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ปกติยังคงมีขอจํากัดที่สําคัญตอการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิด แตในขณะเดียวกันผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดกลับไดรับการปรับปรุงแกไขดวยมาตร
การแทนการดําเนินคดีอาญาดวยการชะลอการฟอง การบังคับบําบัดรักษาและการคุมประพฤติตาม
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กลาวคือผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น
จะตองไมปรากฏวากระทําความผิดอาญาอื่นดวย สงผลใหการแกไขปญหาทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยและอาชญากรรมยาเสพติดไมคอยสัมฤทธิ์ผล 

โดยทั่วไปในการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดตามระบบกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาปกติทั้งของไทยและตางประเทศนั้นจะอยูภายใตหลักทฤษฎีอาชญากรรมและการลงโทษ 
หลักทฤษฎีการแกไขฟนฟู และหลักอาชญาวิทยา สําหรับรูปแบบที่มักนิยมนํามาปรับใชมีอยู      
ส่ีลักษณะคือช้ันกอนฟองคดี ช้ันฟองคดี ช้ันพิจารณาพิพากษาคดี และช้ันบังคับคดี ในกรณีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดจะมุงเนนที่การบําบัดรักษาทั้งใน
ระบบสมัครใจ บังคับบําบัด และตองโทษ ซ่ึงไดมีปรับใชมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาใน
ระบบการบังคับบําบัดรักษายาเสพติดดวย 

มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาเปนมาตรการที่ดําเนินการภายใตหลักอาชญาวิทยาที่
เห็นวาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดมิใชอาชญากรแตเปนผูปวยที่ตองไดรับการรักษามิใชการลง
โทษ โดยในการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดนี้จะไมนํากระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติมา
ใชกับผูกระทําความผิดใหครบทุกขั้นตอนแตใชวิธีการอื่นแทนอาทิ การชะลอการฟอง การคุม
ประพฤติ และมาตรการบังคับบําบัดรักษา ซ่ึงตามกฎหมายไทยไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยเปนการใหอํานาจดําเนินการแกฝายบริหาร ในตางประเทศ    
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ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะเชนเดียวกับของไทย เพียงแตเปนการใชอํานาจโดย       
ฝายบริหารภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของฝายตุลาการ ในประเทศออสเตรเลียจะใชมาตรการ
แทนการดําเนินคดีอาญาโดยฝายบริหาร และควบคุม ตรวจสอบโดยฝายตุลาการ ในประเทศญี่ปุน
ใชมาตรการชะลอการฟองซึ่งเปนอํานาจฝายบริหารที่มีระบบการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ
โดยการวางกลไกภายในและภายนอก  และการคุมประพฤติซ่ึงเปนอํานาจของฝายตุลาการ         
ในประเทศอังกฤษใชการบําบัดรักษาและการคุมประพฤติซ่ึงเปนอํานาจฝายตุลาการ 

ในการปรับใชมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่
เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดจําเปนตองคํานึงถึงลักษณะของความผิด การคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ผูเสียหายและผูกระทําความผิด รวมถึงการแกไข เยียวยาความเสียหาย ซ่ึงหากเปนความผิดอันยอม
ความไดยอมกอใหเกิดผลดีทั้งตอรัฐ ผูเสียหาย และผูกระทําความผิด อยางไรก็ดีจะตองมีการ    
ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของดังตอไปนี้มารองรับการดําเนินงานเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอหลัก
นิติธรรม อันไดแกประมวลกฎหมายอาญาเพื่อกําหนดอํานาจศาลในการสงตัวผูกระทําความผิดที่
เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมถึงการ
ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานนี้ดวย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อกําหนดให
พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอํานาจสั่งใหแพทยทําการตรวจผูกระทําความผิด ซ่ึงหากพบวาเปน   
ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดใหศาลมีคําสั่งใหผูนั้นเขารับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติด   
ยาเสพติด และกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจชะลอการฟองในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปน    
ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหผูนั้นเขารับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด และกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อกําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งให
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ่ึงเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดที่ปรากฏวาไดกระทําความผิด
อาญาอื่นดวยเขารับการบําบัดรักษาหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
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ABSTRACT 

 
Subject to legal and social context on conducting with properties crime that the 

offender is drug narcotics consumer or addict which is based on traditional criminal justice just 
still have main limitation for rehabilitation of such offender. In otherwise, the offender relating to 
narcotics who is the consumer or addict always has conducted on rehabilitation with diversion 
measures that are suspension, compulsory treatment and probation under the law on Narcotics 
Addict Rehabilitation. That performance is effected the solution of both problems, properties 
crime and narcotics crime, which have not more achievement.  

Generally, the offender rehabilitation under traditional criminal justice system usually 
based on the theory of crime and punishment, rehabilitation and principle of criminology. In 
Thailand, the offender rehabilitation usually conduct in four types that are dividing to stage of 
before filing the case to the court, stage of case filed, stage of court consider and decision and 
stage of correctional or punishment. In case of narcotics offense that the offender is narcotics 
consumer or addict usually conduct on treatment measures which on voluntary, compulsory and 
convicted system that could apply to conduct by diversion measures of criminal justice under 
compulsory treatment system. 

The diversion measures of criminal justice is the measures that conducted under the 
principle of criminology which usually have good attitude on narcotics consumer or addict as a 
patient, not a criminal, that should be received treatment not punishment. In the process of such 
offender rehabilitation, there is not conducting all of step in traditional criminal justice but usually 
conducted in other ways such as suspension, probation and compulsory treatment measure. 
According to Thai law that is provided such measures under the law on Narcotics Addict 
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Rehabilitation which based on administrative power. In the international country such as United 
States of America have such measures likewise Thailand but based on the closely judiciary power 
supervision, in Australia is conducted by administrative power and will got accountability by 
judiciary power, in Japan is conducted by suspension that is the administrative power which have 
the specific mechanism to control such power and probation that is judiciary power, in United 
Kingdom is conducted on treatment and probation by judiciary power. 

In the process to apply diversion measures in criminal justice for the offender that 
commit the property crime who is the narcotics consumer or addict must be respected to 
characteristic of the offense, right and liberty protection of victim and offender. If the offense is 
an offense of individualization it will be get more beneficially to government, victim and 
offender. However, there should be adjust the related law as following to implementing such 
measures according to the rule of law, that are the Penal Code to provide the court power to send 
the offender, who is the narcotics consumer or addict, for treatment or rehabilitation that 
including the power to control such conduction, the Criminal Procedure Code to provide the 
inquiry official or court power to issue an order to the doctor to examine or identify for narcotics 
of the offender and the court will send such offender  who was identified as narcotics consumer or 
addict to take treatment or rehabilitation and provide the prosecutor power to issue the suspension 
order, in case of such offender is a narcotics consumer or addict, for the court  issue an order to 
that offender to receive treatment or rehabilitation, the law on Narcotics Addict Rehabilitation to 
provide the court power to issue the order to the offender relating to narcotics, who is the 
consumer or addict that committed other crime, for treatment or rehabilitation in the prescription 
of period of time.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาอาชญากรรมยาเสพติดนั้นเปนปญหาที่มีความ
สําคัญ สรางผลกระทบตอความมั่นคงทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศ ความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน  อีกทั้งยังเปนบอเกิดของอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน 
ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดไมมีทรัพยสินและเงินทองที่จะนําไปใชเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับยาเสพติด เมื่อนั้นผูเสพหรือผูติดยาเสพติดก็จะตองพยายามอยางที่สุดเพื่อใหไดเงิน
ทองมาใชจายเกี่ยวกับยาเสพติด ซ่ึงในเบื้องตนอาจหาไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย แตในภายหลัง ก็
มักจะปรากฏวาเมื่อรางกายผูนั้นทรุดโทรม และออนแอลงมาก ประกอบกับการถูกตั้งขอรังเกียจจาก
สังคมรอบดาน ยอมทําใหยากตอการหาเงินทองมาโดยวิธีการที่สุจริต และจะเริ่มกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพย เชน การลักเล็กขโมยนอย หรือการวิ่งราวทรัพย เปนตน 

แมรัฐจะไดใชมาตรการปราบปรามอยางเขมงวดแตก็ไมอาจแกไขปญหานี้ใหหมดหรือ
ลดนอยลงจากสังคมได ในทางตรงกันขามยิ่งสัมฤทธิ์ผลของการบังคับใชกฎหมายเพื่อการปราบ
ปรามยาเสพติดมีมากเพียงใด การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย (Properties Crime) ก็จะทวีสูงขึ้น
เร่ือย ๆ อันเปนผลโดยตรงตอการขาดแคลนยาเสพติด ซ่ึงราคายอมสูงขึ้นตามไปดวย ผูเสพหรือผูติด
ยาเสพติดก็จําเปนตองใชเงินทองเพื่อยาเสพติดมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายที่
มุงเนนการปราบปรามโดยการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปกติมักละเลยการปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิดดวยการแกไขฟนฟู (Rehabilitation 
Model) อันเปนการแกไขปญหาที่รากฐานของสาเหตุโดยตรงของการกระทําความผิด ฉะนั้น การ
ดําเนินคดีอาญาเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ซ่ึงมี
สาเหตุหลักของการกระทําความผิดสืบเนื่องจากยาเสพติดยอมไมเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและ
ตอผูกระทําความผิดเอง เพราะเมื่อพนโทษหรือไดรับการปลอยตัว หรือพนจากการถูกคุมประพฤติ 
ผูนั้นก็มักหวนกลับมาเสพหรือติดยาเสพติดอีก ที่สําคัญ คือ สังคมมักไมยอมรับผูกระทําความผิด
นั้น โดยมองวาผูนั้นสมควรไดรับการตราหนาวาเปนอาชญากร 

อยางไรก็ดี แมรัฐจะไดใชมาตรการบังคับบําบัดรักษาผูเสพหรือผูติดยาเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่นํามาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาดวยการ
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ชะลอการฟอง การบังคับบําบัดรักษา มาใชควบคูกับมาตรการปราบปรามยาเสพติดอันเปนการแก
ไขปญหาที่มุงเนนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมอยางปกติ และทํา
ประโยชนใหแกสังคมแทนการถูกดําเนินคดี โดยเมื่อผูนั้นไดรับการบําบัดรักษาจนหายเปนปกติ
แลว ก็จะพนจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น อันไดแก เสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบ
ครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย แตการใชมาตรการบังคับบําบัดรักษาอันเปนมาตรการแทน
การดําเนินคดีอาญานี้ไมครอบคลุมถึงการแกไขปญหายาเสพติดในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ผู
กระทําความผิดเปนผูเสพ หรือผูติดยาเสพติด เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายนี้ไดกําหนดขอจํากัดไว
วาผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกลาวตองไมปรากฏวาตองหาหรืออยูระหวางถูกดําเนินคดี
ในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษา
ของศาล หากปรากฏกรณีอยางหนึ่งอยางใดขางตนก็ไมอาจนํามาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา
ดวยการบังคับบําบัดรักษามาใชได อันสงผลกระทบโดยตรงตอการแกไขปญหาอาชญากรรมโดย
เฉพาะยาเสพติดอยางมาก ดังนั้น หากรัฐประสงคที่จะใหการแกไขปญหาอาชญากรรมยาเสพติด
และอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน (Properties Crime) สัมฤทธิ์ผลสูงสุด รัฐจําเปนตองกําหนด
มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 
ซ่ึงอาจมีลักษณะหรือทํานองเดียวกันกับที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด หรืออาจปรับปรุงแกไขกฎหมายนี้ใหสอดรับกับเรื่องดังกลาว ดวยการยกเวนขอจํากัดทาง
กฎหมายนี้มิใหรวมถึงผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ปรากฏวาผูกระทําความผิดนั้นเปนผูเสพ
หรือผูติดยาเสพติด ประเด็นนี้เองเปนจุดสําคัญที่ทําใหผูเขียนเกิดความสนใจทําการศึกษาคนควา
วิทยานิพนธนี้ 

 
1.2  สมมติฐานของการวิจัย 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติไมอาจนํามาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดตอการปรับปรุงแก
ไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด จําเปนตองใชมาตรการชะลอการ
ฟอง มาตรการบังคับบําบัดรักษาและมาตรการคุมประพฤติแทนการดําเนินคดีอาญา 

 
1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความเปนมาของปญหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ผูกระทําความ
ผิดเปน ผูเสพหรือผูติดยาเสพติด และการใชมาตรการทางกฎหมายในการแกไขปรับปรุงผูกระทํา
ความผิดนั้นทั้งในอดีตและปจจุบัน 
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2.  เพื่อศึกษาถึงความจําเปน แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการแทนการดําเนิน
คดีอาญากับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด โดยการศึกษาเปรียบ
เทียบระหวางกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 

3.  เพื่อศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ สําหรับใชเปนแนวทางเสนอตอทางราชการ
ที่เกี่ยวของใหพิจารณาปรับใชกับการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือ
ผูติดยาเสพติดในประเทศไทยใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.  เพื่อศึกษาผลดีและผลกระทบของการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย
ที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ  รวมถึงแนวทางที่จะนํามา
แกไขและมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาปกติที่ถูกตอง สอดคลองตอสภาพปญหาและกฎหมาย 

5.  เพื่อใชเปนฐานขอมูลทางการศึกษาตอผูที่สนใจศึกษาทั้งในเรื่องนี้และที่เกี่ยวของ  
ตอไป 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

วิทยานิพนธนี้ จะศึกษาเฉพาะการกําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาปกติใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 
โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่กําหนดใหมีมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาปกติใน
ความผิดดังกลาวของไทยและกฎหมายของตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย 
และญี่ปุน เปนตน 
 
1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 

วิจัยแบบเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควา ศึกษา วิเคราะหขอมูลจาก
เอกสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ อาทิ ตํารา หนังสือ วารสาร บทความ รายงาน และรวม
ถึงการสอบถามบุคคลที่ เกี่ยวของ อาทิ  ผูพิพากษา พนักงานอัยการ ตํารวจ  และอาจารยใน
มหาวิทยาลัย โดยจะนําผลการศึกษา วิเคราะหมารวบรวมกําหนดเปนแนวทางแกไขหรือมาตรการ
ทางกฎหมายในการกําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาปกติในความผิดเกี่ยวกับทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งผูกระทําความผิดเปนผูเสพ หรือผูติดยาเสพติดที่สอดคลองตอสภาพ
ปญหาและกฎหมาย 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบถึงสภาพความเปนมาของปญหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ผู

กระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด และการใชมาตรการทางกฎหมายในการแกไขปรับ
ปรุงผูกระทําความผิดนั้นทั้งในอดีตและปจจุบัน 

2.  ทําใหทราบถึงความจําเปน แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการแทนการ
ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ตลอดจนรูปแบบ
และเนื้อหาทางกฎหมายของประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาปกติใน
ความผิดดังกลาวสําหรับนํามาปรับใชใหเกิดความเหมาะสมตอการแกไขปญหาผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพ หรือผูติดยาเสพติดในประเทศไทยโดยการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
กฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 

3.  ทําใหทราบถึงบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ และมาตรการ
แทนการดําเนินคดีอาญาปกตินั้น สําหรับใชเปนแนวทางเสนอตอทางราชการที่เกี่ยวของใหพิจารณา
ปรับใชกับการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดใน
ประเทศไทยใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.  ทําใหทราบถึงผลดีและผลกระทบของการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ  รวมถึงแนวทางที่นํา
มาแกไข โดยกําหนดใหมีมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาปกติที่ถูกตอง สอดคลองตอสภาพ
ปญหาและกฎหมาย  

5.  ทําใหผูสนใจศึกษา คนควาในเรื่องนี้และเรื่องที่เกี่ยวของกันไดใชเปนฐานขอมูลทาง
การศึกษา คนควา 
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บทที่ 2 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยและการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิด 

 
ในบทนี้จะไดศึกษาถึงความหมายและลักษณะของอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน ซ่ึงจะ

กลาวถึงความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมนี้ และศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิด อันไดแก แนวคิดตามหลักทฤษฎีอาชญากรรมและการลงโทษ 
ทฤษฎีการแกไขฟนฟูและหลักอาญาวิทยา นอกจากนี้จะไดศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในการแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย เร่ิมตั้งแตกระบวนการกอนการฟองคดี การ
ฟองคดี  การพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับโทษตามลําดับ และศึกษาถึงแนวทางปรับปรุงแก
ไขผูเสพหรือผูติดยาเสพติดในคดีอาญาทั้งโดยการใชอํานาจทางบริหาร  ตุลาการ หรือตามประมวล
กฎมายอาญาและกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตลอดจนจะไดศึกษาถึงความ
เปนมาของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา ซ่ึงจะกลาวถึงแนวคิดอันประกอบดวย แนวคิดตาม
หลักอาชญาวิทยาและหลักอรรถประโยชน รวมถึงลักษณะของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา 
อันไดแก ความหมาย ขอบเขตและรูปแบบ ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 
2.1  ความหมายและลักษณะของความผิดเก่ียวกับทรัพย 
       2.1.1  ความหมายและประเภทความผิด 
 อาชญากรรม หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไดละเมิดฝาฝนตัวบท
บัญญัติแหงกฎหมายอาญา1 
 อาชญากรรม  หมายถึง  การกระทําความผิดอาญา ซ่ึงกฎหมายไดบัญญัติวาเปนความผิด
และกําหนดโทษไวอยางชัดแจง2 
 อาชญากรรม  หมายถึง  การกระทําความผิดที่เปนการละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายอาญา 
โดยผูกระทํามีเจตนาชั่วรายและขัดตอหลักศีลธรรม3 

                                                  
1 Harjen, Clayton A.  (1987).  Crime and Criminalization  (2  nd ed.).  p.3. 
2 บุญญวิจักษณ  เหลากอที.  (2544 - 2545,  กันยายน-กุมภาพันธ)   “พลังแผนดินเพื่อเอาชนะยา

