจน อํ านาจจะถูกถายโอนใหกับคณะอนุกรรมการซึ่ง
เปนฝายบริหารที่แตงตั้งตามจังหวัดตางๆทั่วประเทศ คณะกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งในพื้นที่
นัน้ๆ กจ็ะสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดํ าเนินการตรวจพิสูจนตามที่ศาลมีคํ าส่ังมา (ทีศ่นูยก็รับแตรับแค
สามอํ าเภอ แตชวงหลังมีรับมาจากตางจังหวัดก็มากเหมือนกัน) หลังจากตรวจพิสูจนแลวพบวาผู
ตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด  คณะอนุกรรมการก็จะไปกํ าหนดแบบการฟนฟูวาควรจะ
ก ําหนดแบบการฟนฟูอยางไร  เพราะผูตองหาแตละรายแมจะถูกจับดํ าเนินคดีในความผิดฐานเดียว
กนั แตในเรื่องของประวัติความประพฤติ   การเสพ สภาพแวดลอม สังคมที่แตละคนเคยอยูมันไม
เหมือนกัน การกํ าหนดแผนจึงแตกตางกันไป โดยกฎหมายกํ าหนดแผนไววาใหเขารับการบํ าบัด
ฟนฟไูมเกิน หก เดือน ถาหากผลของการฟนฟูไมเปนที่นาพอใจก็ใหขยายตอไปเรื่อยๆ คร้ังละไม
เกนิ หก เดือน  รวมแลวไมเกินสามป  สวนวิธีการหลักๆ มี สามวิธี ดวยกัน กลาวคือแผนแรกคือ
ตามมาตรา 23 (1)  คือสงไปฟนฟูในลักษณะแบบควบคุมตัวอยางเขมงวด มีระบบปองกันการหลบ
หนีประเภทที่สองเปนการควบคุมตัวแบบไมเขมงวด คือควบคุมตัวเหมือนกันโดยใหอยูในพื้นที่ที่
ก ําหนด แตไมถึงขั้นที่จะทํ าอะไรมากมาย ประเภทที่สามคือไมควบคุมตัวเลย  แตใหอยูในการดูแล
ของ พนักงานเจาหนาที่ (พนักงานคุมประพฤติ) ในจังหวัดนั้นๆ โดยก ําหนดเงื่อนไขเชน หาม
เกีย่วของกับยาเสพติด หามไปคบคาสมาคมกับผูเสพ และระหวางนี้จะมีการสุมตรวจปสสาวะเปน
ระยะ หากผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง คณะอนุกรรมการฟ นฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติดอาจ
เปลี่ยนแปลงแผนใหม โดยสงเขาสูกระบวนการฟนฟูแบบเขมงวดหรือไมเขมงวดเพื่อเขารับการ
ฟนฟตูอไปได  นี่คือหลักการมีเทานี้เอง หากพบวาในระหวางฟนฟูไมไดเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด 
เชน เปนผูจํ าหนายแตในขณะที่ถูกจับตองการใหตัวเองไดรับประโยชนจากพระราชบัญญัติฟนฟู
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สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545นี ้ เคาก็อาจจะกินเขาไป คร่ึงเม็ด เพื่อใหตรวจสาร
เสพตดิพบในปสสาวะและทํ าใหกลายเปนผูเสพ  หรือวาไปโกหกอยางไรก็ตามเพื่อใหเจาพนักงาน
เช่ือวาเคาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ถาพบอยางนี้คณะอนุกรรมการก็จะตองสงคืนไปสูกระบวน
การยุติธรรมตามปกติ เอาเขามาสูกระบวนการฟนฟูไมได หรือถาหากกระบวนการฟนฟูไมเปนที่
พอใจขยายแลวขยายอีกก็ไมเปนผล จนกระทั่งจบมธัยมศึกษาปที่ 3 กจ็ะตองถูกสงเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมปกติ หรืออีกกรณหีนึ่งหลังจากที่พบวาเคามีคดีอ่ืน หลังจากที่ศาลสั่งใหมาตรวจพิสูจนแลว 
ซ่ึงเปนเพราะขณะศาลสั่งศาลไมทราบและตอมามีคดีความผิดฐานอื่นๆ เขามาภายหลัง อยางนี้ก็สง
กลับเขาไปสูกระบวนการปกติ เนื่องจากจุดประสงคของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พุทธศักราช 2545 ตองการเอาคนที่ไมมีภาระทางกฎหมายอื่นๆ เขามาฟนฟู มิฉะนั้น จะเกิด
ความวุนวายเปนอยางมาก เดี๋ยวจะตองไปศาล เพื่อจํ าเลยในคดีนั้น หรือไปสืบพยานออกไปเลย  ทีนี้
เขามาสูประเด็นที่ถาม ที่นักศึกษาเลาใหฟงซ่ึงจะพบวาในหลายประเทศก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การแกไขฟนฟู คลายๆ กนั  กค็อืเปนไปในลักษณะที่เปนบังคับและสมัครใจ กลาวคือ ชวงแรกเปน
การบงัคบัใหเลือกวาจะสมัครใจเขาสูกระบวนการบํ าบัดหรือไม  หากตกลง  ก็จะเขาสูกระบวนการ
บํ าบัดแตถาเกิดระหวางการบํ าบัดคุณไมหาย หรือมีปญหา กระบวนการยุติธรรมปกติจะลงโทษ
หนกัเพราะถือวาใหโอกาสแลว แตเมื่อเปรียบเทียบกับบานเราเปนบังคับรอยเปอรเซ็นต ซ่ึงมีขอเสีย
คือเพราะวาเมื่อมีการบังคับทํ าใหความเต็มอกเต็มใจมีนอย หลายคนที่เขามาในนี้ไมอยากจะเขารับ