เสพติด : มาตรการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม.”  วารสารสํานักงาน ป.ป.ส..  2,  หนา 11. 
3 วีระพงษ  บุญโญภาส.  (2537).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.  หนา 55. 
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 ทรัพย หมายถึง  วัตถุมีรูปรางและรวมถึงทรัพยสินที่หมายความรวมถึงทรัพยและวัตถุ
ไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได4 กลาวคือ 
 (1)  วัตถุมีรูปรางนั้นยอมเปนไปตามวิชาวิทยาศาสตรทางกายภาพและไมจําตองเปนส่ิง
ที่มนุษยจะตองเห็นไดดวยตาเปลา  เชน  น้ํา หรือแกสตาง ๆ ก็เปนวัตถุที่มีรูปราง แตพลังงานไฟฟา 
ในทางวิทยาศาสตรทางกายภาพไมเปนสิ่งที่มีรูปรางเปนแตพลังงานเหมือนพลังน้ํา  พลังแสงแดด
ซ่ึงตามกฎหมายของตางประเทศ  อาทิ  ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ถือวาพลังงานไฟฟาไมใช
ทรัพย เพราะไมใชวัตถุ ไมมีรูปราง5  
 (2)  วัตถุไมมีรูปราง เชน สิทธิเรียกรองอันเกิดจากมูลหนี้ ไดแก นิติกรรม สัญญา ละเมิด  
ลาภมิควรไดและจัดการงานนอกสั่ง ทรัพยสิทธิ์เหนืออสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย  เชน 
สิทธิเหนือพื้นดิน ภาระจํายอม ลิขสิทธิ์ เปนตน 
 (3)  ประโยชนในลักษณะทรัพยสิน อันไดแก ตัวทรัพยสินนั้นเอง และประโยชนอ่ืนใด
ที่ไมถึงกับเปนตัวทรัพยสิน แตเขาในลักษณะที่เปนทรัพยสินเพราะอาจคิดเปนราคาได เชน การให
ขึ้นรถโดยสารโดยไมเสียคาโดยสาร 
 อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน หมายถึง การกระทําที่ผิดกฎหมายดวยการเขาไปโดย
เจตนาในเคหสถานหรือสถานอี่นใดเพื่อกระทําผิดทางอาญาตอทรัพยสิน  อันไดแก การลักทรัพย  
ทําใหเสียทรัพย ปลนทรัพยหรือชิงทรัพย ไมวาจะไดกระทําโดยขูเข็ญหรือใชกําลังประทุษรายตัว
บุคคลผูเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยนั้นหรือไมก็ตาม6  
 โดยสรุป อาชญากรรมหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย จึงหมายถึงการกระทํา
หรือพฤติกรรมที่ไดฝาฝนหรือละเมิดตอบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไดบัญญัติไว โดยมี
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคตอทรัพยที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร เปนหลัก
สําคัญวาไดบัญญัติตอการกระทําหรือพฤติกรรมใดตอทรัพยเปนความผิดและมีโทษหรือไม ซ่ึงถา
การกระทําหรือพฤติกรรมนั้นกฎหมายมิไดบัญญัติไววาเปนความผิดและมีโทษ ก็มักถือวาไมมี
ความหมายเปนอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย (Properties Crime)  
 อาชญากรรมหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ ประเภทที่ใชกําลังประทุษราย ไมวาจะเปนการประทุษรายตอทรัพยหรือผูที่เปนเจาของหรือ

                                                  
4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 137 และมาตรา 138. 
5 หยุด  แสงอุทัย.  (2540).  กฎหมายอาญาภาค 2-3.  หนา 255.   
6 M.Dworak, G. Feiohtinger, G. Trangler and J.P. Caulkins. (1998).  On the Effect of Drug 

Enforcement on Property Crime.  p.1. 
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ครอบครองทรัพยทั้งโดยตรงหรือโดยออม และประเภทที่ไมมีการใชกําลังประทุษราย ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายอาญาไทย ไดแบงความผิดเกี่ยวกับทรัพยดังกลาว ออกเปน 12 ประเภท ไดแก 
ความผิดฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชกทรัพย รีดอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง โกง
เจาหนี้ ยักยอก รับของโจร ทําใหเสียทรัพย และบุกรุก ซ่ึงจะไดกลาวถึงองคประกอบในแตละความ
ผิดตอไป 
       2.1.2  ลักษณะของความผิด 
 อาชญากรรมหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นสามารถแยกออกเปน 2 
ลักษณะ โดยพิจารณาจากเจตนาของการกระทําตอทรัพย คือ เจตนาแยงการครอบครองทรัพยสินใน
ลักษณะ “ตัดกรรมสิทธิ์”  และเจตนา “แยงกรรมสิทธิ์” ในทรัพย กลาวคือ 
 (1)  เจตนาแยงการครอบครองทรัพยในลักษณะ “ตัดกรรมสิทธิ์” เปนการเอาทรัพยของ
ผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต เชน การลักทรัพย 
 (2)  เจตนาแยงกรรมสิทธ์ิในทรัพย  เชน  การเบียดบังเอาทรัพยที่ตนครอบครองอันเปน
ทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยไปเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต เชน 
การยักยอกทรัพย 
 อนึ่ง ความผิดเกี่ยวกับทรัพยในบางกรณีนั้นก็มิใชเปนการแยงกรรมสิทธิ์หรือการแยง
การครอบครอง เชน การทําใหเสียทรัพย 
       2.1.3  ขอบเขตของความผิด 

สําหรับขอบเขตของความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นจะตองพิจารณาองคประกอบของ
ความผิดทั้งที่เปนองคประกอบภายนอกอันเปนการแบงแยกใหเห็นถึงตัวทรัพยและองคประกอบ
ภายใน อันจะแบงแยกใหเห็นถึงเจตนาธรรมดาและเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจ ดังนี้ 

ความผิดฐานลักทรัพย มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่ เปน
ลักษณะการเอาไปซึ่งวัตถุแหงการกระทําคือทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย โดย
มีองคประกอบภายในคือ เจตนาโดยทุจริต 

ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย มีองคประกอบภายนอก คือ ผูกระทําและการกระทําที่เปน
ลักษณะการลักดวยการฉกฉวยเอาซึ่งหนา ซ่ึงวัตถุแหงการกระทําคือทรัพยของผูอ่ืนหรือท่ีผูอ่ืนเปน
เจาของรวมอยูดวย โดยมีองคประกอบภายในคือเจตนาทุจริต 

ความผิดฐานกรรโชกทรัพย มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่เปน
ลักษณะขมขืนใจ โดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะทําอันตรายตอช ีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือ
เสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจหรือบุคคลที่สาม ซ่ึงวัตถุแหงการกระทําคือผูอ่ืนหรือบุคคลที่
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สาม โดยมีองคประกอบภายในคือเจตนาพิเศษเพื่อใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืนได
ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน 

ความผิดฐานรีดเอาทรัพย มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่เปน
ลักษณะขมขืนใจ โดยขู เข็ญวาจะเปดเผยความลับ ซ่ึงวัตถุแหงการกระทําคือผูอ่ืน โดยมีองค
ประกอบภายในคือเจตนาเพื่อใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืนไดประโยชนในลักษณะที่เปน
ทรัพยสิน 

ความผิดฐานชิงทรัพย มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่ เปน
ลักษณะการลักโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษราย ซ่ึงวัตถุแหง
การกระทําคือทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย โดยมีองคประกอบภายในคือเจตนา
พิเศษเพื่อใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป เพื่อใหยื่นใหซ่ึงทรัพย นั้น เพื่อยึด
ถือเอาทรัพยนั้นไว เพื่อปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือเพื่อใหพนจากการจับกุม 

ความผิดฐานปลนทรัพย มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทําตั้งแตสามคนขึ้นไป และ
รวมกระทําดวยกันอันมีลักษณะเปนการชิงทรัพย ซ่ึงวัตถุแหงการกระทําก็คือทรัพยของผูอ่ืนหรือที่
ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย โดยมีเจตนาพิเศษเชนเดียวกับความผิดฐานชิงทรัพย 

ความผิดฐานฉอโกง มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่เปนลักษณะ
หลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ซ่ึงวัตถุ
แหงการกระทําคือผูถูกกระทํา โดยมีเจตนาทุจริตประกอบกับเจตนาพิเศษเพื่อใหไดซ่ึงทรัพยสินจาก
ผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา ถอนหรือทําลาย
เอกสารสิทธิ 

ความผิดฐานโกงเจาหนี้ (กรณีการจํานํา) องคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการ
กระทําที่มีลักษณะเปนการเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซ่ึง
วัตถุ ุแหงการกระทําคือทรัพยที่ตนเองจํานําไว แกผูถูกระทําคือผูรับจํานํา โดยมีเจตนาเพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูรับจํานํา สวนกรณีทั่วไปนั้นมีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่
มีลักษณะยายไปเสีย ซอนเรนหรือโอนไปใหแกผูอ่ืนซึ่งทรัพย หรือแกลงใหตนเองเปนหนี้จํานวน
ใดอันไมเปนความจริง ซ่ึงวัตถุแหงการกระทําคือตัวทรัพย โดยมีเจตนาเพื่อมิใหเจาหนี้ของตนหรือ
ของผูอ่ืนไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน ซ่ึงเจาหนี้นั้นไดใชหรือจะใชสิทธิเรียกรองทางศาล
ใหชําระหนี้ 

ความผิดฐานยักยอก มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่เปนลักษณะ
เบียดบังเอาเปนของตนหรือบุคคลที่สาม ซ่ึงวัตถุแหงการกระทําคือทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปน
เจาของรวมอยูดวยซ่ึงตนเองครอบครองอยู โดยมีเจตนาทุจริต 
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ความผิดฐานรับของโจร มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่มีลักษณะ
เปนการชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไป ซ้ือ รับจํานําหรือรับไวโดยประการใด ซ่ึงวัตถุแหง
การกระทํา คือทรัพยอันไดมาโดยการกระทําความผิดในลักษณะลักทรัพย วิ่งราวทรัพย  กรรโชก รีด
เอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง ยักยอกหรือเจาพนักงานยักยอกทรัพย โดยมีเจตนาธรรมดา 

ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย มีองคประกอบภายนอกคือผูกระทํา และการกระทําที่มี
ลักษณะเปนการทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซ่ึงวัตถุแหงการกระทํา
คือทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย โดยมีเจตนาธรรมดา 

ความผิดฐานบุกรุก มีองคประกอบภายนอกคือ ผูกระทํา และการกระทําที่เปนลักษณะ
การเขาไปใน หรือกระทําการใด ๆ ซ่ึงวัตถุแหงการกระทํา คือ อสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน โดยมี
เจตนาเพื่อถือการครอบครองทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือรบกวนการครอบครองโดยปกติสุข 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดทางอาญา 
       2.2.1  แนวคิดตามหลักทฤษฎีอาชญากรรมและการลงโทษ 
 แนวคิดนี้ไดกําเนิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 18 โดยเบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ซ่ึงไดถือ
วาเปนบิดาแหงสํานักคลาสสิค (Classical School) โดยไดใหหลักการในการกระทําความผิด7  ไวใน
หนังสือช่ือ “อาชญากรรมและการลงโทษ” (On Crime and Punishment) ดังนี้ 
 (1)  หลักพื้นฐานเบื้องตนในการกระทําของมนุษยในสิ่งสมควรกอใหเกิดประโยชนและ
ความสุขแกคนจํานวนมาก 
 (2)  อาชญากรรมจะตองเปนการกระทําที่มีผลเสียหายตอบุคคลโดยตรงและยังกระทบ
ถึงสังคมดวย 
 (3)  การปองกันมิใหเกิดอาชญากรรมมีความสําคัญยิ่งกวาการลงโทษ เนื่องจากการลง
โทษไมไดทําใหแกปญหาอาชญากรรมได 
 (4)  ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลเปนสิ่งสําคัญที่ทุก
สังคมควรใหความสนใจอยางยิ่ง รวมทั้งการพิจารณาถึงหลักฐานและสิทธิของจําเลยดวย 
 (5)  วัตถุประสงคในการลงโทษเพื่อที่จะแกไขปรับปรุงใหคนเลิกกระทําความผิด ใน
ขณะเดียวกันการลงโทษก็ควรจะไดพิจารณาดวยความรอบคอบและใหความเปนธรรมแกผูกระทํา
ความผิด โดยเฉพาะการลงโทษไมควรรุนแรงยิ่งไปกวาความเสียหายที่เกิด 

                                                  
7 Harry E. Allen.  (1989).  Correction in America.  pp.18-20. 
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 (6)  การลงโทษดวยการจําคุกผูตองขังหรือนักโทษ ควรไดรับการแบงแยกจําแนกตาม
อายุ เพศ และความรุนแรงของการกระทําความผิด 
 โดยสรุปแลวแนวคิดในเรื่องการลงโทษของเบคคาเรียนั้นอยูบนพื้นฐานที่วาวัตถุ
ประสงคของการลงโทษจะตองไมใชการแกแคน การกําหนดโทษสําหรับความผิดแตละประเภท
ตองเหมาะสมตามลักษณะความผิด ลักษณะหรือประเภทของโทษ รวมทั้งความหนักเบาของโทษ 
ควรจะตองกําหนดโทษไวแนนอนตายตัว ถือหลักการเสมอภาคเทาเทียมกันและควรพิจารณาลง
โทษและดําเนินการลงโทษอยางเปดเผย นอกจากนี้เขายังเห็นวาควรยกเลิกโทษประหารชีวิตเพราะ
การลงโทษประหารชีวิตไมมีผลทําใหอาชญากรรมลดนอยลงไดเลย อีกทั้งหากเกิดความผิดพลาด
ในการจับกุมจําเลยผิดคน ยิ่งไมมีทางแกไขได จึงควรเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิต
แทน ซ่ึงจะเปนการทําใหคนทั่วไปเกรงกลัว จะเปนการปองกันอาชญากรรมไดดีมากกวา8  
 เบคคาเรีย ไดเสนอวาบุคคลที่เปนอันตรายตอรัฐและตอผูอ่ืนควรจะไดรับการลงโทษ
และการลงโทษก็ควรที่จะมีความรุนแรงพอแกการที่จะปองกันการกระทําความผิด ความสําคัญของ
การลงโทษอยูที่วา ควรจะลงโทษมากนอยแคไหนตอความผิดเชนไร หากรูไดลวงหนาก็สามารถ
กําหนดโทษไวไดกอนและเปนโทษที่ไมมีการยืดหยุน (Determinate sentence)9 
 แนวคิดของเบคคาเรีย ยังไดรับการสนับสนุนและปฏิบัติรวมกับแนวความคิดในการลง
โทษของเจเรมี  เบนแธม (Jeremy Bentham) ซ่ึงไดเสนอแนวคิดไวในหนังสือช่ือ “หลักเบื้องตนทาง
ศีลธรรมและกฎหมาย” โดยเสนอความคิดวาการลงโทษหรือการกระทําใหเจ็บปวดควรจะใหรุน
แรงกวาการกระทําผิด ทั้งนี้ เพื่อปองกันคดีอุกฉกรรจตอไปได ในทรรศนะของเบนแธม การที่จะตัด
สินวาการกระทําหรือกฎหมายใดจะดีหรือเลวนั้น ใหดูที่ผลลัพธของมันในแงวามันทําใหเกิดความ
สุขแกมนุษยหรือไมเทานั้น โดยเขาเห็นวาความสุขหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินของมนุษยเปน
ส่ิงที่เห็นเปนตัวเปนตนหรือเปนภาวะวิสัย (Objetive) มากที่สุด การวิพากษตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคุณ
คาภายในกฎหมายจึงมิใชเร่ืองการกลาวอางนามธรรมลอย ๆ ใด ๆ เชน ศีลธรรม ความยุติธรรม 
หรือเหคุผลบริสุทธิ์ตาง ๆ ในแงนี้หากจะลองคาดคั้นถามเบนแธมวา ความยุติธรรมคืออะไรแลว เขา
ก็คงจะตอบวา คือ หลักที่จะนํามาซึ่งความสุขจํานวนมากที่สุดแกคนจํานวนมากที่สุด10 

                                                  
8 ประเทือง  อนิยผล.  (2538).  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  หนา 167. 
9 อัณณพ  ชูบํารุง.  (2527).  ทฤษฎีอาชญาวิทยา.  หนา 45. 
10 จรัญ  โฆษณานันท.  (2544).  นิติปรัชญา.  หนา 45. 
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 กลาวโดยสรุป ความคิดของสํานักคลาสสิค เนนเรื่องความรุนแรงในการลงโทษ11 ที่วา
การกําหนดโทษควรใหสาสมกับความผิด คือใหผูกระทําความผิดควรไดรับการลงโทษที่เขาทําให
ทุกทรมานมากกวาผลแหงความพอใจที่เขาจะไดรับในการกระทําความผิด อันจะทําใหคนทั่วไปไม
อยากกระทําผิดเพราะไมคุมกับที่จะตองไดรับโทษ โดยใหถือหลักการลงโทษวาใหมุงหมายที่จะทํา
ใหผูกระทําผิดเข็ดและหลาบจํา และใหผูอ่ืนกลัวเกรงไมกลาเอาเยี่ยงอยาง ซ่ึงเปนการปองกันอาชญา
กรรมในตัวดวย12  
       2.2.2  แนวคิดตามหลักทฤษฎีการแกไขฟนฟู  
 แนวคิดนี้ เปนสวนหนึ่งของแนวความคิดและทฤษฎีการลงโทษที่มีจุดหมายรวม 
(Inclusive Theory) โดยไดกําเนิดจากนักอาชญาวิทยาที่มีช่ือเสียง F.J.O. Coddington ซ่ึงมีความเห็น
วา ตามปกติการลงโทษควรจะมีการระลึกถึงการผสมผสานกันในเรื่องการปองกัน การแกไขฟนฟู
และการแกแคนใหแกสังคม การระลึกถึงหรือความคิดเชนนี้มิควรจะหยุดอยูแคเร่ืองศาลและเรื่องผู
กระทําผิด แตควรจะครอบคลุมไปถึงสาธารณชนและสังคมดวย ในการลงโทษนั้นไมควรจะมีกฎ
ตายตัว แมวาจะมีทฤษฎีปรากฏอยูก็ตาม แตควรจะกระทําอยางมีศิลปะ เปนศิลปะที่ยากแกการ
ปฏิบัติในสังคมที่กําลังเปนไปอยางในปจจุบัน13 โดยไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษที่มีจุด
หมายรวมไวในหนังสือทฤษฎีการลงโทษ (Theories of Punishment) โดยไดแบงทฤษฎีการลงโทษ
ได 4 ทฤษฎี คือ 
 (1)  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อเปนการแกแคนใหแกสังคม (Retribution) 
 (2)  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันอาชญากรรม (Deterrence)  
 (3)  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation) 
 (4)  ทฤษฎีการลงโทษที่มีจุดมุงหมายรวม (Integration)  
 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด เปนแนวความคิดที่มีมาตั้งแตสมัย   
นีโอคลาสซิเคิล สคูล (Neoclassical School) เปนความคิดสวนใหญของนักคิดชาวอังกฤษซึ่งให
ความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล แตความคิดในสมัยนั้นไมไดเปนความ
คิดที่เขาหลักวิทยาศาสตร เปนความคิดที่เจริญรุงเรืองอยูราว ๆ กลางคริสตศตวรรษที่ 19 ตอมาใน
ราวปลายปคริสตศตวรรษที่ 19 ก็เกิดแนวความคิดที่เปนวิทยาศาสตรในทางอาชญาวิทยาขึ้น ซ่ึงนํา
โดยซีซาร ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาลี มีแนวคิดวาการลงโทษผู

                                                  
11 แหลงเดิม. หนา 46. 
12 เลมเดิม. 
13 แหลงเดิม. หนา 141. 
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กระทําผิดกฎหมายอาญาควรจะใหเหมาะสมกับอาชญากรแตละราย ซ่ึงแตกตางจากความคิดในสมัย
คลาสซิคัล สคูล ซ่ึงเจริญรุงเรืองในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ที่เนนวาการลงโทษตองใหเหมาะสม
กับอาชญากรรม ไมคํานึงถึงบุคลิกภาพของผูกระทําผิด ไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ ผูหญิง ก็อาจจะลง
โทษอยางรุนแรงได แตสํานักปฏิฐานนิยม (Positive School) ไมเห็นดวยกับความคิดนี้ 
 ความคิดในทางการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดไดพัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งไดมีการนํามาใช
ปฏิบัติแกผูกระทําผิดทั้งในแงการใชเรือนจําและใชชุมชน ในการแกไขฟนฟูในเรือนจําก็อาศัยการ
ใชเทคนิคตาง ๆ ใหผูกระทําผิดกลับตนเปนพลเมืองดีได เชน การใหการศึกษา การฝกวิชาชีพ การ 
อบรมทางศีลธรรมและศาสนา  การบําบัดทางจิตวิทยา การบําบัดทางแพทย การใหการสงเคราะห
ในดานตาง ๆ ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดนั้นทําทั้งแบบรายบุคคลและเปนกลุมบุคคล สวนการใช
ชุมชนก็พัฒนามาเปนการคุมประพฤติ การพักการลงโทษ เปนตน 
 ความคิดในเรื่องการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดนั้นเปนความคิดที่สลับซับซอน ประเด็น
สําคัญของความคิด คือ ประการแรก ถือวาพฤติกรรมของคนเปนผลจากสาเหตุตาง ๆ ที่มีมากอน 
หมายความวาคนจะประพฤติอยางไรก็เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น สาเหตุนี้เปนสิ่งที่มีอยูใน
จักรวาล ประการที่สอง การที่จะรูวาอะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลก็เปนหนาที่ของนัก
วิทยาศาสตรที่จะคนหาและอธิบายใหชัดเจนลงไป ความรูในเรื่องสาเหตุนี้จะทําใหสามารถควบคุม
พฤติกรรมของคนได เปนการควบคุมโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร ในประการสุดทายซึ่งถือเปนเรื่อง
สําคัญมากก็คือวา มาตรการที่จะนํามาใชในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดควรจะเปนมาตรการที่กระทํา
ลงไปเพื่อการบําบัดรักษา เพื่อใหพฤติกรรมของผูกระทําผิดเปล่ียนแปลงไปในลักษณะที่เขาไดรับ
ความสุข มีสุขภาพดี และมีความพอใจตอการบําบัดนั้น ทั้งจะตองมีผลตอการปองกันสังคมให
ปลอดภัยจากอาชญากรรมดวย 
 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดังกลาวนี้ คือจุดมุงหมายสําคัญของการลง
โทษในปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว คือ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน สังคม และสวัสดิภาพทางสังคม สําหรับสาระสําคัญของทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิด อาจสรุปได ดังนี้ 14 
 1)  การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดคือจุดมุงหมายของการลงโทษ 
 2)  การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดไมใชจุดมุงหมายสุดทาย แตเปนหนทางสําหรับจุดหมาย
ที่สูงกวา นั่นคือ การปองกันสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรม 
 3)  การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดตองแกไขไปตามสาเหตุ 

                                                  
14 อัณณพ  ชูบํารุง.  (2523).  อาชญาวิทยา.  หนา 137-143. 
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 4)  เหตุผลสําคัญที่ตองลงโทษเพื่อการแกไขฟนฟูก็เพราะวาผูกระทําผิดมิไดมีสันดาน
เปนผูราย แตที่ตองกระทําผิดก็เพราะสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว 
 5)  การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูกระทําลงไปโดยอาศัยหลักมนุษยธรรมและหลักพฤติ
กรรมศาสตรเปนที่ตั้ง 
 โดยสรุป ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการลงโทษเพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดดวยการปรับปรุงแกไข ก็เพื่อไมใหผูกระทําความผิดกระทําความผิดซํ้าอีก โดยทฤษฎีนี้มุง
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําความผิดใหประพฤติตัวเปนคนดีของสังคมตอไป15      
       2.2.3  แนวคิดตามหลักอาชญาวิทยา 
 แนวคิดการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดตามหลักอาชญาวิทยานี้ ไดใชหลัก “เหตุนํามา
ซ่ึงผล” เปนเครื่องมือกําหนดวิธีการศึกษาคนควาทางดานอาชญาวิทยา โดยแนวคิดหลักนี้สืบเนื่อง
มาจากแนวความคิดของนายแพทยที่มีช่ือเสียง คือ ลอมโบรโซ (Lombroso) ผูซ่ึงหันมาสนใจศึกษา
คนควาทางอาชญาวิทยาจนเปนที่ยอมรับยกยองใหเปนบิดาแหงอาชญาวิทยาสมัยใหม  ตอมาเรียก
แนวคิดนี้วาสํานักปฏิฐานนิยม (Positive School) โดยมีแนวความคิดที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนปรัชญา
การลงโทษจากการแกแคน (หรือลงโทษเพื่อยับยั้ง ขมขู) ของสํานักคลาสสิค (Classical School) มา
เปนแกไข ใหการบําบัดรักษาฟนฟูจิตใจใหผูกระทําความผิดกลับตัวเปนคนดีตอไป สํานักปฏิฐาน
นิยมนี้ ถือแนวความคิด “เจตจํานงคประสงค” (Determination) หรือทฤษฎีเหตุนํามาซึ่งผล กลาวคือ 
“ถือวาการกระทําของมนุษยเกิดขึ้นโดยมีส่ิงอื่นมาชักจูง ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งที่อยูภายนอกและภายใน
รางกายของมนุษยเองที่บีบบังคับหรือบงการ เมื่อเปนเชนนี้มนุษยก็ไมควรที่จะรับผิดชอบในการ
กระทําของตน (ทั้งหมด) เพราะมนุษยไมมีทางเลือกก็ไมควรที่จะรับผิดชอบ สังคมและสิ่งแวดลอม
ซ่ึงมีสวนใหบุคคลกระทําความผิดควรเขามามีสวนรวมรับผิดชอบแกไขดวย16”  แนวคิดของสํานัก 
ปฏิฐานนี้อยูบนหลักการพื้นฐานของการใชหลักวิทยาศาสตรเขามาตัดสินโดยมุงศึกษาพิจารณา
ปญหาของแตละบุคคลและนิยมพิจารณาความหมายของอาชญากรรมในแงพฤติกรรมศาสตร ไมใช
พิจารณาแตแงกฎหมายเพียงอยางเดียว 
 
2.3  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติในการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย 
 โดยปกติแลวขั้นตอนเริ่มตนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็คือ  การปองกันมิใหมี
การประกอบอาชญากรรมหรือกระทําความผิดทางอาญา หากมีผูฝาฝนหรือละเมิดไมปฏิบัติตามก็จะ

                                                  
15 นวลจันทร  ทัศนชัยกุล.  (2532).  การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ.  หนา 14. 
16 Cesare Lombroso in Water C. Reckless. (1967).  The Crime Problem.  p.378. 
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ตองมีการนําตัวผูกระทําความผิดมารับการพิจารณาโดยจักตองมีการจับกุม ซ่ึงอาจมีการสืบสวนมา
กอนแลวเขาสูช้ันการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทําความผิดโดยมุงประสงค 
คือ การพิสูจนความผิดของผูที่ถูกจับกุมหรือถูกกลาวหากอนการสงสํานวนการสอบสวนนั้นพรอม
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการพิจารณาฟองคดีตอไป ซ่ึงในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดตามขั้น
ตอนตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมตั้งแตช้ันกอนฟองคดี ช้ันฟองคดี ช้ันพิจารณาพิพากษาคดีและ
ช้ันการบังคับโทษ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
       2.3.1  กระบวนการปรับปรุงแกไขกอนฟองคดี 
 ในกรณีที่การกระทําความผิดหรืออาชญากรรมนั้นเปนอาชญากรรมไรผูเสียหายจะมกีาร
นํามาตรการหันเหหรือเบี่ยงเบนคดีประเภทนี้ออกจากอาชญากรรมอื่น ๆ (Decriminalization of 
Victimless) โดยเปนความพยายามที่จะใหสังคมจําแนกพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกจากพฤติกรรม
อาชญากร  เชน  เลนการพนัน  เสพยาเสพติด  เปนตน และเมื่อสังคมมองวาเปนคนเจ็บปวยหรือผูมี
ความบกพรองทางนิสัยความประพฤติ ควรแกการเยียวยารักษามากกวาเปนอาชญากร จึงควรใช
มาตรการบําบัดรักษาและแกไขฟนฟูมากกวาการนําตัวเขาสูการดําเนินกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดี 
 มาตรการในขั้นตอนกอนการจับกุม  ไดแก 
 1)  การใชศูนยไกลเกล่ียประนอมขอพิพาท (Mediation/Arbitration Centers)  เชน ศาล
หมูบาน  เปนกระบวนการยุติธรรมคูขนานเพื่อไกลเกลี่ยคดีที่ยอมความกันไดหรือยุติความขัดแยง
ในระดับหนึ่ง อันจะชวยลดปริมาณคดีที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดในระดับหนึ่ง 
 ศาลยุติธรรม มีโครงการจัดตั้งศูนยระงับขอพิพาทและการสงเสริมเผยแพรการระงับขอ
พิพาทในชุมชน โดยเริ่มจัดการอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชนขึ้น เพื่อยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความและประนอมขอพิพาทหรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีอาสาสมัคร
ที่ไดรับการอบรมทําหนาที่ดังกลาว คดีที่ประนีประนอมสวนใหญเปนคดีแพงที่คูกรณียินยอมพรอม
ใจใชวิธีการนี้ และคดีอาญาบางประเภทที่ยอมความได เชน คดีทําใหเสียทรัพย เปนตน 
 2)  ศูนยบําบัดรักษาการติดยาเสพติดและการติดสุรา (Drug and Alcohol Centers) เพื่อ
ใหผูสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาแทนการถูกจับกุมดําเนินคดีและถูกตราหนาวาเปนอาชญากร 
 3)  การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนและสิทธิเสรีภาพของบุคคล (Citizen Right 
Education) เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและกระบวนการยุติธรรม
เบื้องตน สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อมีกรณีตองเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 
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       2.3.2  กระบวนการปรับปรุงแกไขชั้นฟองคดี 
 ในชั้นการฟองคดีนี้รวมถึงกระบวนการตาง ๆ กอนดําเนินกระบวนการพิจารณาของ
ศาล ซ่ึงมีมาตรการตาง ๆ ที่นํามาปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิด ดังนี้ 
 1)  การไกลเกลี่ยคดีที่ยอมความได หากการไกลเกล่ียระดับหมูบานไมไดผล หรือไม
สามารถยุติลงไดในชวงเวลาหนึ่ง ก็ยังสามารถที่จะไกลเกล่ียเจรจากันไดในระดับที่สูงขึ้น โดยเจา
พนักงานศาลที่มีหนาที่โดยตรง หากตกลงกันไดทั้งหมดหรือเพียงบางประเด็นก็สามารถชวยลด
ภาระงานศาลไดในระดับหนึ่งและผูกระทําความผิดเองก็ไมตองเขาสูกระบวนการพิจารณาอันจะทํา
ใหผูกระทําความผิดอาจตองถูกควบคุมตัวตอไปโดยไมจําเปนและเหมาะสมได 
 2)  การตอรองคํารับสารภาพ  (Plea Bargaining) เปนการตกลงตอรองกันสามฝาย
ระหวางทนายความ จําเลย อัยการและศาล เพื่อลดการสืบพยาน และใหไดวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับลงโทษจําเลยในคดีที่ถูกฟอง 
 3)  คดีอาญาเลิกกัน  ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดเปดชองทางให
เจาพนักงานใชดุลพินิจในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใชคุก  อาทิ  กรณีคดีอาญาเลิกกัน
ตามมาตรา 37 ซ่ึงไดแก ความผิดลหุโทษและความผิดที่เปรียบเทียบปรับไดตามกฎหมายอื่น เมื่อ
เปรียบเทียบแลวก็เปนผลทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปตามมาตรา 39 คดีความจึงยุติลงโดย
ไมตองเขาสูกระบวนการพิจารณา ซ่ึงผูกระทําผิดก็ไมตองถูกดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกตอไป 
       2.3.3  กระบวนการปรับปรุงแกไขชั้นการพิจารณาและพิพากษาคดี 
 สําหรับมาตรการที่นํามาปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดี
นั้น ไดแก การเปดทําการศาลในวันหยุดและภาคค่ํา (Weekend and Night Courts) เปนการเพิ่มเวลา
ในการทํางานสําหรับหนวยงานศาล เพื่อใหมีชวงเวลาที่เหมาะสมและเพิ่มขึ้นในการใหบริการแก
ประชาชน ซ่ึงผูกระทําความผิดก็จะไมตองอยูในกระบวนการนานเกินไปและสามารถนํามาตรการ
เสริมอ่ืน ๆ มาใชไดอยางรวดเร็วขึ้น ซ่ึงอาจไดแก การเรงรัดพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท 
(Short Determinate Sentences) อันเปนแนวคิดการบริหารจัดการที่ชวยใหคดีบางประเภทที่สมควร
ไดรับการพิจารณาคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว สามารถดําเนินการไดเพื่อไมใหเกิดผลกระทบในทางเสีย
หายขึ้น 
 นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดาตรการในการปรับปรุงแกไขผูกระทํา
ความผิดในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีไว ไดแก การลงโทษปรับแทนการจําคุก ตามมาตรา 55 ซ่ึง
กําหนดใหในคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกผูที่กระทําความผิดมีกําหนดเวลาเพียงสามเดือน หรือ
นอยกวา ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลงไปอีกก็ได หรือถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตอง
รับมีกําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวาและมีโทษปรับดวย ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอย
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ลง หรือจะยกโทษจําคุกเสีย คงใหปรับแตอยางเดียวก็ได หรือการพิพากษาใหรอการกําหนดโทษ
หรือรอการลงโทษ โดยกําหนดหรือไมกําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติแทนการลงโทษจําคุกผูกระทํา
ความผิด 
       2.3.4  กระบวนการปรับปรุงแกไขชั้นบังคับโทษ 
 ในกรณีที่เปนโทษจําคุกสถานเบาก็จะใชมาตรการ ดังนี้ 
 1)  การชดใชคาเสียหายและการปรับ (Restitution and Fines) เปนการชดเชยความเสีย
หายที่ไดกระทําการลวงละเมิดตอผูเสียหายหรือสังคม 
 2)  การคุมประพฤติ (Probation/Suspended with Conditions) เปนมาตรการควบคุมผู
กระทําความผิดในคดีที่ไมรายแรงนักไวในชุมชนโดยกําหนดเงื่อนไขใหปฏิบัติหรือกําหนดขอหาม
บางประการไวภายใตการสอดสองดูแลของพนักงานคุมประพฤติ ซ่ึงมีโทษจําคุกเปนขอตอรองและ
ใชวิธีการสําคัญ 2 ประการ คือ  การสืบเสาะและพินิจ (Presentences Investigation) และการควบคุม
และสอดสอง (Supervision)  
 3)  การใชศูนยบริการกลางวัน (Community-Based Programs/Day Centers) เปนเงื่อน
ไขประการหนึ่งที่ศาลกําหนดเพื่อควบคุมผูกระทําผิดในชุมชนแบบเครงครัด โดยใหเขารับการ    
อบรมเพื่อแกไขฟนฟูความประพฤติตามหลักสูตรและชวงเวลาที่ศูนยบริการกลางวันจัดให 
 4)  การทํางานบริการสังคมหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน (Community Service) เปน
การทํางานตามคําสั่งศาลและตามที่ผูกระทําความผิดยินยอม ซ่ึงทํางานใหแกสังคมโดยไมไดรับคา
ตอบแทน เปนการชดเชยความผิดที่ไดกระทําลวงละเมิดแกสังคมที่มีผลงานเปนรูปธรรมวิธีหนึ่ง
แทนการลงโทษจําคุกและเปนเงื่อนไขคุมประพฤติวิธีหนึ่ง 
 5)  การใหที่พักอาศัยระหวางการคุมประพฤติ (Probation Hostel/Bail Hostel)  เปนการ
จัดสภาพแวดลอมเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําใหแกผูกระทําความผิดที่อยูระหวางการคุมประพฤติ
กลุมที่มีความเสี่ยงสูง หากกลับไปพักอาศัยอยูบานหรือแหลงพักอาศัยที่เอ้ืออํานวยตอการประกอบ
อาชญากรรม เปนวิธีการที่ไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จอยางสูง 
 6)  การใชอาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Officers/Community -Based 
Correction) เปนการนําชุมชนเขามีสวนรวมในการปองกันตนเองและสังคมจากอาชญากรรมและ
การกระทําผิดซ่ึงรวมกับภาครัฐผานทางหนวยงานคุมประพฤติ 
 ในกรณีที่มีโทษจําคุกปานกลางก็จะใชมาตรการ ดังนี้ 
 1)  การพักการลงโทษ (Parole) เปนการใหรางวัลแกพฤติกรรมดีของนักโทษ โดยปลอย
ออกจากคุกกอนกําหนดเวลาและควบคุมไวในชุมชนภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ซ่ึงชวยลดความแออัด
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ในเรือนจําลงไดในระดับหนึ่งและเปนการชวยใหผูตองขังไดปรับตัวเขาสูสังคมภายหลังการพน
โทษ 
 2)  การใชบานกึ่งวิถี (Halfway Houses/Pre-release Guidance Centers) เปนมาตรการ
หนึ่งซึ่งชวยใหผูกระทําผิดที่พนโทษในระยะแรกไดพักอาศัยเพื่อปรับตัวกอนกลับคืนสูสังคมตอไป
 3)  การอภัยโทษ (Pardon) เปนการปลอยนักโทษชั้นดีและดีเยี่ยมที่ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการออกสูสังคมในโอกาสพิเศษ เพื่อลดความแออัดในเรือนจําลงและชวยใหผูกระทํา
ความผิดไดออกมาปรับตัวและทําความดีในสังคมเร็วขึ้น 
 4)  การใหการสงเคราะหภายหลังพนโทษหรือภายหลังปลอย (Post Prison Support 
Services/Aftercare Services) เปนการชวยเหลือสงเคราะหตามความเหมาะสมแกผูพนโทษหรือพน
จากสถานฝกอบรมเพื่อใหสามารถปรับตัวเขาสูสังคมไดในเบื้องตน 
 
2.4  การปรับปรุงแกไขผูเสพหรือผูติดยาเสพติดในคดีอาญา 
 อาชญากรรมยาเสพติด ถือวาเปนอาชญากรรมไรผูเสียหาย (Victimless Crime) กลาวคือ 
เปนอาชญากรรมที่ผูกระทําความผิดและผูเสียหายเปนบุคคลเดียวกัน หรือเปนอาชญากรรมที่ทั้ง
สองฝายอันไดแก ผูกระทําความผิดและเหยื่อมีความสมัครใจที่จะสนองความตองการในสิ่งของ
หรือบริการที่ผิดกฎหมาย17 โดยในการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดนั้นจะมุงเนนการบําบัดรักษา
อาการติดยาเสพติด สวนผูที่มิไดเสพหรือติดยาเสพติดก็จะใชกระบวนการปรับปรุงแกไขตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ ดังไดกลาวแลวขางตน 
       2.4.1  การปรับปรุงแกไขโดยอํานาจทางบริหาร 
  1)  ระบบสมัครใจบําบัดรักษา (Voluntary System)  
 เปนการเปดโอกาสใหผูเสพหรือผูติดยาเสพติดซึ่งตองการจะเลิกเสพยาเสพติดสมัครใจ
เขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยระบบสมัครใจบําบัด
รักษานี้จะเปนการปฏิบัติภายใตกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ โดยผูเสพ เสพและมีไวในครอบ
ครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย เสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษตามลักษณะ 
ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
อีกทั้งไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับ
สถานพยาบาลดังกลาวจนไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนด

                                                  
17 Edwin Sdhur.  (1965).  Crime Without Victims.  pp. 169-170. 
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แลว ใหพนจากความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว แตทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีความผิดที่ไดกระทําไปภาย
หลังการสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา โดยการเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลนั้นจะเปน
ไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษประกาศกําหนด 
 2)  ระบบบังคับบําบัดรักษา (Compulsory System)  
 เปนการบังคับบําบัดรักษาโดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจบังคับผูเสพ ผูติดยาเสพติดใหเขารับ
การบําบัดรักษาในสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยเปนการปฏิบัติภายใต กฎหมายวาดวยยาเสพ
ติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ดังนี้ 
 กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ18 ผูที่ตองโทษฐานเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 
ประเภท 2 หรือประเภท 5 เปนครั้งที่สาม เมื่อพนโทษแลวใหพนักงานเจาหนาที่โดยคําสั่งรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขนําไปควบคุมไว ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ
สุขประกาศจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และใหทําการบําบัดรักษาจนกวาจะไดรับการรับรองเปนหนังสือ
จากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดวาเปนผูไดรับการบําบัดรักษา
ครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 
 กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท19 เมื่อปรากฏวาผูใดเสพติดซ่ึงวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นหรือคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมยา
เสพติดใหโทษมีอํานาจสั่งใหจัดสงผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถ
ภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่พักฟนตามที่เห็นสมควรเปนเวลาไมเกิน 180 วัน ในกรณีจําเปน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จะขยายระยะเวลาตอไปอีกได
ไมเกิน 180 วัน โดยใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ใหการรักษา การศึกษา อบรม การดูแลภาย
หลังการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแกบุคคลดังกลาว เพื่อให
บุคคลนั้นกลับคืนสูสภาพปกติชนซึ่งมิไดเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
 กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เมื่อมีการจับกุมผูกระทําความผิด
ฐานเสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย ซ่ึงยาเสพติด
ในลักษณะ ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหพนักงานสอบสวนนําตัวไปยังศาล 

                                                  
18 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522,  มาตรา 98. 
19 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518,  มาตรา 88 และมาตรา 114. 
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เพื่อใหศาลพิจารณาสงตัวไปตรวจพิสูจน ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่เพื่อ
การตรวจพิสูจน โดยคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงเปนฝายบริหารจะมี
อํานาจควบคุมตัวและตรวจพิสูจนวาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดหรือไม หากผลการตรวจพิสูจน
ปรากฏวาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ก็จะจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดขึ้น โดย
ตองอยูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามแผน เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน ซ่ึงอาจขยายระยะ
เวลาออกไปอีกได คร้ังละไมเกิน 6 เดือน แตรวมกันแลวตองไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยหากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
วินิจฉัยวา ผูนั้นไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดในแผนและผล 
เปนที่พอใจแลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาและใหปลอยตัวไป แตถาผลการฟนฟู
ยังไมเปนที่พอใจ ก็จะสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีผูนั้นตอไป 
 ขอดีของระบบบังคับบําบัด 
 1.  เปนการตัดวงจรผูเสพออกจากผูคาดวยการบําบัดรักษา 
 2.  เปนการบังคับใหผูติดยาเสพติดตองเขารับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพจนครบ
ทุกขั้นตอน ซ่ึงเปนที่ยอมรับตามหลักวิชาการวาผูติดยาเสพติดจําเปนตองไดรับการฟนฟูทั้งทางราง
กายและจิตใจใหเขมแข็งจนสามารถเลิกเสพยาเสพติดไดโดยเด็ดขาดหรืออยางนอยก็อาจจะหยุด
เสพยาเสพติดไดเปนเวลานานกอนจะหวนกลับไปเสพซ้ํา 
 3.  ระบบบังคับบําบัดรักษาอาจจะเปนแนวผลักดันใหผูติดยาเสพติดที่มีอาชีพมั่นคงอยู
แลวสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจมากขึ้น เนื่องจากไมตองการถูกจับกุมตัวสงเขา
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งตองเขารับการฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลานาน 
 4.  ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพไดมีโอกาสพัฒนาตนเองใหกลับตนเปนพลเมืองดี ได
รับการฝกฝนทักษะชีวิตและฝกฝนอาชีพจนสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดตามปกติ ไมตองมี
ประวัติทางคดี สามารถทําประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 
 3)  ระบบตองโทษ (Correctional System) 
 เปนการบําบัดรักษาผูตองขังที่ติดยาเสพติด ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุกตามกฎหมาย
วาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และกฎหมายวาดวยการ
ปองกันการใชสารระเหย ซ่ึงมีอายุ 18 ป ขึ้นไป โดยตองถูกสงตัวเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพในเรือนจําทัณฑสถานบําบัดพิเศษของกรมราชทัณฑ ซ่ึงผูเสพและผูคายาเสพติดยังมิได
มีการแยกจากกันโดยเด็ดขาด ทําใหแตละเรือนจํามีผูตองขังที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในหลายกลุม มี
การผสมของคนหลายประเภท ไดแก 

(1) กลุมอาชญากรผูผลิตและจําหนายยาเสพติดแตเพียงอยางเดียว 
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(2) กลุมผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เชน ครอบครอง จําหนายเพราะติดยาเสพติด 
 (3)  ผูประกอบอาชญากรรมอื่น ๆ เชน การประทุษรายตอทรัพยโดยมีเหตุของการติดยา
เสพติดเปนแรงผลักดันหรือเกี่ยวพันกันอยู 

(4)  ผูติดยาเสพติดแตประการเดียว โดยไมไดกระทําความผิดอื่นดวย 
 ประเภทที่มีปญหา คือ กลุม (2) และกลุม (3) เพราะสามารถจัดเปนผูปวยไดตามหลัก
การแพทย ซ่ึงตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ ไดกําหนดใหผูตองขังที่ปวยเจ็บหรือเปนหญิงมีครรภ 
ไดรับการรักษาพยาบาลตามสมควร โดยกฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราช
บัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 74 ไดกําหนดใหผูตองขังที่ติดฝน กัญชา ส่ิงเสพติดอยางอื่น อาการ
รายแรง หรือเปนหญิงมีครรภ หรือมีลูกออน จัดเปนผูปวยเจ็บโดยอนุโลม ซ่ึงในขอเท็จจริงแลวผูติด
ยาเสพติดจัดเปนผูปวยโดยแทจริงหาใชผูปวยเจ็บโดยอนุโลมไม ผูติดยาเสพติดอาจจะมีอาการเจ็บ
ปวยทางกายบาง แตที่แนนอนคือเปนผูปวยทางจิต ซ่ึงถามองในดานที่ถือวาเปนผูปวยที่มีปญหาทาง
จิตประเภทหนึ่ง การบําบัดรักษาก็ตองคํานึงถึงหลักขอนี้เปนสําคัญและใชบุคคลากรผูรับผิดชอบที่มี
พื้นความรูทางจิตเวชหรือจิตวิทยาเปนหลัก จึงจะทําใหการบําบัดรักษามีประสิทธิภาพ แตขณะเดียว
กันกลุมบุคคลดังกลาวก็เปนอาชญากรตามกฎหมาย ซ่ึงจะตองนําตัวไปขัง ลงโทษ หรือแกไขเชน
เดียวกับอาชญากร ไมควรขังรวมกับผูติดยาเสพติด ดังนั้น การจัดการกับปญหานี้จึงมิใชจะกระทํา
ไดโดยงายและในปจจุบัน ก็ยังไมมีวิธีการใดที่ไดผลนาพอใจในการบําบัดรักษาผูปวยที่ติดยาเสพ
ติดเหลานี้ ซ่ึงปจจุบันกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพไดพัฒนาไปสูการใชชุมชน
บําบัดเพิ่มเติมจากกระบวนการบําบัดรักษาที่ดําเนินการตามปกติทั่วไปดวย 
 การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในระบบตองโทษ มีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 
 ขอดี คือ ผูติดยาเสพติดอยูภายใตการควบคุมตลอดเวลา ตามคําพิพากษาใหจําคุกของ
ศาลและถาปองกันการลักลอบนํายาเสพติดเขาไปในเรือนจําได อยางนอยผูปวยจะอยูในสภาพ
ปลอดยาเสพติดไดเทากับระยะเวลาจําคุก เปนโอกาสที่จะทําการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ดวยวิธีการตาง ๆ  ไมวาจะเปนวิธีการใด ๆ รวมทั้งชุมชนบําบัดซึ่งตองดัดแปลงใหเปนไปตามสภาพ
ของการคุมขัง 
 ขอเสีย คือ ผูตองขังติดยาเสพติดมีมากเกินความจุของเรือนจําในระดับปกติและผูติดยา
เสพติดเหลานี้สวนใหญก็ลมเหลวมาจากระบบอื่นแลว จึงมีความยากลําบากมากขึ้นในการบําบัด
รักษา นอกจากนี้ เมื่อผูตองขังพนโทษก็ตองปลอยกลับคืนสูสังคม โดยไมสามารถติดตามผลได ซ่ึง
อาจทําใหการบําบัดรักษาในทัณฑสถานบําบัดยาเสพติดเปนเพียงทางผานที่ไรประโยชนของชีวิตผู
ติดยาเสพติด 
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       2.4.2  การปรับปรุงแกไขโดยอํานาจทางตุลาการ 
การบําบัดรักษายาเสพติดโดยอํานาจของตุลาการนั้น เปนระบบการบังคับบําบัดรักษาผู

กระทําความผิดซึ่งใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ โดยศาลอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายบังคับใหผูกระทําความผิดตองเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดในสถานพยาบาลใน
ระหวางหรือกอนการรับโทษในความผิดที่ไดกระทํานั้น ซ่ึงศาลจะอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวย
การปองกันการใชสารระเหย20 โดยผูกระทําความผิดฐานใชสารระเหยบําบัดความตองการของราง
กายหรือจิตใจที่มีอายุไมเกิน 17 ป ผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนิน
การวากลาวตักเตือนผูกระทําความผิดนั้นแลวปลอยไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา ผู
ปกครองหรือบุคคลที่ผูกระทําความผิดนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได หรือถาศาลเห็นวาผูกระทํา
ความผิดเปนผูติดสารระเหย ใหศาลมีคําสั่งใหสงผูกระทําความผิดนั้นไปรับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาลจนกวาจะครบขั้นตอนของการบําบัด และในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือ
พิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษผูกระทําความผิดฐานใชสารระเหย
บําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ที่มีอายุเกิน 17 ป หรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียง
อยางเดียว ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดนั้นเปนผูติดสารระเหย ศาลจะสั่งใหสงตัวผูติดสารระเหย
นั้นไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษาก็ได  
       2.4.3  การปรับปรุงแกไขตามประมวลกฎหมายอาญา 
 การบําบัดรักษายาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญานี้ เปนการปฏิบัติภายใตเงื่อนไข 
แหงมาตรา 49 และมาตรา 56 โดยการบังคับบําบัดรักษาผูกระทําความผิดทางอาญา โดยศาลไดเปน
เวลาสองป กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนผูติดยาเสพติดใหโทษหรือสุรา21 ดังนี้ 
 มาตรา 49 กําหนดวาในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิด แต
รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษบุคคลใด ถาศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดเกี่ยวเนื่อง
กับการเสพสุราเปนอาจิณ หรือการเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ ศาลจะกําหนดในคําพิพากษาวาบุคคล
นั้นจะตองไมเสพสุรา ยาเสพติดใหโทษอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งสองอยาง ภายในระยะเวลาไมเกิน 
2 ป นับแตวันพนโทษ หรือวันปลอยตัวเพราะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษก็ได  ถาบุคคล
ดังกลาวไมปฏิบัติตามที่ศาลกําหนด ศาลจะสั่งใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกิน   
2 ป ก็ได  

                                                  
20 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533, มาตรา 26 และมาตรา 28. 
21 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในวิรัช  เมฆอรุโณทัย.  (2537).  มาตรการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 49.  หนา 29-42. 
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 มาตรา 56 กําหนดใหผูกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุก
ไมเกิน 3 ป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน แต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ 
ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวด
ลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะ
พิพากษาวาผูนั้นมีความผิด แตรอการกําหนดโทษไวหรือกําหนดโทษ แตรอการลงโทษไวแลว
ปลอยตัวไป เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนด แตตองไมเกิน 5 ป นับ
แตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได เงื่อน
ไขคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอ ซ่ึงกรณีที่เกี่ยว
ของกับยาเสพติด ไดแก การใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทาง
รางกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
       2.4.4  การปรับปรุงแกไขตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดตามกฎหมายนี้เปนระบบการบังคับบําบัดรักษาโดยอาศัย
อํานาจตุลาการผสมผสานกับอํานาจทางบริหาร กลาวคือ เมื่อผูกระทําความผิดฐานเสพ เสพและ
ครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด 
ประเภทและปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง22 ซ่ึงถูกจับกุมและสงตัวมาถึงพนักงานสอบสวน 
พนักงานสอบสวนตองนําตัวผูนั้นไปยังศาลภายใน 48 ช่ัวโมง (กรณีผูกระทําความผิดอายุไมเกิน 18 
ป บริบูรณ ตองนําไปศาลภายใน 24 ช่ัวโมง) นับแตเวลาที่ผูตองหานั้นมาถึงที่ทําการของพนักงาน
สอบสวน เพื่อใหศาลพิจารณาสั่งใหสงตัวไปตรวจพิสูจน ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
หรือสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน โดยคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงเปนฝาย
บริหารก็จะมีอํานาจควบคุมตัวและตรวจพิสูจนผูตองหานั้นวาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดหรือไม 
หากผลการตรวจพิสูจนปรากฏวาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯ ก็จะจัดใหมีแผน
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบ เพื่อมีคําส่ัง
ชะลอการฟองไวจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟูสมรรถภาพจากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติด โดยผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองอยูรับการฟนฟูสมรรถภาพผู

                                                  
22 กฎกระทรวง วาดวยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546 

กําหนดรายละเอียดไว ดังนี้ เฮโรอีน น้ําหนักสุทธิไมเกิน 100 มิลลิกรัม ยาบา ไมเกิน 5 เม็ด หรือไมเกิน 
500 มิลลิกรัม ยาอี ไมเกิน 5 เม็ด หรือไมเกิน 1,250 มิลลิกรัม โคเคน ไมเกิน 200 มิลลิกรัม ฝนและกัญชา 
ไมเกิน 5,000 มิลลิกรัม 
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ติดยาเสพติดตามแผนฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่ถูกสงตัว
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตถาปรากฏวาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยัง
ไมเปนที่พอใจ คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะพิจารณาขยายระยะเวลาการฟน
ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีกได โดยในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด คณะ
อนุกรรมการจะพิจารณาลดระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่เห็นสมควรก็ได ทั้ง
นี้ การขยายและการลดระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด คร้ังหนึ่งตองไมเกิน 6 เดือน 
และรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวา ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดในแผนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูตองหานั้น เปนที่พอใจ
แลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาและใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด มีคําสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไป แลวแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยัง
ดําเนินคดีอยูทราบ  โดยเมื่อพนักงานอัยการไดรับแจงจากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดวาผูตองหาไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดครบถวนตามที่กําหนดและผลการ
ฟนฟูเปนที่พอใจแลว พนักงานอัยการก็จะมีคําสั่ง “ยุติการดําเนินคดี เพราะกฎหมายถือวาผูตองหา
พนจากความผิด” และใหนําระเบียบกรมอัยการ วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 
2528 ขอ 29 วรรคสามและวรรคสี่ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการ
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ขอ 9 มาบังคับใชโดยอนุโลม23  แตถาผล
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูนั้นยังไมเปนที่พอใจ คณะอนุกรรมการฯ ก็จะสงตัวผูนั้นไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีผูนั้นตอไป ซ่ึงพนักงานอัยการก็จะมีคําสั่งยก
เลิกคําสั่งชะลอการฟองและออกคําส่ังฟองตอไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอนหรือกระบวนการบังคับ
บําบัดรักษาตามกฎหมายนี้ ดังนี้ 
 1.  เมื่อมีการจับกุมผูตองหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามลักษณะ ชนิด 
ประเภท และปริมาณ ที่กําหนดในกฎกระทรวงใน 4 ฐานความผิด คือ เสพ  เสพและครอบครอง 
เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย 

                                                  
23 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ดวนที่สุด ท่ี อส (สฝปผ.)0018/ว.46 ลงวันที่ 31 มกราคม 2546 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
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 2.  พนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหาไปศาลภายใน 48 ช่ัวโมง (หากผูตองหา มีอายุไม
ถึง 18 ปบริบูรณ ตองสงศาลภายใน 24 ช่ัวโมง) นับแตเวลาที่ผูตองหามาถึงที่ทําการของพนักงาน
สอบสวน เพื่อใหศาลพิจารณามีคําส่ังสงตัวผูตองหาไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด 
 3.  เมื่อศาลมีคําสั่งใหตรวจพิสูจนและแจงตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดแหงทองที่ พนักงานสอบสวนจะสอบสวนคดีแลวสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม
ตองสงผูตองหาไปดวย 
 4.  เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รับตัวผูตองหาไวเพื่อตรวจ
พิสูจนตามคําส่ังศาลแลว เจาหนาที่จะบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิด สภาพแวด
ลอมของผูตองหารวมทั้งตรวจพิสูจน โดยตองแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับตัวไว เวนแตมี
เหตุจําเปนคณะอนุกรรมการอาจสั่งใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 30 วัน ซ่ึงระหวางนั้นผูตองหา
จะถูกควบคุมตัวภายในสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน ซ่ึงตั้งอยูภายในเรือนจําของกรม
ราชทัณฑหรือสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 5.  ระหวางถูกควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน ผูนั้นหรือผูเกี่ยวของมีสิทธิรองขอปลอย
ช่ัวคราวตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยมีประกันหรือไมมีประกันก็ได 
 6.  หากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด วินิจฉัยวา ผูเขารับการตรวจ
พิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดแลว จะแจงผลตอพนักงานอัยการพรอมทั้งจัดทําแผนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตหากผลการตรวจพิสูจนไมปรากฏวาผูตองหาเปนผูเสพหรือผูติดยา
เสพติด ก็จะแจงผลพรอมสงตัวผูตองหาคืนเพื่อดําเนินคดีตอไป 
 7.  ผูติดยาเสพติดเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามแผนการฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติดเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน แตหากผลการฟนฟูสมรรถภาพยังไมเปนที่พอใจ 
สามารถขยายออกไปไดอีกกี่คร้ังก็ได โดยครั้งหนึ่งไมเกิน 6 เดือน แตรวมกันทั้งหมดตองไมเกิน 3 
ป ซ่ึงมีทั้งแบบควบคุมตัวและไมควบคุมตัว โดยแบบควบคุมตัวนั้น ผูตองหาจะเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ของกรมคุมประพฤติ หรือในคาย
ทหาร ทั้ง 3 เหลาทัพ รวมทั้งกองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 
 8.  การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบไมควบคุมตัว เปนการฟนฟูในชุมชน ภาย
ใตการดูแลของสํานักงานคุมประพฤติกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนนั้น  
 9.  หากผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหลบ
หนีจากการควบคุมของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนหรือ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหถือวาผูนั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แหงประมวล
กฎหมายอาญา 
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 10.  เมื่อผูติดหรือผูเสพยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวน
ตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และผลการฟนฟูเปนที่พอใจแลว ใหถือวาผูนั้นพนจาก
ความผิดที่ถูกกลาวหาและไดรับการปลอยตัว โดยพนักงานอัยการจะมีคําสั่งใหยุติการดําเนินคดี แต
หากผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการจะพิจารณาดําเนินคดีผูนั้นตอไป 
 11.  ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีสิทธิที่จะ
อุทธรณคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดภายใน 14 วัน นับแตวัน
ทราบคําวินิจฉัย ในกรณี ดังนี้ 
 (1)  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยวาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 
 (2)  คณะอนุกรรมการไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว 
 (3)  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยใหขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิออก
ไปอีก 
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ผูเสพ/ผูติด 

แจงอัยการสั่งชะลอการฟอง 

ไมผานเกณฑ สงตัวคืน 

 

พนจากความ
ที่ถูกกลาวห

 

ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ฟนฟูฯ 

 

สํานวน

วิธีพิจารณาฯ  
อาญาปกติ 

ศาล 
ใชดุลพินิจ 

พงส. สงผูตองหาตอศาล
 - 48 ชม. 
 - เยาวชน 24 ชม.   