การฟนฟเูลย ใหไปติดคุกที่เรือนจํ ายังจะดีกวา ยกตัวอยางที่ผูติดยาเสพติดที่จะเขารับการฟนฟู หลาย
คนพูดเปนเสียงเดียวกันวา ตองการไปอยูที่เรือนจํ ามากกวาที่จะเขารับการฟนฟูที่ลาดหลุมแกว  
อีกปจจัยหนึ่งก็คืออาจเปนเพราะระบบการฟนฟูตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พุทธศักราช 2545 กบัการฟนฟูในระบบตองโทษมันแตกตางกัน ในเรือนจํ าพูดกันตามตรง ในเรื่อง
ของการพัฒนาพฤตินัยมันยังไมถึงสักเทาไหร เขาไปแลวก็ไปสรางงานตางๆ สุดทายก็เปนการ
ตอบแทนในรปูแบบของสวนแบงรายได โดยมิไดมีการพัฒนาในเรื่องของจิตใจเลย แมวาจะมีการ
น ําพระมาเทศน มีการอบรมธรรมะในวันพิเศษตางๆ หรือแมกระทั่งการทํ าชุมชนบํ าบัดในเรือนจํ า
(T.C.) กต็าม  มนัยงัไมเปนระบบที่เขมขนเพียงพอที่จะเลิกยาไดในระดับของจิตใจ  หรือยังไมทํ าให
เคาถึงกับปรับเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติของตัวเอง  นึกออกไหม  เชาไปก็มีขาใหญ แบงกลุมเปน
ฝกฝาย เพราะฉะนั้นระบบก็ไมดี เพราะนั้นผูเขารับการฟนฟูที่เขามาที่นี่จึงอยากจะเขาไปอยูในเรือน
จ ํามากกวา  เพราะมันมีความเปนอิสระ ญาติสามารถมาเยี่ยมเมื่อไหรก็ได  รับของฝากก็ได มีบุหร่ีก็
ใหสูบ ทุกอยางไดหมด เพราะฉะนั้นเด็กๆหลายคนจึงไมอยากเขาไปตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 เนือ่งจากเปนการไมไดเขามาตามที่ใจเขาปรารถนาที่
จะเขามา นี่คือขอเสีย  อีกประการหนึ่งก็คือ คนที่เขามาสูกฎหมายฉบบันี้มีความหลากหลาย  มันไม
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ไดเปนผูปวยแทๆ เลย  ตามที่เจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้กํ าหนดวา ตองการเอาผูเสพหรือผูติด
เขามาบํ าบัด จริงๆ แลวไมใช แตสวนใหญผูกระทํ าความผิดมีลักษณะเปนอาชญากรรมโดยสมบูรณ 
บางคนมีประวัติจํ าคุกมาแลวถึง 10 คร้ัง 15 คร้ังก็มีนะที่ลาดหลุมแกวทั้งลักทรัพย  ปลนทรัพย บาง
คนก็เคยมีประวัติฆาคนตาย ซ่ึงคนเหลานี้จิตใจยังคงมีความเปนอาชากรรมอยู  ก็เลยเปน
การเอาคนมาบํ าบัดไมถูกฝา ถูกตัว แตที่จริงในสวนตัวเจตนารมณของกฎหมายมันดี  ตองการเอา
ผูเสพที่ถือเปนผูปวยจริงๆ เขามาบํ าบัด นอกจากนั้นพอบุคคลเหลานี้ไปอยูในศูนยฟนฟูก็จะไป
เปนหัวโจก ไปชักนํ าผูอ่ืนไปในทางที่ผิด และมีการถายโอนพฤติกรรมกันไดโดยงาย ที่ศูนย
ลาดหลมุแกวก็มีปญหานี้คอนขางเยอะ นอกจากนี้สังเกตวาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พุทธศักราช 2545ไมไดบัญญัติหามบุคคลที่เคยกระทํ าความผิดมากอน ดังนั้นแมเปนความ
ผิดรายแรงแคไหน แตเมื่อพนโทษแลวไปเสพยาก็เขาสูกฎหมายนีท้ัง้หมด ในกฎหมายจะหามเฉพาะ
หลังจากที่ศาลสั่งตรวจพิสูจนแลวไปกระทํ าความผิดอีก (ไมหามกรณีมีประวัติมากอน) (กฎหมาย
ใชคํ าวาตองปรากฏวาเขาไมเปนผูตองหาคือพูดวาในขณะนั้นไมอยูในระหวางถูกดํ าเนินคดี ไมถูก
จ ําคกุเทานั้นเอง พูดงายๆ  กฎหมายมองในแงดเีกนิไปทํ าใหเกิดปญหาตามมา อีกเรื่องหนึ่งที่เปน
ปญหาในกระบวนการฟนฟูในเรื่องของความไมชัดเจนในการกํ าหนดแผนคณะอนุกรรมการตอนนี้
มกีวา เกาสบิกวาคณะคลอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เมื่อมีเยอะทํ าใหการกํ าหนดแผนไมเปนไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน คณะอนุจะประกอบไปดวยแพทย นกัสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา ผูทรง
คณุวฒุ ิ รวม  เจ็ดคน  แตละพื้นที่ก็จะมีความแตกตางกัน เพราะผูทรงคุณวุฒิประสบการณตางกัน 
ยอมท ําใหมาตรฐานการกํ าหนดแผนก็ตางกัน ในขณะที่แพทยนั้นก็มีทั้งแพทย จิตแพทย  และแพทย
อายุรกรรมทั่วไป เพราะฉะนั้นมุมมองของคณะอนุกรรมการในแตละพื้นที่จึงมีความเหลื่อมล้ํ ากัน 
ที่ศูนยลาดหลุมแกวรับผูเสพจากทั่วประเทศ จึงมองปญหาออก เด็กบางคนเสพเพียงนิดเดียวเอง 
ประวตัอ่ืนๆกไ็มไดเสียหายอะไร แตกลับเอาสงเขามาฟนฟูภายในศูนย ซ่ึงเปนแบบเขมงวด เพราะ
เหน็วาอยูบานเกเรเหลือเกิน  นี่ไมใชเร่ืองการฟนฟูผูเสพแลว   แตคณะอนุกรรมการบางคณะก็เขาใจ
หลักการโดยผูนั้นจะตองเสพจริงๆ และตองเอามาอยูในศูนย

ในขณะที่ประธานเปนอัยการจังหวัด ก็เลยมองในแงมุมของกฎหมายเพียงอยางเดียว 
กรรมการจะฟงอัยการจังหวัดเปนหลัก เพราะเกรงใจ ในความเห็นสวนตัวหากประธานเครงครัด
มาก มองทุกเรื่องเปนกฎหมายหมด  ไมค ํานึงถึงสภาพแวดลอมแผนการฟนฟูก็จะออกมาอีกรูปแบบ
หนึ่ง  ผมวาประธานควรมีลักษณะเปนการเปดกวาง รับฟงความคิดเห็นของแพทย  นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห แลวหาทางรวมกันกํ าหนดแผน

อีกเรื่องหนึ่งที่เปนปญหาก็คือความยืดหยุนของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พุทธศักราช 2545 ไมม ี เชนมาตรา20 การปลอยตัวชั่วคราวระหวางการฟนฟูหรือตรวจ
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พิสูจนใหมีได แตใหเปนไปตามอนุกรรมการกํ าหนด และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํ ารองขอ
ปลอยตัวช่ัวคราวตองมีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  นีเ่ปนปญหาในขณะที่รัฐธรรมนูญบอกวา ในขณะที่เขา
เปนผูตองหาเขามีสิทธิที่จะไดรับการประกันตัวและไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรม
เพราะความหลากหลายของสหวิชาชีพ และคณะกรรมการแตละคนก็ไมไดมีประสบการณเชี่ยวชาญ
ในต ําแหนงหนาที่นั้นโดยตรง  การนัดประชุมจึงไมไดดังใจ เชน วันศุกรลูกถูกจับกุม ผูปกครองจึง
ขอประกนัตวั แตในวันศุกรสวนใหญสังเกตคนโนนก็ติด  คนนี้ก็ติด มาไมได สุดทายก็ไมครบ
องคคณะ จงึพจิารณาปลอยไมได ตองขังเขาไวจนกวาถึงวันจันทร แลววันจันทรก็ไมแนนะวาจะมา 
ครบองคหรือเปลา นี่คือความไมยืดหยุนของกฎหมาย เพราะกฎหมายไปเขียนวาเปนเรื่องของคณะ
อนกุรรมการ พอเปนคณะปป มันก็จะไปโยงถึงเรื่องขององคคณะที่จะสามารถเปดประชุมรวมกัน
ได โดยทีศ่าลก็ไมสามารถใชดุลยพินิจไดเลย เนื่องจากในตัวกฎหมายตัดตอนอํ านาจศาลไปแลวซ่ึง
จริงๆแลวศาลจะไปมีอํ านาจอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ผูตองหาไปกระทํ าความผิดฐานอื่นอีก ตามมาตรา 
24 ถึงจะสงเรื่องไปใหศาล เพื่อใหศาลพิจารณาและดํ าเนินคดีตอไปและเขาสูกระบวนการของศาล
อีกครั้งหนึ่ง แตกรณีนี้จะเห็นไดวายังอยูในชวงของคณะอนุกรรมการทั้งหมดทุกเรื่องเลย โดยมี
กรอบการปฏิบัติงานเปนระเบียบฯ