 

ตรวจพิสูจนและทําประวัติ 

กระบวนการฟนฟูมรรถภาพ 

รายงาน 
ความเห็น 

ผลการฟนฟูสมรรถภาพ 

ดําเนินการตาม
บวนการยุติธรกระ รม 

 

พนักงาน
อัยการ 

สั่งใหตรวจพิสูจน

ควบคุมตัว 

ไมควบคุมตัว

 

ผลการตรวจพิสูจน 
ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คืนสูสังคม  
 
 
ภาพที่  2.1   แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการฟนฟูส
                    ผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟน
ที่มา  :  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพต

DPU

ผานเกณฑ
ผ

ม
ฟ

เปนผูเสพ/ผูติด
ิด
า 

ร
ูส
ิด
ไมเปนผูเสพ/ 
ผูติด สงตัวคืน 
ความ
ผิด
เกิด
ควบคุมตัว
-  เขมงวด 
-  ไมเขมงวด 
 
แ

รถภาพ 
มรรถภาพผูติดย
  กรมคุมประพฤ
พนักงาน
สอบ 
สวน 
จงผล 

าเสพติด พ.ศ. 2545
ติ 
สั่งฟอง/
ไมฟอง
รือยุติคดห
สงตัวผตองหา
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ร ิด ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 

 

คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ 

 

 
 

ภาพที่  2.2  แสดงกิจกรรมการดําเน
ที่มา  :  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถ

P

กระบวนกา
ผูปฏิบัต
 

. นําสงไปควบคุม 

ุม 

 

ด

น 

 

 

นําผูเขารับ

- จัดกิจกร
- ปลอยช่ัว
การพิจารณ

ตรวจพิสูจ

พิจารณ

-  ฟนฟูแบ
- ฟนฟูแบบ
- ติดตามผ
- การปลอย
โดยการพิจ

- พิจารณา
- พิจารณา
- พิจารณา

ติดตามผล

ินกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
ภาพผูติดยาเสพติด  กรมคุมประพฤติ 

U

กิจกรรมที่เก
ตํารวจ 
ศาล 
การตรวจพิสูจนไปสงสถานที่ควบคุม 
ตํารวจ 
รมระหวางการควบคุมตัว 

ราชทัณฑ/สถานพินิจ D
 คราวระหวางตรวจพิสูจนโดย

าของคณะอนุกรรมการฯ 

นวาเปนผูเสพติดหรือไม 
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ 
าวินิจฉัยและกําหนดแผน 

บควบคุมตัว 
ไมควบคุมตัว 
ลระหวางการฟนฟูฯ 
ตัวชั่วคราวระหวางการฟนฟูฯ
ารณาของคณะอนุกรรมการ 

ลด/ขยายระยะเวลาการฟนฟูฯ 
ยายสถานที่ฟนฟูฯ 
คณะอนุกรรมการ
1. ผูจับกุม
 - การตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ 
- นําตัวสงศาล (24 ชม./48 ชม.) 
- คุมประพฤติ 
- ทหาร / อ.ส. 
- สาธารณสุข กท. 
- ประชาสงเคราะห 
- แรงงาน 
- ศึกษา 
- ชุมชน 
- อสค. 
ผลการฟนฟู พอใจ/ไมพอใจ 

หลังการฟนฟูฯ 
- อ.ส.ค./อ.ส.ม./ชุมชน/อื่น ๆ
- ศาลพิจารณามีคําสั่งใหตรวจพิสูจน 
- ศาลแจงคณะอนุกรรมการฯ 
2. สั่งใหตรวจพิสูจน 
4. ควบค
5. ตรวจพิสูจน
6. วินิจฉัยและกําหน
7. ฟนฟูตามแผ
9. ติดตาม
8.พิจารณา
เสพติด  
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2.5  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
 กระบวนการยุติธรรมไทยนั้น ผูกขาดโดยรัฐมากเกินไป  เปนเรื่องที่รัฐเขามาจัดการทั้ง
ระบบ โดยไมมีพื้นที่ใหชุมชนและสังคมเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวม เปนกระบวนการที่มุงเนน
ที่จะนําผูกระทําความผิดมาลงโทษ จนบางครั้งลืมที่จะใหความสําคัญตอผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญา
กรรม มีการดึงคดีหรือดึงขอพิพาทที่เกิดขึ้นเขาสูระบบ ไมคอยมีการที่จะสงเสริมใหมีการแกไข
ปญหาในชุมชน ไมสงเสริมใหมีการยุติปญหาในชั้นตํารวจหรือช้ันอัยการเทาที่ควร มีแตการนําคดี
ไปสูระบบของศาล ซ่ึงทําใหศาลมีภารกิจคอนขางมากและผูกระทําผิดซ่ึงถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 
ก็จะไหลไปราชทัณฑ ทําใหมีผูตองขังมากเกินกวากําลังที่จะรับได กอใหเกิดปญหาคนลนคุก 
ปญหาเด็กที่กระทําความผิดก็มากเกินกวาที่สถานพินิจและคุมครองเด็กจะดูแลไดทําใหเด็กเหลานี้
ไมไดรับการฟนฟูที่เหมาะสม จึงไมสามารถกลับมาเปนพลเมืองดีของสังคมได 
 จากสภาพปญหาดังกลาว จึงมีการปรับกระบวนทัศนใหม แนวคิดเรื่อง “การอํานวย
ความยุติธรรมเชิงแกแคนทดแทน” (Retributive Justice) จะตองเลิก ตองปรับแนวคิดใหมเปน “การ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท” ซ่ึงมองวาปญหาอาชญากรรมไมใชเร่ืองที่กระทําตอ “รัฐ” 
หรือกระทบตอความสงบเรียบรอยของรัฐเทานั้น แตเปนเรื่องที่กระทบตอ “ความสัมพันธสวน
บุคคล” ระหวาง “ผูกระทําความผิด” “ผูเสียหาย” และ “ชุมชน” ดังนั้น ทุกฝายที่ไดรับผลกระทบ
จากอาชญากรรมไมวาจะเปนผูกระทําความผิด ผูเสียหายหรือชุมชน ควรจะมีสวนหรือมีบทบาท
รวมกันในการแกไขปญหาเพื่อสรางสรรคความสันติสุขและนําความสมานฉันทกลับคืนสูชุมชนอีก
คร้ังหนึ่ง 
 หลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
 1.  อาชญากรรม ไมใชเปนแตเพียงการฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงตองเอาตัวผูกระทําความผิดมา
ลงโทษใหไดเทานั้น แตความเปนจริง อาชญากรรม  ทําใหเกิดความเสียหาย (Harm) ดวย และความ
เสียหายนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแทจริงและสงผลกระทบตอผูเสียหาย 
 2.  กระบวนการยุติธรรมไมควรมุงเนนแตเพียงการจับตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ แต
ควรจะเนนการบรรเทาความเสียหายใหทุกฝายกลับคืนสูสภาพดีดังเดิมอีกดวย ซ่ึงเปนที่มาของแนว
คิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice)  
 3.  ในคดีอาญา เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว “รัฐ” จึงไมควรผูกขาดการดําเนิน
การที่มุงเนนเรื่องการลงโทษเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยเพียงอยางเดียว แตควรเปดโอกาสให “ผู
เสียหายหรือเหยื่อ กระทําความผิด และชุมชน” ไดมีโอกาสรวมกันหาทางออกในการแกไขปญหา
เหลานั้น 
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เปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท24 
เปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มี 3 ประการ คือ 
1.  เพื่อมอบการตัดสินใจหลักใหเปนของผูที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมมากที่สุด 
2.  เพื่อทํากระบวนการยุติธรรมใหเปนกระบวนการเยียวยามากขึ้น และพัฒนาไปสูอุดม

คติที่ตองการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติและกรอบความคิดของกระบวนการยุติธรรมให
มากขึ้น 

3.  เพื่อลดความเปนไปไดในการเกิดการกระทําความผิดซ้ําในอนาคต 
การที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
1.  ใหเหยื่ออาชญากรรมเขามามีสวนรวมในกระบวนการและมีความพอใจกับผลของ

การดําเนินการตามกระบวนการนั้น 
2.  ผูกระทําความผิดเขาใจไดวาการกระทําของเขามีผลกระทบตอบุคคลอื่นอยางไรบาง

และมีความรับผิดชอบตอการกระทํานั้น 
3.  ผลที่ออกมาจากกระบวนการนั้นจะชวยแกไขความเสียหายที่ไดเกิดขึ้นและได

พิจารณาดูแลแกไขสาเหตุที่ทําใหเกิดการกระทําผิดนั้น (โดยมีการจัดทําแผนในการแกไขการ
กระทําผิดแตละรายเปนการเฉพาะ ซ่ึงแตละแผนนั้นมีการจัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองและสนองตอ
ความตองการของเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําความผิด 

4.  ทั้งเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําความผิดตางไดรับความรูสึกวาสิ่งที่เลวรายไดส้ิน
สุดลงแลวและทั้งสองฝายไดกลับคืนเขาสูชุมชนและใชชีวิตอยางปกติสุข 
 ลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
 การพิจารณาลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ตองพิจารณา
ใน 2 สวน คือ 
 1.  กระบวนการที่จะทําใหเกิดความสมานฉันท 
 กระบวนการ (Process) ตองเปนกระบวนการที่จะทําใหเกิดความสมานฉันท ทําใหเกิด
การฟนฟู ควรเปนกระบวนการที่ไมเปนทางการ ใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดมาพบกันในบรรยากาศที่
สงเสริมใหเกิดความปองดอง ใหผูกระทําความผิดไดสํานึกผิด ไดชดใช และใหชุมชนไดมีโอกาส
เขามามีสวนเกี่ยวของ 

                                                  
24 จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2548).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การคืน “อํานาจ”        

แกเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน.  หนา 35 –36. 

DPU



 30

 กระบวนการที่ใชอยูในตางประเทศมีหลายรูปแบบ ไดแก การประชุมกลุม เชน กลุม
ครอบครัว กลุมชุมชน หรือการประชุมวงกลม (Sentencing Circle) ซ่ึงประเทศแคนาดาใชอยู โดยมี
ที่มาจากวัฒนธรรมอินเดียนแดง เปนตน 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สามารถใชในขั้นตอนใด 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนมาตรการที่สามารถใชไดทุกขั้นตอนทั้งกอน

พิจารณาคดี ระหวางการพิจารณาคดี และภายหลังการพิจารณาพิพากษาคดี ดังนี้ 
1.  ขั้นตอนกอนกระบวนการยุติธรรม 
การใชวิธีการเชิงสมานฉันทโดยชุมชนสําหรับคดีความผิดอาญาบางประเภทที่ไมราย

แรง กอนมีการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เชน ประเทศฝรั่งเศส จะใชรูปแบบที่เรียก
วาคณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards) เปนจํานวนมาก และยังมีการ
นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชในโรงเรียน ที่ทํางาน หรือชุมชน ซ่ึงเปนการไกลเกลี่ย
ความขัดแยงกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม ไดแก 

(1)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชุมชน ในลักษณะยุติธรรมชุมชน เพื่อไกล
เกลี่ยความขัดแยงที่ไมซับซอน เชน ฝร่ังเศสใชรูปแบบคณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community 
Reparative  Boards) 

(2)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในโรงเรียน เชน แคนาดาใชกับความขัดแยง 
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และพฤติกรรมเกเรของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน โดยใชกับกรณี 
ตาง ๆ ไดแก การทํารายรางกายอุจฉกรรจ เหยื่ออาชญากรรมที่รุนแรง การทําใหเสียทรัพยและลัก
ทรัพย การลักขโมยของในหางสรรพสินคา เสพยาเสพติด พฤติกรรมเกเรในชั้นเรียน ขีดเขียนทําให
ทรัพยสินเสียหาย ทําลายภาพลักษณของโรงเรียน ฆาหรือทรมานสัตว อนาจาร หรือมีอาวุธ เปนตน 

(3)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในที่ทํางาน  เชน  สหรัฐอเมริกา มีการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในเรื่องเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางนายจางกับ
ลูกจางกรณีไมรายแรง หรือการกระทําอนาจารหรือลวงละเมิดทางเพศดวยวาจา เปนตน 

2.  ขั้นตอนเมื่อคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรมและกอนพิพากษาคดี 
(1)  ในชั้นตํารวจ ประเทศแคนาดามีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ในชัน้ที่

คดีความเขาสูกระบวนการยุติธรรม ในขั้นตอนของเจาหนาที่ตํารวจหลายกรณี ไดแก ลักทรัพย  
บุกรุกและลักทรัพย  ทํารายรางกาย เสพยาเสพติด วางเพลิง ความผิดเกี่ยวกับการจราจร ลักขโมยรถ
จักรยานยนตและยานพาหนะ เปนตน 

(2)  ช้ันอัยการ มีการใชวิธีการเชิงสมานฉันทในชั้นพนักงานอัยการในคดีความผิดกึ่ง
อาชญากรรม (Quasi Criminal) เชน คดีความรุนแรงในครอบครัวระหวางสามี ภรรยา คดีที่ไมเกิด
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ประโยชนตอสาธารณะในการฟองรองดําเนินคดี  คดีเด็กและเยาวชนเปนผูกระทําผิด เปนตน โดย
อาจมีการใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ และการชะลอการฟองประกอบดวย 

(3)  ช้ันการพิจารณาคดีของศาล ศาลสามารถใชวิธีการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดตลอด
เวลากอนที่จะมีคําพิพากษาในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ โดยใชพนักงานคุมประพฤติหรือนัก
สังคมสงเคราะห  ดําเนินการโดยใชรูปแบบการพิจารณาแบบลอมวง (Sentencing  Circles) ซ่ึงใน
กรณีผูกระทําผิดเปนชนพื้นเมืองในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐ และใชรูปแบบการไกล
เกล่ียเหยื่อผูกระทําผิด (Victim-offenders Mediation หรือ VOM) สําหรับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ 
ทั้งในยุโรปและอเมริกา 

3.  ขั้นตอนหลังการพิจารณาคดี 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชั้นราชทัณฑในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ 

และออสเตรเลียมีการใชวิธีการเชิงสมานฉันทในชั้นราชทัณฑ  โดยใชเมื่อมีการจําคุกผูกระทําผิดไป
ระยะหนึ่งแลว  เมื่อผูกระทําผิดไดรับการพักการลงโทษและใชในชวงกอนที่ผูกระทําผิดจะสิ้นสุด
การรับโทษจําคุกกลับคืนสูชุมชน  โดยใชรูปแบบไกลเกล่ียเหยื่อ-ผูกระทําผิด (Victim-offenders  
Mediation หรือ VOM) 

กลาวโดยสรุป กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชกับกระบวนการยุติธรรม 
ในทุกขั้นตอน 
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2.  ผลที่จะกอใหเกิดความสมานฉันท 
      ผลซ่ึงจะไดรับจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท คือ “การแสดงความสํานึกผิด”  
“การยินยอมที่จะปรับพฤติกรรม”  “การเยียวยาชดใชที่ผูกระทําผิดพรอมที่จะชดใชใหกับผูเสียหาย” 
ซ่ึงอาจใชเร่ืองเงินอยางเดียว อาจเปนการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะหรืออ่ืน ๆ แลวแตกรณี 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใชกับคดีความผิดประเภทใด 
ประเภทคดีที่สามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น ไมไดมีกฎเกณฑ กตกิา 

กําหนดไวใหใชไดกับคดีความผิดเล็กนอยเทานั้น ดังเชน ในราวันดา Bishop Rismond TuTu ไดนํา
เอาเรื่อง Restorative  Justice ไปใชเพื่อสรางสมานฉันทในระหวางเผาพันธุในราวันดา ในแคนาดา 
ไดมีการใชในกรณีการประพฤติชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในเท็กซัสไดใชในคดีฆาตกรรมเพื่อให
เหยื่ออาชญากรรมที่มีชีวิตหลงเหลืออยูหรือผูเปนญาติ ไดมีโอกาสพบกับผูกระทําความผิด  เพื่อ
สรางความรูสึกที่ดีขึ้น 

ในสังคมโลกสวนใหญนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิด
ประเภทที่เดนชัด ไดแก 

1.  ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทํา (Juvenile Delingvents) 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด มีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับคดี

ที่เด็กและเยาวชนเปนผูกระทําผิด  โดยระบบกฎหมายกําหนดไว ประเทศในยุโรป เชน อังกฤษ 
เยอรมัน ออสเตรีย ฯลฯ รวมทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก็ใชวิธีนี้เปนหลักเพิ่มมากขึ้น สวนรูป
แบบที่ใชจะมีลักษณะเชนเดียวกันคือ ใชรูปแบบการประชุมกลุมครอบครัว (Family  Group 
Conferences หรือ FGCs) 

2.  ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว (Domestic  Violence) 
การกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในครอบครัวจํานวนมากมีความรุนแรงไมแตกตางไปจากที่

เกิดกับสังคมภายนอก โดยมี “ผูหญิง” ซ่ึงเปนสมาชิกของครอบครัวตกเปนเหยื่ออาชญากรรมที่เกิด
ขึ้นจากผูชายที่อยูในครอบครัวเดียวกัน และบรรดาเหยื่ออาชญากรรมที่เปนผูหญิงเหลานี้ตางก็
ประสบกับ “การตกเปนเหยื่อความรุนแรงซ้ําสอง” การจะนําตัวสามีผูทํารายภรรยา ซ่ึงเปนผูกระทํา
ความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมและจําคุกไว  ก็อาจไมเกิดประโยชน  เพราะครอบครัวอาจขาด
กําลังสําคัญที่ตองพึ่งพาอาศัยและทํามาหากิน  ทําใหเกิดปญหากับครอบครัวและบุตรหลาน ดังนั้น 
คดีความรุนแรงในครอบครัวจึงจําเปนตองใชกระบวนการยุติธรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่เขาใจทั้ง
ความรูสึกของเหยื่ออาชญากรรม ชวยบําบัดเยียวยาสามีที่นิยมความรุนแรง และเขาใจปญหาของ 
สัมพันธภาพในครอบครัวไปพรอม ๆ กัน ในลักษณะของ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” 

3. ความผิดอาญาตอสวนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได 
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คดีอาญาประเภทนี้เปนความผิดที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหเปนความผิดอันยอม
ความกันได  ซ่ึงโดยปกติจะมีลักษณะที่กระทบกระเทือนตอสิทธิสวนบุคคลมิไดกระทบกระเทือน
ตอสาธารณชน กฎหมายจึงยินยอมใหถอนคํารองทุกขหรือยอมความกันได และเมื่อยอมความกัน
แลว ผูเสียหายจะนําคดีมาฟองรองอีกไมได 

4.  ขอพิพาททางแพงเกี่ยวเนื่องทางอาญา 
การกระทําความผิดบางอยาง  ผูกระทํามีความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา เนื่องจาก

การกระทํานั้นเขาองคประกอบความผิดทางอาญาในขณะเดียวกันยังทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย 
ดวยลักษณะของการกระทําที่เปนความผิดทางแพงเกี่ยวเนื่องทางอาญา หรืออีกนัยหนึ่งคือ คดีแพง
เกี่ยวเนื่องคดีอาญา  ซ่ึงผูกระทําผิดตองรับผิดตามกฎหมายอาญา และยังตองชดใชคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทนใหกับผูเสียหายอีกดวย ฉะนั้น ขอพิพาทในลักษณะนี้จะระงับลงไดก็ตอเมื่อคูพิพาท
ตกลงประนีประนอมกันทั้งคดีอาญาและคดีแพงดวย 

5.  ความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ อ่ืน ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจําคุกระยะสั้น 
คดีอาญาประเภทนี้ แมจะมีโทษเพียงเล็กนอยเทานั้น แตกฎหมายมิไดบัญญัติใหเปนคดี

ความผิดอันยอมความได เพราะถือวาเปนความผิดตอแผนดิน ทําใหตองมีการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีไปตามลําดับขั้นตอน แตหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอาจใชดุลพินิจ เพื่อเบี่ยง
เบนคดีประเภทนี้ออกนอกกระบวนการตามอํานาจที่กฎหมายกําหนดไวได ทั้งนี้ เพื่อหลีกเล่ียงการ
ใชโทษจําคุกระยะสั้น อันกอใหเกิดผลเสียแกผูกระทําผิดและสังคมมากกวา รวมทั้งลดความแออัด
ในเรือนจําไดทางหนึ่งดวย ความผิดคดีอาญาเล็ก ๆ นอย ๆ ประเภทนี้ ไดแก ความผิดที่มีโทษจําคุก
ไมเกิน 3 ป เชน ความผิดฐานลักทรัพย (มาตรา 334) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย (มาตรา 336) และ
ความผิดที่กระทําโดยประมาท เปนตน 

 
2.6  แนวคิด ความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา 
       2.6.1  แนวคิดเก่ียวกับมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา 
 (1)  แนวคิดตามหลักอาชญาวิทยา (The Principle of Criminology) เปนแนวคิดที่ยอมรบั
วาผูเสพหรือผูติดยาเสพติดมิใช “อาชญากร” แตเปน “คนไข” หรือ “ผูปวย” ทั้งทางรางกายและจิต
ใจที่ไดกระทําใหตนเองไดรับความเสียหาย และสมควรจะไดรับความชวยเหลือจากสังคมโดยเรง
ดวน25 สาเหตุที่แนวคิดนี้เห็นวาผูเสพหรือผูติดยาเสพติดมิใชอาชญากรนั้น เพราะความผิดประเภทนี้

                                                  
25 ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธ.  (2535, กรกฎาคม - ธันวาคม).  “ ขอสังเกตบางประการที่เกี่ยวกับการ

จัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบังคับ.”  วารสารตอตานยาเสพติด,  8,  หนา 13-23. 
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เปนความผิดซ่ึงเกิดจากขอหามที่กําหนดโดยสังคม (Mala Prohibita) ซ่ึงในทางอาชญาวิทยาไมจัด
อยูในความหมายของอาชญากรรม 
 ดังนั้น ตามหลักอาชญาวิทยาแลว ผูกระทําความผิดทางอาญาที่มีสาเหตุแหงการกระทํา
ผิดมาจากการเสพหรือติดยาเสพติด จึงไมถือวาเปนผูประกอบอาชญากรรม อีกทั้งผูกระทําความผิด
เองก็เปนเหยื่อ (Victim) ของการกระทําความผิดนี้อีกดวย เนื่องจากเปนผูที่ไดรับผลรายจากการ
ประกอบอาชญากรรมซึ่งไมคํานึงวาจะเปนผูกอความผิดนั้นขึ้นมาเองหรือไม โดยในทางอาชญา
วิทยาจะมีรูปแบบที่อธิบายไวอยางชัดเจนและเกี่ยวของกับการแกไขปญหาหรือการจัดการกับผู
กระทําความผิดดวยการบําบัดรักษาอยู 4 รูปแบบ คือ26 รูปแบบของสังคมไรระเบียบ (Anomie 
Model)  รูปแบบทางการแพทย (Medical Model)  รูปแบบปฏิกิริยาทางสังคม หรือการตราหนา 
(Labeling/ Social Reactions Model) และรูปแบบการวิเคราะห (Critical Model) 
 (2)  แนวคิดตามหลักอรรถประโยชน (The Principle of Utililarianism) เปนแนวคิดที่มุง
เนนประโยชนสูงสุดที่สังคมจะไดรับจากการดําเนินการกับผูกระทําความผิด โดยไมนิยมใชวิธีการ
ลงโทษในลักษณะของการแกแคนทดแทนหรือตัดออกจากสังคม แตผูกระทําผิดจะตองกระทําบาง
อยางเปนการตอบแทนหรือชดเชยตอความเสียหายที่เหยื่อหรือสังคมไดรับจากการกระทําความผิด 
ซ่ึงแนวคิดนี้จะอยูบนพื้นฐานของความสุขที่ยิ่งใหญที่สุดเพื่อคนสวนใหญของสังคม (Greatest 
Happiness for Greatest People)27 นอกจากนี้ยังเปนไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อการปรับปรุงแกไข
หรือดัดนิสัย (Reformation) ดวย 
       2.6.2   ความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา 
 (1)  ความหมายของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา 
                   มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา (Diversion) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ     
การดําเนินคดีอาญาในชั้นกอนขึ้นศาลโดยหลีกเล่ียงหรือเบี่ยงเบน (Deviation) ไมนํา “กระบวนการ
ยุติธรรมตามแบบพีธี”  (Tradition or Typical Justice System) มาใชกับผูกระทําความผิดใหครบทุก
ขั้นตอน แตใชวิธีอ่ืนแทน ดังนั้น แนวคิดการแทนการดําเนินคดีอาญาจึงอาจหมายความถึง วิธีการ

                                                  
26 Lydia Voigt, William E. Thomton, Jr., Lco Barrile, Jerrol M. Seaman. (1980).  Criminology 

and Justice.  pp. 406-420. 
27 Cesare Beccaria. (1989).  On Crime and Punishment. pp. 18-20.  
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ทุกชนิดที่นํามาใชแทนการรองทุกข การจับกุม การสอบสวน การฟองรอง การพิจารณาคดีหรือการ
ลงโทษผูกระทําความผิด28  
 วัตถุประสงคในการดําเนินคดีอาญาปจจุบันไดใหความสําคัญแกผลคดีที่ผูกระทําผิดจะ
ไดรับ เนื่องจากการลงโทษเปนการมุงเนนใหผูกระทําผิดไดปรับปรุงแกไขและกลับตัวเปนคนดีของ
สังคม มิใชมุงเนนเพียงการดําเนินคดีกับผูตองหาเพื่อลงโทษใหสาสมกับความผิดเทานั้น 
 (2)  ขอบเขตของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา 
 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา มีวัตถุประสงคเพื่อการนําผูตองหาหรือผูกระทําความ
ผิดในคดีอาญาบางประเภทมาบําบัดรักษาปรับปรุงแกไขฟนฟู โดยเห็นวาผูกระทําผิดมิใชอาชญากร 
การกระทํานั้นมีสาเหตุปจจัยจากความเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมตลอดถึงสภาวะแวด
ลอมทั้งที่เปนผลดีและผลเสียของคุณภาพชีวิต ผูกระทําความผิดบางคนจึงเปนผูไมสมควรไดรับ
โทษเนื่องจากมิไดมีจิตใจชั่วรายหรือมีเจตนาราย (Mens ria) อยูในการกระทํา แตไดกระทําผิดดวย
เหตุบางประการ เชน การติดยาเสพติดหรือไดกระทําผิดกฎหมายบางอยางที่มิไดเปนความผิดในตัว
เอง (Mala Prohibita)29 ดังนั้น มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาจึงมิใชเปนมาตรการในการนําตัว
บุคคลนั้นมาลงโทษทางอาญา ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 กรณี30 คือ 
 กรณีที่ 1 ผูที่ถูกบังคับบําบัดหรือแกไขฟนฟูยังมิไดมีฐานะเปนจําเลยหรือนักโทษ เพียง
แตเปนผูถูกคุมขังในขั้นตอนของการสอบสวนเทานั้น 
 กรณีที ่2 ผูที่ถูกบังคับบําบัดหรือแกไขฟนฟูยังมิไดมีฐานะเปนจําเลยหรือนักโทษเชนกนั 
หรือความเปนนักโทษสิ้นสุดแลว แตผูนั้นตองไดรับการแกไขฟนฟู 
 (3)  รูปแบบของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา 
 สําหรับรูปแบบของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญานั้น สามารถแบงออกเปน 2 รูป
แบบ คือ รูปแบบการใชอํานาจโดยฝายบริหาร เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการ
พิจารณาคดีของศาล กลาวคือ กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนผูที่มีคุณสมบัติตองไดรับมาตรการแทน
การดําเนินคดีอาญาแทนการลงโทษ ผูนั้นก็จะถูกเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปกติ หรือหากผูนั้นแมมีคุณสมบัติตองไดรับมาตรการนี้ แตก็มีความจําเปนตองไดรับการลงโทษ

                                                  
28 ศิริศักดิ์  ติยะพรรณ.  (2534,สิงหาคม).  “มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา.”  วารสารอัยการ,  

14, หนา 67. 
29 เรวัต  ฉ่ําเฉลิม.  (2522).  ชะลอการฟอง.  หนา 16. 
30 Robert L.Smith.  (1978)  “Community Correction : Rhetoric in Search of Reality.”  Resource 

Material,  14,  pp. 16-18. 
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ดวย ผูนั้นก็จะตองไดรับการลงโทษเสียกอนแลวจึงจะไดรับมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา อีก
รูปแบบหนึ่ง คือ การใชอํานาจโดยฝายตุลาการ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการ
พิจารณาพิพากษาคดีเชนกัน แตการดําเนินการทั้งหลายจะอยูภายใตอํานาจหรือการควบคุม กํากับดู
แลของศาล แมจะมีการใหฝายบริหารเปนผูดําเนินการในบางสวนก็ตาม 
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บทที่  3 

มาตรการแทนการดําเนินคดีตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 

ในบทนี้จะไดศึกษาถึงมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายไทยโดยเปรียบ
เทียบกับตางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุน ในสวนที่เกี่ยวกับผูเสพ
หรือผูติดยาเสพติดโดยกฎหมายไทยจะประกอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติ
ชะลอการฟอง พ.ศ. .... เฉพาะใน 3 มาตรการ ไดแก การชะลอการฟอง การคุมประพฤติ และการ
บังคับบําบัดรักษา ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 
3.1  มาตรการแทนการดําเนินคดีตามกฎหมายไทย 
       3.1.1  มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาทั่วไป 
 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาทั่วไปตามกฎหมายไทยนั้น กําหนดไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา และอีกฉบับหนึ่งที่จะขอนําหลักการและ
สาระสําคัญมากลาวถึงดวย คือ รางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. .... ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ โดยเปนรูปแบบหนึ่งใน
การลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลโดยใชมาตรการชะลอการฟอง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือ 
การที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองดวยเหตุผลทางกฎหมายและนโยบายทางสังคม หรือการที่เจา
พนักงานไดใชดุลพินิจในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใหผูนั้นตองรับโทษ เชน คดีอาญา
เลิกกันซึ่งมักใชกับความผิดที่เปรียบเทียบปรับได อันมีผลใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป ซ่ึงจะ
ไดศึกษาในรายละเอียดตอไป ดังนี้  
 การสั่งไมฟองคดีของพนักงานอัยการ 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 ใหพนักงานอัยการใชดุลพินิจ
ในการสั่งฟองเมื่อเห็นควรฟอง และถาเห็นควรไมฟองใหออกคําส่ังไมฟอง รวมทั้งมาตรา 35 และ
มาตรา 36 ก็ใหอํานาจพนักงานอัยการถอนฟองไดดวย ซ่ึงเปนการใหอํานาจแกพนักงานอัยการใน
การใชดุลพินิจในการฟองหรือไมฟองหรือถอนฟองคดีอาญา 
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 การฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการนั้นจะคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ไดแก 
 1.  การฟองคดีนั้นเปนผลดีแกตัวผูกระทําความผิดบางหรือไม ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ทฤษฎีการลงโทษวาจะลงโทษเพื่ออะไร 
 ปจจุบันความคิดวาการลงโทษควรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการแกไขปรับปรุงผูกระทํา
ความผิด เปนที่ยอมรับกันมากขึ้นและมีแนวโนมวามีความสําคัญกวาเรื่องอื่น ๆ เสียอีก ดังนั้นการ
ฟองคดีของพนักงานอัยการจึงไดคําถึงวา การฟองนั้นมีผลเปนการแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิด
ดวยหรือไม ประการสําคัญที่สุดที่ตองคํานึงเสมอคือผลรายที่จะเกิดขึ้นแกชีวิตและอนาคตของผู
กระทําความผิดนั้นไดสัดสวนกับความผิดที่ไดกระทําไปแลวหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากมีผูกระทําผิด
จํานวนมากที่มิไดมีจิตใจชั่วราย มีประวัติการศึกษา ความประพฤติดี มีตําแหนงหนาที่การงานดี แต
บุคคลดังกลาว อาจกระทําความผิดดวยสาเหตุบางประการหรือกระทําผิดกฎหมายบางประเภท เชน 
กระทําผิดโดยประมาท ที่พบบอยคร้ังคือการขับรถยนตโดยประมาท หรือการกระทําบางอยางมิได
เปนความผิดในตัวเอง แตเปนความผิดเพราะเปนขอหามของกฎหมาย เชน มีอาวุธปนที่มีทะเบียน
ของผูอ่ืนไวในครอบครองเพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินของตนเองและครอบครัว เปนตน การฟอง
ผูกระทําผิดดวยสาเหตุดังกลาว จึงเปนผลรายแกผูกระทําผิดมากเกินไป ไมไดสัดสวนกับการกระทํา
ความผิดที่ไดกระทํา และไมไดผลในทางแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิด เนื่องจากความผิดที่ได
กระทํานั้นเปนความผิดที่ไมรายแรงและระยะเวลาที่ศาลพิพากษาจําคุกไมนานพอที่จะแกไขปรับ
ปรุงอยางไดผล ผลรายจึงกลับมีมากกวาผลดี 
 2.  การฟองคดีเปนผลดีแกสังคมอยางใดหรือไม 
 การฟองคดีผูกระทําผิดบางประเภทตามที่กลาวมาขางตน เห็นไดวาไมเกิดผลดีกับสังคม
แตอยางใด ตรงขามการฟองคดีดังกลาวไมคุมกับผลเสียที่สังคมไดรับ เพราะทุกฝายตองเสียเวลา 
เสียคาใชจายในการดําเนินคดี ในระหวางการพิจารณาคดีรัฐตองสรางที่คุมขัง เสียคาใชจายในการ
เล้ียงดูผูถูกขังระหวางการดําเนินคดีอาญาเปนจํานวนมาก และตองขังไวในเรือนจําที่มีผูตองขังลน
เรือนจําอยูแลว นอกจากนี้ การฟองคดีเพื่อลงโทษผูกระทําผิดบางประเภทดังกลาว ยังไมไดผลใน
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอีกดวย เพราะบุคคลเหลานี้มิใชอาชญากร แตที่กระทําผิด
เพราะสาเหตุบางประการหรือกระทําไปโดยประมาทเทานั้น บุคคลเหลานี้จะไมไปกระทําความผิด
ซํ้าอีกอยูแลว ในบางประเทศ เชน เยอรมัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดวา คดี
บางประเภท เชน การหมิ่นประมาท บุกรุก ทําใหเสียทรัพย เปดจดหมายผูอ่ืน ฯลฯ อัยการจะดําเนิน
คดีตอไปตอเมื่อเห็นวาเปนประโยชนแกสาธารณะ ถาอัยการเห็นวาไมเปนประโยชนแกสังคม ก็ไม
ตองดําเนินคดีตอไป 
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 การสั่งไมฟองเนื่องจากการฟองคดีไมเปนประโยชนตอสาธารณชนนั้น พอจะสรุปหลัก
เกณฑที่ใชในการพิจารณาได ดังนี้1 
 1.  ความผิดที่กระทําเปนความผิดเล็กนอย หรือความผิดเล็กนอยที่กระทําไปดวย
ความเครียดอันเนื่องมาจากประสบภัยธรรมชาติ 
 2.  การฟองคดีจะมีผลกระทบตอนโยบายการปราบปรามอาชญากรรม เชน การฟองคดี
ผูตองหาที่ถูกกันไวเปนพยาน 
 3.  การฟองคดีจะมีผลกระทบตอสวนรวมมากกวา เชน กระทบตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชน  หรือกระทบตอความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ 
 4.  การฟองคดีจะมีผลกระทบตอผูเสียหายและผูตองหาเทานั้น ทําใหสภาพครอบครัว
ของผูเสียหายเดือดรอน ทําลายสถาบันครอบครัว และเกิดปมดอยกับบุตรของผูเสียหายและผูตอง
หา รวมทั้งกระทบตอผูเกี่ยวของ เชน ญาติผูตองหา 
 5.  ผูเสียหายไดรับการชดใชคาเสียหายเปนที่พอใจและไมติดใจดําเนินคดีแลว 
 6.  ผูตองหาเปนผูเยาว อยูในระหวางการศึกษาเลาเรียน ไมเคยกระทําความผิดมากอน 
ไดรับความทุกขทรมานทางจิตใจมาเพียงพอแลว กระทําความผิดเพราะมีผูอ่ืนจูงใจ ทรัพยที่ลักมี
ราคาเล็กนอย ถูกควบคุมตัวในระหวางสอบสวนมาเพียงพอแลว ผูเสียหายไมติดใจดําเนินคดี หรือ
ฟองคดีไปก็ไมตองรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 
 7.  ผูตองหาเปนคนชรา กระทําผิดเพราะยากจน ไรที่อยูอาศัย 
 8.  ความผิดอันยอมความได ซ่ึงผูเสียหายดําเนินการฟองคดีดวยตนเองแลว 
 9.  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ซ่ึงผูเสียหายกับผูตองหาเกี่ยวของเปนบุพการีหรือผูสืบ
สันดาน 
 10.  ความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหผูตองหาทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บและไดรับ
ความกระทบกระเทือนทางจิตใจมาเพียงพอแลว ไมอาจไปกระทําความผิดไดอีก 
 11.  ผูตองหาทุพพลภาพ หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได หากไดรับโทษจําคุกจะ
เปนภาระแกทางราชการ 
 12.  ผูตองหาเปนคนปญญาออน ไมสามารถเขาใจการกระทําตาง ๆ หรือกระทําผิดโดย
ไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด 

                                                  
1 อดิศร  ไชยคุปต.  (2542).  ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไมฟองคดีอาญา.  หนา 421-

422. 
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 13.  การถอนฟองเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมืองและเพื่อความสามัคคีของ
คนในชาติ 
 สําหรับการใชดุลพินิจของเจาพนักงานในการทําใหคดีอาญาเลิกกันนั้น กําหนดไวใน
มาตรา 37 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแบงออกเปน 2 กรณี คือ 
 1.  ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว ถาผูกระทําความผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูง
สําหรับความผิดที่ไดกระทํานั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณาคดี ซ่ึงจะทําใหคดีเปนอัน
เลิกกัน ตามมาตรา 37 (1) ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่จะไมรับคาปรับและจะฟองรองดําเนินคดี ยอมเปน
การไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงในกรณีนี้ไมใชเร่ืองการเปรียบเทียบ แตเปนเรื่องอํานาจของผูกระทํา
ความผิดที่ตองการใหคดีเลิกกัน พนักงานเจาหนาที่ตองรับคาปรับและยุติการดําเนินคดี  
 อยางไรก็ตาม แมวาผูกระทําความผิดจะไมยินยอมเสียคาปรับแกพนักงานเจาหนาที่จน
คดีขึ้นไปถึงศาลแลว แตถาผูตองหานําคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นมาชําระกอนที่
ศาลเริ่มตนสืบพยาน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 79 ก็กําหนดใหคดีเปนอันระงับเชนเดียวกัน 
 2.  กรณีที่จะตองเปรียบเทียบ ซ่ึงเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตการที่จะเปรียบเทียบหรือไม ยอมเปนดุลพินิจของพนักงานสอบ
สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 38 กลาวคือ หากเห็นวาผูตองหาไมควร
ไดรับโทษถึงจําคุก กฎหมายมิไดบังคับวาคดีอาญามีอัตราโทษซึ่งพนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบ
ได ตามมาตรา 37 (2) (3) และ (4) นั้น พนักงานสอบสวนจําเปนตองเปรียบเทียบเสมอไป ดังนั้น แม
จะเปนคดีที่อยูในเกณฑจะเปรียบเทียบได พนักงานสอบสวนอาจไมเปรียบเทียบก็ได  
 ในการเปรียบเทียบ  เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นสมควรใหเปรียบเทียบและเปนกรณีที่
อาจเปรียบเทียบไดและผูตองหาใหความยินยอมและชําระเงินคาปรับตามที่ เปรียบเทียบแลว  
พนักงานสอบสวนจะสงสํานวนการสอบสวนและบันทึกการเปรียบเทียบไปยังพนักงานอัยการตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 วรรคส่ี เพื่อใหพนักงานอัยการไดตรวจสอบวาการ
เปรียบเทียบเปนไปโดยถูกตองหรือไม ถาพนักงานอัยการเห็นวาการเปรียบเทียบนั้นถูกตอง คดี
อาญาก็เลิกกัน พนักงานอัยการจะฟองคดีไมได แตถาพนักงานอัยการเห็นวาการเปรียบเทียบไมชอบ
ดวยกฎหมาย เชน ความผิดเกินอํานาจในการเปรียบเทียบ ก็จะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นสมควรไมเปรียบเทียบ และดําเนินคดีตอไปจนถึง
พนักงานอัยการ ถาพนักงานอัยการเห็นวาเปนคดีที่เปรียบเทียบไดและพนักงานอัยการเห็นสมควร
เปรียบเทียบ ก็อาจสั่ง ดังนี้ 
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 1. ถายังไมไดสงผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ ก็ส่ังใหพนักงานสอบสวนพยายาม
เปรียบเทียบคดีนั้นกอน 
 2.  ถาสงตัวไปยังพนักงานอัยการแลว ก็อาจสงตัวผูตองหาพรอมดวยสํานวนกลับไปยัง
พนักงานสอบสวนใหพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถาเห็นสมควรจะสั่งใหพนักงานสอบสวนอื่น
ที่มีอํานาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได 

(2)  ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรการแทนการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา คือ มาตรการคุมประพฤติ ซ่ึง

บัญญัติไวใน มาตรา 56-58 ซ่ึงเปนบัญญัติเกี่ยวกับการรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ โดย
ใหอํานาจศาลที่จะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติจําเลยไวดวยหรือไมก็ไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสผูกระทําความผิดที่แมศาลจะมีคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดจริง แต
โทษจําคุกที่ศาลจะลงนั้นไมเกิน 3 ป และไมปรากฏวาจําเลยผูนั้นไดเคยตองโทษจําคุกมากอนหรือ
ถาไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหง
จิต นิสัย อาชีพ และส่ิงแวดลอมของผูกระทําความผิด รวมทั้งสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควร
ปราณีแลว ศาลอาจรอการกําหนดโทษไวหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไวแลวปลอยตัวผู
กระทําความผิดกลับสูสังคม เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวหรือพิสูจนตนเองวาจะไมกระทําความผิด
ขึ้นอีก 

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือ
หลายขอ ดังตอไปนี้ 

(1)  ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราว เพื่อเจาพนักงานจะได
สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตัดเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบ
อาชีพ หรือจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชนตามที่เจาพนักงานและ 
ผูกระทําความผิดเห็นสมควร 

(2)  ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
(3)  ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือประพฤติตนใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิด

ในทํานองเดียวกัน 
(4)  ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกายหรือจิต

ใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
(5)  เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เพื่อแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหผู

กระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก 
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เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดดังกลาวนั้น ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําขอของ
ผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงานอัยการ หรือเจา
พนักงาน วาพฤติการณที่เกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป 
เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรือจะกําหนดเงื่อน
ไขขอใดที่ศาลยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติมอีกก็ได 

เมื่อศาลไดกําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติใหผูกระทําความผิดปฏิบัติตามมาตรา 57 ถา
ความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของพนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวาผู
กระทําความผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลกําหนด ศาลอาจตักเตือนผูกระทําความผิด หรือจะ
กําหนดการลงโทษที่ยังไมไดกําหนดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได 

นอกจากนี้ ถาความปรากฏแกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของโจทกหรือเจา
พนักงานวาภายในเวลาที่ศาลกําหนด ผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดอันมิใชความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดนั้น ให
ศาลที่พิพากษาคดีหลัง กําหนดโทษที่รอการกําหนดไวในคดีกอนบวกเขากับโทษในคดีหลังหรือ
บวกโทษที่รอการลงโทษไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลัง แตถาภายในเวลาที่ศาลไดกําหนด ผู
นั้นมิไดกระทําความผิดอันมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ใหผูนั้นพน
จากการที่จะถูกกําหนดโทษหรือถูกลงโทษในคดีนั้น 

ภารกิจหลักในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดของพนักงานคุมประพฤติ มี 3 ดาน คือ 
1.  การสืบเสาะและพินิจ (Pre-sentence Investigation) เปนการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยว

กับประวัติ ภูมิหลังของจําเลย และทํารายงานพรอมความเห็นเสนอตอศาลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัตหินา
ที่เหมาะสมกับจําเลยแตละคน 

2.  การควบคุมสอดสอง (Supervision) เปนการควบคุมดูแลผูกระทําผิดที่ศาลพิพากษา
ใหรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ โดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติภายในระยะเวลาตามที่
ศาลกําหนด แตตองไมเกิน 5 ป 

3.  งานดานกิจกรรมชุมชน (Community Affairs) เปนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดวย   
วิธีการตาง ๆ  โดยเนนการประสานทรัพยากรชุมชนใหเขามามีสวนรวมในงานคุมประพฤติ 

บทบาทของพนักงานคุมประพฤติแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
1.  การควบคุมดูแลผูกระทําผิดใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 56 ซ่ึงศาลอาจกําหนดเพียงขอเดียวหรือหลายขอก็ได 
2.  การแกไขฟนฟูสงเคราะหผูกระทําผิด เปนการดําเนินงานที่มุงเนน  การปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ พฤติกรรม และการแกไขปญหาที่เปนสาเหตุของการกระทําความผิด 
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ประโยชนของการคุมประพฤติ 
1.  เปนวิธีการแกไขบําบัดที่มีมนุษยธรรม โดยคํานึงถึงการแกไขบําบัดผูกระทําความผิด

เปนรายบุคคลในชุมชนที่ตนอาศัยอยู 
2.  เปนวิธีการที่สงเสริมใหผูกระทําผิดยังคงมีความสัมพันธกับครอบครัวของตนตาม

ปกติ 
3.  เปนวิธีการที่ไมตัดอิสรภาพ ทําใหผูกระทําผิดสามารถประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตัวเอง 

เล้ียงครอบครัว 
4.  เปนวิธีการชวยใหผูกระทําผิดสามารถหารายไดอยางสุจริตและนําไปชดใชผูเสียหาย 
5.  เปนวิธีการที่ประหยัดคาใชจาย ถาเปรียบเทียบกับการจําคุก 
6.  ผูถูกคุมความประพฤติไมตองเขาไปเรียนรูส่ิงไมดีตาง ๆ จากอาชญากรในคุก 
7.  เปนการลดความแออัดในเรือนจํา ทําใหการแกไขผูกระทําผิดที่จําเปนตองใชวิธีการ

จําคุกไดผลดีขึ้น 
การใชมาตรการคุมประพฤติในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเปนการใหโอกาสผู

กระทําผิดแกไขฟนฟูตนเองภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย แตยังสามารถดําเนินชีวิตโดยทั่วไปอยูใน
สังคมไดตามปกติ ซ่ึงเปนผลดีทั้งตอผูกระทําผิดที่จะไดประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัว 
และรัฐไมตองเสียคาใชจายจํานวนมากหากนําคนเหลานี้เขาคุก ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการเรียนรูพฤติ
กรรมที่ไมดีตาง ๆ จากอาชญากร และทําใหเรือนจํามีความแออัดเกินกวาที่จะจัดการแกไขผูกระทํา
ผิดอยางเหมาะสมได 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 49 ยังไดกําหนดใหศาลสามารถกําหนดในคําพิพากษาวาผูกระทํา
ผิดนั้นตองไมเสพสุรา ยาเสพติดใหโทษอยางหนึ่งอยางใดหรือท้ังสองอยาง ภายในระยะเวลาไมเกิน 
2 ป นับแตวันพนโทษ หรือวันปลอยตัวเพราะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ ในกรณีที่ศาล
พิพากษาลงโทษจําคุกหรือพิพากษาวาผูกระทําความผิดมีความผิด แตใหรอการกําหนดโทษหรือรอ
การลงโทษ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเปนอาจิณ
หรือการเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ ทั้งนี้ ถาผูกระทําผิดไมปฏิบัติตามที่ศาลกําหนด ศาลจะสั่งใหสง
ไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกิน 2 ป ก็ได  
 (3)  รางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. ....2 

                                                  
2 คณะรัฐมนตรี มีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้แลว  ขณะนี้อยูระหวางการตรวจ

พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 โดยที่ปจจุบันมีคดีอาญาขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก รวมทั้งคดีที่มีลักษณะของการกระทํา
ผิดที่ไมรายแรงและไมจําเปนที่จะตองนําคดีขึ้นสูศาล เชนความผิดที่กระทําโดยประมาท ทําใหเกิด
ภาระแกกระบวนการยุติธรรม จึงสมควรกําหนดใหมีมาตรการชะลอการฟอง โดยนําวิธีการคุม
ประพฤติมาใชเพื่อเปนการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลและเปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดแกไขตนเองโดย
ไมมีมลทินติดตัว ขณะเดียวกันก็ทําใหผูเสียหายกับผูตองหามีความสมานฉันทกันมากขึ้น คณะรัฐ
มนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอรูปแบบการลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลโดยใชมาตรการชะลอการฟอง และเห็นควรใหสํานักงานอัยการสูงสุดไปทํา
การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมรัดกุม พรอมทั้งผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนวายอมรับใหดําเนินการหรือไม ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป  
 สํานักงานอัยการสูงสุด ไดยกรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. .... เสนอตอ    
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบดวยในหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 
ดังกลาว สงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 หลักการและสาระสําคัญ 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหลักการและสาระสําคัญ คือ การกําหนดใหคดีความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป หรือความผิดอื่นที่
กฎหมายบัญญัติวาใหใชวิธีการชะลอการฟอง ถาผูตองหาใหการรับสารภาพและขอใหชะลอการ
ฟอง หากคดีดังกลาวมีผูเสียหายจะตองไดรับความยินยอมของผูเสียหายรวมไวในสํานวนการ   
สอบสวนดวย 

เมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนหรือผูตองหารองขอใหชะลอการฟองตอ
พนักงานอัยการและคดีมีเหตุที่จะชะลอการฟอง เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาถึงอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ส่ิงแวดลอมของผูตอง
หา พฤติการณแหงคดี การบรรเทาผลรายแหงคดี ความยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลัก
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ตลอดจนเหตุผลอ่ืน ๆ อันสมควรแลว เห็นวาเพียงพอแกการพิจารณา 
ใหพนักงานอัยการออกคําส่ังชะลอการฟองและกําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติผูตองหา หากเห็นวาขอ
เท็จจริงยังไมเพียงพอแกการพิจารณา ใหพนักงานอัยการดําเนินการออกหมายเรียกผูตองหา ผูเสีย
หาย หรือบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาหรือส่ังให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่ังพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะไดตาม
ที่เห็นสมควร 
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เงื่อนไขคุมประพฤติผูตองหาที่พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟอง 
(1)  ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติเปนครั้งคราวเพื่อพนักงานคุมประพฤติจะ

ไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควร 
(2)  ใหผูตองหากระทํากิจกรรม บริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามที่พนักงานคุม

ประพฤติและผูตองหาเห็นสมควร 
(3)  ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
(4)  ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด อันอาจนําไปสูการกระทําผิดใน

ทํานองเดียวกันอีก 
(5)  ใหไปรับการบําบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือความเจ็บปวย

อยางอื่นหรือใหไปเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพฤติกรรมหรือพัฒนาพฤติ
นิสัย ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กําหนด 

(6)  เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหผูตองหากระทาํ
ผิดหรือมีโอกาสกระทําผิดขึ้นอีก 

เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งใหชะลอการฟอง ถาผูตองหาถูกขังอยูโดยคําสั่งศาล ให
พนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหปลอยผูตองหา หากผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราวโดยมีสัญญา
ประกัน ใหสัญญาประกันสิ้นสุดลง 

ใหพนักงานอัยการกําหนดระยะเวลาการบังคับใชคําส่ังชะลอการฟองตามที่เห็นสมควร 
แตไมเกิน 3 ป และไมเกินกําหนดอายุความสําหรับความผิดนั้น 

อํานาจหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับการชะลอการฟอง 
(1)  สืบเสาะเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ

แหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ส่ิงแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี การบรรเทาผลรายแหงคดี 
และความยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ตลอดจนเหตุผล
อ่ืน ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม และทําความเห็นถึงวิธีการที่ควรดําเนินการกับผูตองหาเพื่อ
รายงานตอพนักงานอัยการ 

(2)  กําหนดวิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานอัยการกําหนด 
(3)  สงตัวผูตองหาใหแพทยตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางรางกายและจิตใจ 
(4)  สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ และตักเตือนผูตองหาที่ถูกคุมประพฤติในเรื่องความ

ประพฤติและการประกอบอาชีพ 
(5)  สอดสองผูตองหาที่ถูกคุมประพฤติในการปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด 
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(6)  ทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ การประกอบอาชีพ และพฤติการณ
ของผูตองหาที่ถูกคุมประพฤติ เพื่อเสนอตอพนักงานอัยการ 

(7)  ทําหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับการสืบเสาะและการคุมประพฤติตามที่พนักงานอัยการเห็น   
สมควร 

ถาผูตองหาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติ หรือพฤติการณที่เกี่ยวแกการคุมประพฤติ
ของผูตองหาเปลี่ยนแปลงไป ใหพนักงานคุมประพฤติทํารายงานเสนอใหพนักงานอัยการทราบ 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวา ผูตองหาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติโดยมีเหตุ
อันสมควร หรือพฤติการณที่เกี่ยวแกการคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไป ใหพนักงานอัยการมีคําสั่งแก
ไขตามที่เห็นสมควร แลวแจงใหผูเสียหาย พนักงานคุมประพฤติ และผูตองหาทราบ 

ถาพนักงานอัยการเห็นวา ผูตองหาจงใจไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติ หรือพฤติ
การณที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไปจนไมอาจแกไขได ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีกับ
ผูตองหาตอไป 

เมื่อผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติแลว ใหพนักงานคุมประพฤติรายงานตอ
พนักงานอัยการโดยทันที ใหพนักงานอัยการสั่งยุติการดําเนินคดี และสิทธินําคดีอาญามาฟองเปน
อันระงับ 
 ประโยชนของการชะลอการฟอง 
 1.  ลดจํานวนคดีที่ขึ้นสูศาล ลดจํานวนผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานและลด
จํานวนของอาชญากรอาชีพ รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลเสียของการจําคุกระยะสั้นและหลีกเลี่ยงการเปนผูมี
ประวัติอาชญากรหรือผูตองคําพิพากษาของศาล 
 2.  เปดโอกาสใหผูกระทําความผิดซึ่งเต็มใจรับความชวยเหลือในการแกปญหาพื้นฐาน
ที่ประสบอยู โดยการเปลี่ยนนิสัยใหกลับตัวเปนคนดีในสังคม  โดยการใชมาตรการอื่นที่เหมาะสม
แกผูกระทําความผิดบางประเภท โดยใชการชะลอการฟองควบคูกับการใหบริการแกผูกระทําความ
ผิดในดานตาง ๆ เชน การใหคําปรึกษา การศึกษา การฝกงาน และการฝกอาชีพ ฯลฯ เปนตน 
 3.  ปลูกฝงความสํานึกแกผูกระทําความผิดในเร่ืองความรับผิดชอบตอผูเสียหายและ
สังคม โดยจัดกิจกรรมควบคูกันไปกับการใหการศึกษาและการฝกอาชีพ โดยกําหนดเงื่อนไขขอตก
ลงใหผูกระทําความผิดบําเพ็ญประโยชนแกสังคมสวนรวมและทําใหผูเสียหายไดรับการชดใชคา
เสียหายจากผูกระทําความผิด 
 4.  แกปญหาความขัดแยงของคูกรณี โดยการหลีกเล่ียงการดําเนินคดีแบบพิธีการโดย
การฟองรองอยางเขมงวดและหันมาใชวิธีการใหคูกรณีคืนดีกัน ซ่ึงจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยาง
สงบสุข 
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       3.1.2  มาตรการแทนการดําเนินคดีกับผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 
มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญากับผูเสพหรือผูติดยาเสพติด เปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงประกอบดวย 3 มาตรการ ไดแก มาตรการชะลอการฟอง  
มาตรการบังคับบําบัดรักษาและมาตรการคุมประพฤติ 