อีกเรื่องหนึ่งที่เปนปญหาในทางปฏิบัติก็คือการอุทธรณจะเห็นไดวาในกฎหมายอาญา  
หรือกฎหมายแพงก็กํ าหนดไวเหมือนกัน ในเรื่องของสิทธิในการอุทธรณ แตในกฎหมายฉบับนี้เปน
การก ําหนดใหสิทธิ ผูเขารับการฟนฟูอุทธรณไวคอนขางจํ ากัด ในบางกรณีเทานั้น  ก็มีกรณีที่คณะ
อนกุรรมการฟนฟูพิจารณาวาเขาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด  แตเคาจะโตแยงวาเขาไมใช อีกกรณี ก็
คือ คณะอนุกรรมการไมพิจารณาคํ ารองขอปลอยตัวชั่วคราว แตเคาโตแยงวาเขานาที่จะไดรับการ
ปลอยตวัช่ัวคราว กรณีสุดทายคือคณะอนุกรรมการไปขยายระยะเวลาการฟนฟู  ดงันั้นจึงมีเพียงสาม
กรณเีทานัน้  จริงๆแลวในความเห็นสวนตัว มีหลายเรื่องที่เขานาจะมีสิทธิอุทธรณได  กฎหมายฉบับ
นีเ้ขยีนไวแคบเกินไป (มาตรา 38) ผมคิดวาการใชดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูกรณีอ่ืนเชน 
เขมงวดหรือไม ตลอดถึงดุลยพินิจทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการบํ าบัดก็นาจะอุทธรณได หรือกรณีที่
หากผูเสพรายหนึ่งพูดวา “กผ็มแค เสพหาครั้งเองในชีวิ เพียงแตไปเกเรชายบานเขานิดหนอย ทํ าไม
จะตอง วินิจฉัยวาผมเปนคนหัวแข็ง หัวรุนแรง” เชนนีเ้คานาที่จะนํ าพยานหลักฐานมายื่นตอศาลได
วาเคาไมไดมีพฤติกรรมถึงขั้นนั้น หรือในกรณีของการฟนฟูอยางผมอยู มา 45 วันแลวก็อยากจะ
ออกไปภายนอกโดยไมควบคุมตัว แตคณะอนุใหผมไปอยูตั้ง ส่ีถึงหกเดือน และโดยจิตใจเขาแลวก็
ไมไดประสงคจะไปเสพอะไรแลว อีกทั้งมีภาระทางบาน ครอบครัว  เชนนี้ก็อุทธรณไมได  ผมจึง
คิดวานาที่จะอุทธรณไดทุกเรื่องในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการ หรือดุลยพินิจทุกเรื่องก็ใหอุทธรณ
ได เฉกเชนเดียวกับในทางกฎหมายมหาชน เร่ือง  ของการใชดุลยพินิจของฝายบริหารมีสูงมากทั้งที่

DPU



162

ใชดุลยพินิจไปในทางที่ไมถูกตอง มีเร่ืองฟองศาลปกครองมากมาย เหลานี้ยังมีสิทธิฟองเลย(ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

ผมเห็นดวยที่จะนํ าระบบบังคับและสมัครใจอยางเชนในศาลยาเสพติดมาบังคับใช  
เพราะวาเราตองยอมรับวา ผูเสพหากมีความรูสึกในจิตใจเขาเองวาอยากที่จะไปบํ าบัด มันก็ชนะไป
คร่ึงนงึแลว แตอีกคนที่ไมอยากไปเลย หนํ าซ้ํ ายังอยากติดคุกดีกวา แตติดตรงที่วาเลือกไมไดเนื่อง
จากพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 บงัคับใชระบบบังคับบํ าบัด
แบบรอยเปอรเซ็นต ดังนั้นผลมันจึงเทียบกันไมได เพราะเขาไมอยากไป ในตางประเทศ เคาคงจะ
มองถึงสิ่งเหลานี้  เร่ืองการบํ าบัดเปนเรื่องที่บานเราเพิ่งมีใชกันมาไมนานก็อาจจะตองมีการปรับปรุง
แกไขกันตอไป จริงๆ ประสบการณที่ดีๆ ในตางประเทศเราก็เอามาใชไดนะ แตนักกฎหมายไทยยัง
คงยึดติดอยูกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู ซ่ึงใชในคดีปกติ กับวิธีดํ าเนินการตามพระราช
บญัญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545นีซ่ึ้งเปนเรื่องใหมก็ยังปะปนไขวเขวกัน มี
บอยคร้ังมากพนักงานสอบสวน ไมเขาใจกระบวนการที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ

ประเดน็ อาฟเตอรแค ตองแกที่กฎหมายเพิ่มเติมเพื่อดูแลเคาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวน
การบํ าบัด เวลานี้เราเขาไปดูแลโดยที่ไมมีกฎหมายรองรับ เคาจะใหความรวมมือเราหรือไมก็ได 
อยางไรก็ตามในการดํ าเนินของศูนยก็พยายามปรับ เชนบานเรามีวิธีการบํ าบัดอยูหลายหลายวิธี
เหลือเกิน เชน ทีซี  ฟาสโมเดล แมทรกิซ สุดทายเราเห็นวาทีซีนั้นแหละดีที่สุด เนื่องจากทีซีมีหลัก
แนวคดิมากกวา 200 ป โดยมีการนํ ามากใชจริงกวา 50 ปมาแลว ซ่ึงตนแบบก็คืออเมริกาเปนหลัก 
ในยโุรป  อิตาลี ก็ใช ทีซี  แตก็มีความตางกันในเรื่องคานิยม พื้นที่ วัฒนธรรมในแตละประเทศ มันก็
มคีวามหมายแตกตางกันบางนิดหนอยแตเราก็พบวามันไมมีปญหา คือหลักใหญคลายกัน เราเห็นวา
ทีซีเปนรูปแบบที่ตกผลึกพอที่จะนํ ามาใชอยางมีประสิทธิภาพ ทางศูนยลาดหลุมแกวก็เลยเอารูป
แบบนี้มาใช สวนเรื่องอาฟเตอรแคหลังจากที่เราดํ าเนินการฟนฟูมาไดระยะหนึ่ง เราพบวาแผนที่
คณะกรรมการกํ าหนดใหเรา ไมมีแผนในทางปฏิบัติมาใหดวย  คือเชน ใหนํ านาย ก เขาไปรับการ
ฟนฟูแบบเขมงวดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพลาดหลุมแกว เปนเวลา ส่ีเดือน หลังจากนั้นใหเขาสู
โปรแกรม  การปรับตัวเขาสูสังคม ของสํ านักงานคุมประพฤติอีกสองเดือน จบแคนี้เอง ซ่ึงไมมีราย
ละเอียดในการบํ าบัดเลย ก็เทากับใหทางศูนยดํ าเนินการเอง จริงๆแลวผมคิดวาทางคณะ
อนุกรรมการควรจะดํ าเนินการรวมกันกับเจาหนาที่ศูนย ในการกํ าหนดแผนจริงอยูแมเราจะใชทีซี
กันทุกคน แตวาในขั้นตอนสุดทายที่พูดถึงเมื่อตะกี้กอนปลอยเคาออกสูสังคม เพราะเด็กที่เขามามี
ความหลากหลาย มีครอบครัวแลว ซ่ึงบางก็พรอมที่จะรับไปดูแล บางคนเปนคนแรรอน เปนหญิง
ขายบรกิาร รับจางเดินยาคลองเตย กลับไปก็เขาไปอยูในวังวนเดิม ดังนั้นจึงตองมีแผนการรองรับ
การเตรียมตัวกอนกลับไปอยูขางนอก กับกรณีที่ภายหลังออกไปแลวก็จํ าเปนที่จะตองดูแลกันตอ

DPU



163

เพราะฉะนั้นในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกวจึงมีแนวคิดเทาที่พอจะทํ าไดกอน
การแกกฎหมายในภายหลัง ก็คือเราแบงผูเขารับการฟนฟูออกเปนสามเฟส โดยเฟสแรกตั้งกลุม
สมาชิกใหมโดยเรียกวากลุมสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดความรูสึกอยากรวมมือ ในชวงเดือนที่สอง
กเ็ปนทีซี สุดทายก็จะเปนการเตรียมเด็กออกสูสังคม (นอกจากนี้บางคนเราไดสงตอไปใหบานกึ่งวิถี
(half way house) ทีบ่านไทรนอย ซ่ึงเราจะใชเวลาประมาณ หกเดือน นี่ก็เปนวิธีการแกไขปญหา
ของเราเนือ่งจากไมมีกฎหมายรองรับ จึงไมแนใจวาอนาคตเด็กจะใหความรวมมือแคไหน จริงๆ ผม
ตองการระยะเวลาที่มากกวา 6 เดอืนแตเนือ่งจากความจํ ากัดในงบประมาณ พนักงานเจาหนาที่ที่จะ
ตดิตามดูแล  พูดกันตามตรง จริงๆ ระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดแคนี้ไมพอหรอก ส้ันเกินไป ทีซี 
ไมหรอก หกเดือน อยางนอยตองปคร่ึงเปนอยางตํ่ า อยางในอิตาลีของเคา 3.5-5 ปเลยทีเดียว 
คดิงายๆ ในชวงชีวิตของเคาเคาเริ่มไดรับการปลูกฝง ทัศนะคติ  ความคิด มาตั้งแตยังเด็กๆ นานแค
ไหนกไ็มรู จนกระทั่งเริ่มใชยาในชวงวัยรุน อายุ 15-16 ป  ลองคิดดูเคาไดรับการบมเพาะนิสัยมา
อยางตํ ่า 15 ป แตมาอยูกับเราในระยะสั้นๆ แค 4-6 เดือน มันไมพอหรอก หากแกไขกฎหมายได 
อยากใหท ําเปนนโยบายระดับชาติ เลย  ตองแกกฎหมายเพิ่มเติมระยะเวลา ฟนฟู เปน 1 ปหรือ 3 ป
ขึน้ไป อันที่สองก็ตองไปแกไขกฎหมายในการติดตามดูแล หรืออาฟเตอแคร ภายหลังที่สงเคาออก
ไปสูโลกภายนอก ก็เพื่อใหรัฐมีอํ านาจตามกฎหมายในการติดตามดูแลและปองกันไมใหเปนการ
ละเมดิรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังจะไดงบประมาณมาสนันสนุนอยางพอเพียง  อยางไรก็ดี ในตางประเทศ
กม็กีารดงึเอกชนเขามาชวยคาใชจายในการติดตามดูแล  แตประเทศไทยคงไมได คงไปไมถึงขนาด
นัน้ ความพรอมของภาคเอกชนเคาเขมแข็ง ในอิตาลีเคามีศูนยอยูกวา 150 แหงทั่วโลก ในเมืองไทย
กป็าเขาไปสามแหงแลว เคามีเม็ดเงินสนันสนุนอยางพอเพียง  ไมเหมือนของเรา

สวนประเด็นอื่นๆที่กลาวมา เชน เร่ืองระยะเวลาของการบํ าบัดฟนฟู ผมเห็นดวยในการ
ที่จะตองแกกฎหมายใหมีระยะเวลาที่นานกวานี้ อีกอยางอยากใหแกไขปญหาในชุมชนอื่นๆ ไป
พรอมกนัดวย เพื่อทํ าใหยาเสพติดหมดไปจากสังคมจริงๆ เพื่อชุมชนจะไดเขมแขง็ สภาพแวดลอมดี
เหน็ดวยที่จะใหชุมชนตอยอดมาดูแล after care ในพฤติกรรมที่ของเด็ก อาจเขาไปชวยเหลือตางๆ
ช้ีแนะ สุดทายผมวาครอบครัวสํ าคัญสุดมากกวาส่ิงแวดลอมดวยซ้ํ า

บทสัมภาษณ น.ต. นพ. บุญเรือง    ไตรเรืองวรวัฒน     ผูอํ านวยการสถาบันธัญญารักษ  
ปจจบุนัการรักษาคนไขยาเสพติดจัดแบงไดเปน 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ โดยผูเสพ

ทีย่งัไมถูกจับกุมสมัครใจเดินเขามาบํ าบัดรักษาตามาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พุทธศักราช 2522   ระบบบังคับบํ าบัด คนไขประเภทนี้ตองถูกจับในขอหา เสพ เสพและครอบครอง  
เสพและครอบครองเพื่อจํ าหนาย เสพและจํ าหนาย และเขาสูกระบวนการตามที่มีบัญญัติไวใน
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พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 และระบบตองโทษ ระบบนี้มัก
ใชกบัผูกระทํ าความผิดที่เปนผูคา ผูจํ าหนาย  ที่ติดยาเสพติดซึ่งซ่ึงศาลตัดสินใหรับโทษในเรือนจํ า

ประสิทธิภาพระหวางระบบบังคับบํ าบัดกับระบบสมัครใจบํ าบัด
การบังคับบํ าบัดผูเสพ หากพิเคราะหความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเฉพาะ

ประเดน็ของการอยูเขารับการบํ าบัดรักษาครบ 4 เดือน ผูเสพที่ผานกระบวนการตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 จะประสบผลสํ าเร็จมากกวาเนื่องจากผูเสพจะ
รูสึกกลวัวาหากหนีออกไปในระหวางการบํ าบัดรักษา หรืออยูรับรักษาไมครบ 4 เดือน จะตองถูก
พจิารณาและรบัโทษในเรือนจํ าซ่ึงจะเปลี่ยนเปนการบํ าบัดรักษาในระบบตองโทษไปโดยปริยาย ดัง
นั้นจึงเทากับวาบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนตัวบังคับควบคุมใหผูเสพตองอยูเขารับการบํ าบัดรักษา
จนครบระยะเวลา

อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 มีขอเสีย
ที่กระบวนการกลั่นกรองที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในหลายกรณี คณะกรรมการปลอยให
ผูเสพที่เคยเขารับการบํ าบัดรักษาแลวหลายครั้งสามารถเขามาบํ าบัดไดอีก รวมถึงผูกระทํ าความผิด
ที่เปนผูเสพและมีพฤติกรรมคายาเสพติด ทํ าใหมีการบํ าบัดรักษาปะปนกันทั้งผูเสพที่แทจริงอยาง
เดียวและผูเสพและคายาเสพติดดวย เหตุนี้เองที่ทํ าใหผลการบํ าบัดรักษายังไมดีเทาที่ควรจะเปน  
เพราะวาพวกนี้มีเจตนาที่แทจริงเพื่อครอบครองและจํ าหนาย ไมไดตองการเสพหรือมีอาการติดยา
เสพติด แตอยางใด

ผมมองวาการบํ าบัดรักษาที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือการบํ าบัดรักษาที่
คนไขยนิยอมพรอมใจ สมัครใจ มีความตองการที่จะรักษาใหหายทั้งทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงทายที่
สุดผลการบํ าบัดรักษาจะดีกวาคนที่ถูกจับและถูกบังคับใหเขารับการบํ าบัดรักษา

มาตรการทางกฎหมายในการติดตามผูเสพหลังการปลอยตัว
ในทางกฎหมายแลวจะพบวาขาดบทบัญญัติในการติดตามดูแลผูเสพหลังการปลอยตัว

กรมคุมประพฤติซ่ึงเปนหนวยงานที่ดูแลกฎหมายฉบับนี้โดยตรงแกไขปญหาโดยการใหกระทรวง
มหาดไทย ทีม่ีผูประสานพลังแผนดินใหชวยติดตามดูแล แตเนื่องจากระบบการติดตามดูแลไมมีบท
กฎหมายมารองรับประกอบกับเจาหนาที่ในกระทรวงมหาดไทยก็มีภารกิจที่จะตองดํ าเนินการงาน
ดานตางๆที่อยูในความรับผิดชอบอยูมาก ทํ าใหในปจจุบันไมคอยไดไปติดตามสักเทาไหร  ซ่ึงจริงๆ
แลวการติดตามดูแลที่ดีควรจะเปนเรื่องของความมีสวนรวมในชุมชนนั้นเองที่จะชวยกันติดตามดู
แลผูเสพที่ไดรับการปลอยตัวไมใหไปยุงเกี่ยวหรือเสพยาเสพติดซํ้ าอีก
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เปรียบเทียบระบบบังคับบํ าบัดกับระบบบํ าบัดแบบบูรณาการที่มีผูพิพากษาศาลยาเสพติด มารวม
ลอมวง กับพนักงานอัยการ แพทย เจาหนาท่ีเชี่ยวชาญการบํ าบัด นักจิตวิทยา ครอบครัว ผูเสพและ
ชุมชน อยางใดจะมีประสิทธิภาพมากกวากัน

อันที่จริงแลวตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545
กํ าหนดใหตํ ารวจรวบรวมพยานหลักฐานและสงตัวผูเสพฟองรองตอศาล ซ่ึงศาลจะตัดสินอยางไร
ก็ขึ้นอยูกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ศาลยาเสพติดผมเห็นวาในทางปฏิบัติ การที่องคกรทุกฝายเขามามีสวนรวมแลวมาพูดคุยเพื่อหาทาง
ออกใหกับผูเสพก็จะมีประโยชนและมีประสิทธิภาพมาก แตหากมีจํ านวนผูเสพเยอะก็คงจะทํ าได
ลํ าบาก เนื่องจากความพรอมทั้งในดานบุคลากรและงบประมาณมีไมเพียงพอ  แตโดยหลักการของ
ศาลยาเสพติดที่ไดกลาวมาผมเห็นดวยนะ และยิ่งหากสามารถใหชุมชนเขามามีสวนรวม หรือมี
กระบวนการยุติธรรมชุมชน(Community Justice) ก็จะดีมาก

เห็นดวยหรือไมท่ีจะนํ าผูเสพยาเสพติดท่ีกระทํ าผิดอาญาอื่นภายใตอิทธิพลของฤทธิ์ยาเสพติด
(Drug related offences) มาบํ าบัดฟนฟู

ไมเหน็ดวยเนื่องจากคนติดยาเสพติดเนื่องเพราะสมองติดยา และเปนเรื่องของกระบวน
การคดิ แตคนที่ไปมีคดีอยางอื่น เชนลักทรัพยหรือประทุษราย อาจกระทํ าความผิดโดยที่ไมไดเกิด
จากฤทธิ์ยาเสพติดก็ได และเปนการกระทํ าผิดที่มีเจตนาไมถูกตอง จริงอยูคนที่ติดยาแลวไปกอ
อาชญากรรมอาจมีอยูจริงแตไมใชทั้งหมด  และสิง่ทีเ่คาไดกระทํ าผิดไปแลวก็ตองแยกกัน การที่เคา
กระทํ าผิดตอกติกาสังคมก็ตองไดรับโทษเพื่อใหรูสํ านึกวาส่ิงที่ทํ าลงไปไมถูกตอง แตคนที่ติดยา
อยางเดียวโดยไมไดไปประกอบอาชญากรรมอื่น เคาอาจถูกชักชวนหรือเพราะขาดความอบอุนใน
ครอบครวัอะไรตางๆ  บุคคลเหลานี้เปนคนปวยที่ตองไดรับการรักษา ไมควรที่จะเอามาปะปนกัน

คิดเห็นอยางไรหากบัญญัติเพิ่มความสมัครใจเขาไปในพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พุทธศักราช 2545

อันที่จริงระบบสมัครใจนั่นแหละที่ดีที่สุด และถาถามผอ. ความสํ าเร็จของพระราช
บญัญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 อยูทีจ่ํ านวนคนไขตองลดลงเรื่อยๆ จนใน
ที่สุดกฏหมายฉบบันีถู้กยกเลกิไปเพราะไมมีคนถูกจับเพราะติดยาอีก จนในที่สุดก็จะเหลือแตระบบ
สมคัรใจ เพราะวาคนที่เปนโรคโดยทั่วไป เมื่อรูวาตัวเองปวยก็ตองไปหาหมอ ดังนั้นหากเราคิดวา
คนทีต่ิดยาเสพติดไมใชอาชญากร เคาเปนโรคสมองติดยา เนื่องจากสมองถูกทํ าลาย พอแมก็ตองพา
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เขามารกัษา และสังคมตองมีทัศนคติตอผูเสพอยางเขาใจ และยอมรับในตัวผูเสพ ไมดูถูกวาเขาเปน
ผูราย

ในขณะที่ตางประเทศสวนใหญเปนระบบบังคับบํ าบัด เนื่องจากประเทศเหลานี้มีวัฒน
ธรรมทีแ่ตกตางจากบานเรา สายสัมพันธในครอบครัวก็แตกตางกัน และปญหาผูติดยาเสพติดคอน
ขางรนุแรง และมีสวนเกี่ยวของกับอาชญากรรมอื่นสูง สวนประเทศไทยปญหาผูติดยาเสพติดยังไม
รุนแรงนักโดยผูเสพสวนใหญเสพเพราะตองการเขากลุมกับเพื่อน ตองการความบันเทิง ยังไมถึง
ขนาดไปไกลถึงกรณีเสพแลวไปกออาชญากรรมอื่นใด

สวนที่มีการกลาวอางกันวาระบบสมัครใจยังไมไดมาตรฐานทํ าใหกระบวนการฟนฟู
ยังไมมีประสิทธิภาพจึงกอเกิดพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545
นั้น เปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องดวยเหตุผลที่แทจริงของการรางพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 นี้ (โดยที่ผมเปนหนึ่งในผูรวมยกรางกฎหมายฉบับนี้)
เนือ่งจากตองการเบี่ยงเบนคดีออกจากศาลเพื่อแกไขปญหานักโทษลนคุก  และใชระบบบังคับบํ าบัด
เพื่อเปล่ียนเจตคติวาผูเสพคือผูปวย ดังนั้นมาตรฐานการบํ าบัดที่ดีที่สุดซ่ึงมีมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศก็คือมาตรฐานของระบบสมัครใจบํ าบัดซึ่งสถาบันธัญญารักษเปนผูรับรองสถานบํ าบัดอื่นๆ
ทีจ่ะใชระบบสมัครใจ
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ นายณัฐดนัย สุภัทรากุล
วันเดือนปเกิด 17   มกราคม  2521
การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  (เกยีรตินิยมอันดับ 2)   มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

เนติบัณฑิตไทย  สํ านักอบรมศกึษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา
ต ําแหนงปจจุบัน พนกังานคุมประพฤติ 4   (ฝายคดี)   สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
  จงัหวัดสิงหบุรี   กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม
การศึกษาอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  โดยความรวมมือจากจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัยและสํ านักกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม วทิยานิพนธนี้
ไดรับทุนสนับสนุนการทํ าวิทยานิพนธจากสถาบันพระปกเกลา   (King
Prajadhipok’s  Institute)
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