(1)  มาตรการชะลอการฟอง เปนอํานาจของพนักงานอัยการที่จะสั่งชะลอการฟองไว
เพื่อรอผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูตองหาฐานเสพ  เสพและครอบครอง  เสพและ
ครอบครองเพื่อจําหนาย  หรือเสพและจําหนายยาเสพติดในลักษณะ ชนิดและปริมาณที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยการสั่งชะลอการฟองนี้ยังขึ้นอยูกับแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่
กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(2)  มาตรการบังคับบําบัดรักษา เปนอํานาจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดที่จะบังคับใหผูตองหาในความผิดฐานเสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อ
จําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎ
กระทรวง เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงจะแบงออกเปนแบบควบคุมตัวและไมควบ
คุมตัว โดยระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด วาดวยการตรวจพิสูจน การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด การควบคุมตัวและการปฏิบัติตอผูเขารับการตรวจพิสูจนและผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2546 ไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติด ไวดังนี้ 

หลักเกณฑในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
1.  เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 

ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยคํานึงถึงขอมูลท่ีได
จากการตรวจพิสูจน  ทั้งนี้ การกําหนดสถานที่และวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่
กฎหมายกําหนด ใหพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
โดยการกําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดคณะอนุกรรมการสามารถกําหนดวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการ โดยในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หากปรากฏวาผู
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปจากการกําหนดแผนการฟน
ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดตามที่เห็นสมควร อาทิเชน การลดหรือขยายการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือเปล่ียน
แปลงวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนตน 

2.  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกําหนดใหใชวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
กรณีที่จําเปนตองควบคุมตัวอยางเขมงวด หรือในกรณีที่ไมจําเปนตองควบคุมตัวอยางเขมงวด ให
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คณะอนุกรรมการแจงพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดทําทะเบียนและ
รวบรวมขอมูลการบันทึกประวัติของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยดําเนินการจัด
สงขอมูลการบันทึกประวัติพรอมตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไปยังศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือสถานที่ เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่คณะ
อนุกรรมการกําหนด ถาคณะอนุกรรมการกําหนดใหใชวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
กรณีที่ไมจําเปนตองควบคุมตัว อาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอง
ปฏิบัติดวยวิธีการอื่นใดภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติ โดยใหคณะอนุกรรมการแจง
พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคุมประพฤติมารับตัวไปดําเนินการ โดยระยะเวลาการฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติดนั้น ใหคณะอนุกรรมการกําหนดตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
สภาพของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตตองไมเกินหกเดือนนับแตวันถูกสงตัวเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
1.  การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในกรณีที่จําเปนตองควบคุมตัวอยางเขมงวดหรือ

ในกรณีไมจําเปนตองควบคุมตัวอยางเขมงวด ใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จัดใหมีการปฐมนิเทศผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยฟนฟูทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม ตลอด
จนการใหการศึกษาและการฝกอาชีพ ตามแผนการฟนฟูที่เปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตองจัดใหครอบ
ครัวของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เขามามีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด และอาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทํางานบริการสังคมหรือ
ใหดําเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตโดยหางไกลจากยา
เสพติด 

2.  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดประเมินพฤติกรรม
ระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหลังจากผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไปแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน หรือไมนอยกวา
สองในสามของระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในกรณีที่คณะอนุกรรมการได
กําหนดเวลาไวนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันเวนแตในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีพฤติกรรมหรือสภาพรางกาย หรือจิตใจ ที่มีผลกระทบจน
ไมอาจใชวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอไปไดอีก ใหรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ผานมาตอผูอํานวยการหรือผูควบคุมสถานที่ เพื่อรายงาน         
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คณะอนุกรรมการโดยพลัน เพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด 

3. ในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
คุมประพฤติประสานงานศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดเพื่อติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานตอคณะอนุกรรมการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟนฟูตามโปรแกรม 

อนุกรรมการพิจารณาผลการฟนฟูฯ ฟนฟูฯ ตอ

เขาสูกระบวนการเตรียมการกอนกลับ
สูสังคมโดยพนักงานคุมประพฤติ 

ลงทะเบียน 

รับเรื่องจากคณะอนุกรรมการ 
 

ภาพที่  3.1  แสดงขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ที่มา  :  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  กรมคุมประพฤติ 

 
วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบไมควบคุมตัว 
1.  การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในกรณีที่ไมจําเปนตองควบคุมตัวใหคณะ

อนุกรรมการกําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยกําหนดใหพนักงานคุมประพฤติ
ของสํานักงานคุมประพฤติ จัดใหมีการปฐมนิเทศผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
กําหนดเงื่อนไขใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปฏิบัติขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอ ได
แก ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  หามเกี่ยวของกับยาหรือ
สารเสพติดใหโทษ ใหละเวนการคบหาสมาคมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับยาหรือสารเสพติดใหโทษ 

 

DPU



 50

ใหเขารับการฟนฟูตามแผนการที่พนักงานคุมประพฤติกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพของผูเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหเขารับการศึกษาหรือการฝกอาชีพ หรือทํางานบริการสังคม
ตามความเหมาะสมกับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหดําเนินการอื่นใดตามความ
เหมาะสมเพื่อใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตโดยหางไกลจากยาเสพติด เปนตน  โดยการสงผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไปเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาลหรือสถาน
ฟนฟูของทางราชการหรือเอกชน ทั้งแบบผูปวยในหรือผูปวยนอก โดยตองปฏิบัติตามมาตรการของ
สถานพยาบาลหรือสถานฟนฟูโดยเครงครัด  ทั้งนี้ ใหพนักงานคุมประพฤติประสานงานเพื่อติดตาม
ผลเปนระยะ ๆ โดยในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองจัดใหครอบครัวของผูเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขามามีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวย ทั้ง
นี้ ในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตองมีการเยี่ยมเยียนหรือติดตามผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังที่พักอาศัยของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนระยะ ๆ 
ตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  โดยใหมีการประสาน
งานกับศูนย หนวยงาน หรือเครือขายชุมชน รวมทั้งอาสาสมัครในชุมชน หรือผูนําชุมชนในการเฝา
ระวังดูแลผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวยก็ได 

2.  การประเมินพฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบไมควบคุมตัวใหดําเนินการในลักษณะเดียวกับการประเมิน
พฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดแบบควบคุมตัว 
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เปนที่พอใจ 

ไมเปนที่พ

สงตอ 

ลงทะเบียน 

ปฏิบัติตามตามแผน 

บําบัดในชุมชน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการฟนฟู 

จิตสังคมบําบัดแบบผูปวย
นอก  (ประมาณ 4 เดือน) 

 
ชุมชน 
ดูแล 

ง

 

สรุปผลการฟนฟูจัดทํากิจกรรมเสนอคณะอนุกรรมการ

ติดตามผลโดยอาสาสมัครในชุมชน 

ม

รับเรื่องจากคณะอนุกรรมการ 

ภาพที่  3.2  แสดงขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบไมคว
ที่มา  :  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  กรมคุมประพฤต

 
(3)  มาตรการคุมประพฤติ เปนอํานาจหนาที่ของพนักงาน

ประพฤติซ่ึงทําหนาที่พนักงานคุมประพฤติ ที่จะควบคุมดูแลและสอดสอ
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในกรณีที่ไมจําเปนตองควบค
กําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยใหพนักงานคุมปร
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การฟนฟูแบบผูปวยใน

ของรัฐ/เอกชน 
(ประมาณ 4 เดือน 
โปรแกรมฟนฟูขอ
สํานักงาน 
เตรียมการกอน 
กลับสูสังคม 

(ประมาณ 2 เดือน)
อใจ 
ขยายเวลาหรือสง
เขาสูกระบวน 
การยุติธรรม 
พนการฟนฟูเขาสูกระบวนการติดตา
บคุมตัว 
ิ 

เจาหนาที่ของสํานักงานคุม
งความประพฤติของผูที่เขา
ุมตัว ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
ะพฤติเปนผูควบคุมดูแล ซ่ึง
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คณะอนุกรรมการอาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองปฏิบัติดวยวิธีการ
อ่ืนใดภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติ ซ่ึงคณะอนุกรรมการจะแจงใหพนักงานเจาหนาที่
ของสํานักงานคุมประพฤติมารับตัวไปดําเนินการ โดยพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคุมประพฤติ
มีหนาที่ในการรับรายงานตัวของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามระยะเวลาที่เห็นสม
ควร หรือกําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหเหมาะสมกับสภาพของผูเขารับการฟน
ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือใหเขารับการศึกษาหรือการฝกอาชีพ หรือทํางานบริการสังคมตาม
ความเหมาะสม โดยอาจตองติดตอประสานงานติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาล
หรือสถานฟนฟูของทางราชการหรือเอกชนทั้งแบบผูปวยในหรือผูปวยนอก ซ่ึงตองปฏิบัติตาม
มาตรการของสถานพยาบาลหรือสถานฟนฟูโดยเครงครัด นอกจากนี้พนักงานเจาหนาที่ของสํานัก
งานคุมประพฤติยังมีหนาที่ในการประสานงานศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่เพื่อ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อติดตามผลหรือประเมินพฤติกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดรายงานตอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดย
ระหวางการฟนฟูดังกลาวพนักงานคุมประพฤติอาจตองมีการเยี่ยมเยียนหรือติดตามผูเขารับการฟน
ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังที่พักอาศัยของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงอาจ
ตองประสานงานกับศูนย หนวยงาน หรือเครือขายชุมชน รวมทั้งอาสาสมัครในชุมชน หรือผูนําชุม
ชนในการเฝาระวังดูแลและเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวย  
 
3.2  มาตรการแทนการดําเนินคดีตามกฎหมายตางประเทศ 
 มาตรการแทนการการดําเนินคดีตามกฎหมายตางประเทศนั้น จะแยกศึกษามาตรแทน
การดําเนินคดีอาญาทั่วไป  กับมาตรการแทนการดําเนินคดียาเสพติด โดยมาตรการแทนการดําเนิน
คดีอาญาทั่วไปนั้น จะศึกษาเฉพาะมาตรการชะลอการฟองและมาตรการคุมประพฤติ สวนมาตรการ
แทนการดําเนินคดียาเสพติด จะศึกษามาตรการบังคับบําบัดรักษา เพื่อใหงายตอการศึกษาเปรียบ
เทียบกับกฎหมายไทย 
       3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                 3.2.1.1  มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาทั่วไป 
 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาทั่วไปของสหรัฐอเมริกานั้น  มีทั้งมาตรการชะลอการ
ฟอง และการคุมประพฤติ ซ่ึงจะไดศึกษาตอไป ดังนี้ 
 1.  การชะลอการฟอง  
      การดําเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ทางทฤษฎีนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาใชหลักการฟองคดีตามกฎหมายดวยเหมือนกันเพราะมีตัวบท
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กฎหมายหลายฉบับที่ระบุบังคับใหตองมีการฟองคดีที่มีมูลตอศาลโดยไมมีขอยกเวน  เชน  รัฐธรรม
นูญของสหรัฐอเมริกา มาตรา 23 ไดบัญญัติถึงหนาที่ของประธานาธิบดีในฐานะหัวหนาฝายบริหาร
ของรัฐบาลกลางวา “ประธานาธิบดีจะตองคอยสอดสองดูแลวา ไดมีการใชบังคับกฎหมายอยางแท
จริง” รัฐสภาของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาก็ไดออกกฎหมายใหอํานาจฟองคดีอาญาที่ละเมิด
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาวา “อัยการของสหรัฐจะตอง (1) ฟองคดีอาญาทุกคดีที่เปนความผิดตอ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเกิดภายในเขตทองถ่ินของตน”4 ในระดับรัฐก็มีกฎหมายบัญญัติไวทํานองเปนการ
บังคับใหตองมีการฟองคดีอาญาอยางเดียวกัน เชน กฎหมายของรัฐไอโอวา บัญญัติวา “เปนหนาที่
ของอัยการที่จะตองยื่นฟองผูตองหา ซ่ึงมีหลักฐานอันเพียงพอที่จะเชื่อไดวา บุคคลนั้นกระทําความ
ผิดและศาลจะลงโทษได ตอศาล” 
 แมจะมีบทบัญญัติดังกลาว อัยการในสหรัฐอเมริกามิไดยึดถือหลักการฟองคดีอาญาตาม
กฎหมายแตอยางใดเลย ตรงขาม อัยการกลับใชดุลพินิจไมฟองคดีที่มูลอยางกวางขวางและทํากัน
เปนเวลายาวนาน จนกลายเปนประเพณีในที่สุดโดยที่ทางศาลเองก็ไมไดสนใจเรื่องนี้ แตกลับ
สนับสนุนใหความเห็นชอบในการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการอีกดวย ดวยเหตุนี้เอง การฟองคดี
ของอัยการสหรัฐอเมริกา จึงวิวัฒนาการมาเปนระบบดุลพินิจ (Opportunity Principle) ทั้งที่ไมมีตัว
บทกฎหมายลายลักษณอักษรเขียนเอาไวเชนนั้น อยางไรก็ตาม เนติบัณฑิตของสหรัฐอเมริกา ไดจัด
พิมพหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหนาที่ของอัยการไว โดยไดบัญญัติวา “อัยการไมจําตองฟองคดีอาญาที่มี
มูลทุกคดี ในบางกรณีถามีเหตุอันเกี่ยวกับผลประโยชนของสวนรวม อัยการอาจจะไมฟองคดีก็ได 
แมวาคดีนั้นจะมีหลักฐานเพียงพอที่ศาลจะพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดไดก็ตาม”5 

                                                  
3 Article II. Section 3.  U.S.Contitution.  อางถึงใน  เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2521).  “ดุลพินิจ

ในการไมฟองคดีอาญาที่มีมูลของอัยการในสหรัฐอเมริกา.”  วารสารนิติศาสตร,  10,  1.  หนา 160. 
4 28 U.S.C.Section 457.  อางถึงใน  เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2521).  “ดุลพินิจในการไมฟองคดี

อาญาที่มีมูลของอัยการในสหรัฐอเมริกา.”  วารสารนิติศาสตร,  10,  1.  หนา 161. 
5 American Bar Association (ABA) Project On Standards For Criminal Justice, Standards 

Relating To The Prosecution Function And The Defense Function, Standards 3.9 (1971).  อ า ง ถึ ง ใ น     
เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2521).  “ดุลพินิจในการไมฟองคดีอาญาที่มีมูลของอัยการในสหรัฐอเมริกา.”  
วารสารนิติศาสตร,  10,  1.  หนา 162. 
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 สําหรับแนวทางการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งไมฟองคดีที่มีมูลนั้น มี 2 ทาง   
คือ พิจารณาจากสภาพคดี หรือสภาพของการกระทําความผิด และพิจารณาจากสภาพของผูกระทํา
ความผิด6  
 สภาพของคดีหรือสภาพของการกระทําผิด ไดแก 
 1.  พนักงานอัยการมีความสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูตองหาอาจจะมิใชผูกระทํา
ความผิดที่แทจริง  เชน  สงสัยวาของกลางที่คนไดจากบานของผูตองหาอาจมิใชของผูตองหา แต
เปนของบุคคลที่สามที่เอามาซอนไวที่บานผูตองหา 
 2.  พนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวา ถามีการฟองคดีนั้นลูกขุนจะตัดสินปลอยจําเลย
ทั้ง ที่มีพยานหลักฐานที่แนชัดวาจําเลยกระทําความผิด เชน เพราะวา ลูกขุนจะเห็นใจจําเลยหรือเห็น
วาผูเสียหายก็มีสวนผิดดวย หรือเห็นวากฎหมายลาสมัยไมมีการบังคับใชมานานแลว  
 3.  ผูเสียหายไมประสงคที่จะใหมีการฟองคดีแกผูตองหา 
 4.  การฟองคดีนั้นจะตองเสียคาใชจายอยางมาก เมื่อคํานึงถึงสภาพของความผิดแลว  
เชน  คดีความผิดเกี่ยวกับการใชเช็ค มูลคาเพียง 50 ดอลลาร แตผูตองหาอยูตางรัฐและจะตองเสียคา
ใชจายในการสงผูตองหาขามแดนถึง 500 ดอลลาร 
 5.  การไมฟองคดีนั้น จะไมทําใหหลักการยับยั้งผูอ่ืนมิใหกระทําผิดอยางเดียวกันเสียไป
มากนัก  เชน  กรณีสามีทํารายภรรยา หากมีการฟองรองและศาลลงโทษสามี การฟองรองและการ
ลงโทษคงมีผลเปนการยับยั้ง มิใหสามีคนอื่นทํารายภรรยาของตนไดบางเล็กนอยเทานั้น แตคงไมมี
ผลยับยั้งมากนักเพราะความผิดประเภทนี้เกิดจากอารมณช่ัววูบของสามีเทานั้น ดวยเหตุดังกลาวนี้
การยกโทษใหแกสามีในคดีนี้โดยการไมฟอง จึงไมนาจะทําใหหลักการยับยั้งผูอ่ืน ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของวัตถุประสงคในการลงโทษ เสื่อมเสียไปมากนักแตอยางใด 
 6.  คดีนั้นไดเกิดขึ้นมาเปนเวลานานแลวและพยานหลักฐานตาง ๆ ไดเลือนหายไปมาก
แลว  เชน  ไดมีการกระทําความผิดมาเปนเวลานานแลว กอนมีการคนพบการกระทําความผิดนั้น 
หรือคดีตกคางอยูที่เจาหนาที่ตํารวจมาเปนเวลานานกอนจะสงเรื่องมายังพนักงานอัยการ 

7.  กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ มิไดใชบังคับมาเปนเวลานาน โดยชุมชนนั้นก็เห็นชอบดวย
กับการไมบังคับใชกฎหมายนั้น ๆ เชน กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน หรือการดื่มสุรา 

 สภาพของผูกระทําความผิด ไดแก 

                                                  
6 ชาญณรงค  ปราณีจิตต และคณะ.  (2543).  หาวิธีลดปริมาณคดีที่มาสูศาลและความรวดเร็วใน

การดําเนินคดี  (รายงานการวิจัย). หนา 51. 

 

DPU



 55

1.  ผูกระทําความผิดมีคุณสมบัติพิเศษ เชน ยังเปนเด็ก หรือเปนคนชรา มีบุตรมาก เคย
รับราชการทหารและทําประโยชนแกทางราชการทหารอยางดีเดนไมมีประวัติอาชญากรมากอน เจบ็
ปวยมากหรือมีจิตบกพรอง หากผูกระทําความผิด มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวและกระทํา
ความผิดอยางใดขึ้น ซ่ึงความผิดนั้นพนักงานอัยการมีเครื่องมือและกําลังคนจะฟองเพียงรอยละ 20 
ตอป  ผูกระทําความผิดซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาวจะไดรับการพิจารณาไมฟองรองกอนผูกระทําความ
ผิดอื่น ๆ  

2.  ผูกระทําความผิดไดรับการลงโทษมาพอสมควรแกการที่จะมีผลเปนการยับยั้งตนเอง 
หรือผูอ่ืนมิใหเอาเยี่ยงอยางแลว  เชน  นักธุรกิจผูหนึ่งเมาสุราและสงเสียง ขมขูตาง ๆ บนเครื่องบิน 
ไดถูกจับและขังที่สถานีตํารวจคืนหนึ่ง อาจถือวาเปนการลงโทษที่เพียงพอแลว สําหรับการกระทํา
ของบุคคลในฐานะเชนนั้น 

3.  ผูกระทําความผิดไดชดใชความสูญเสีย หรือความเสียหายแกผูเสียหายไปหมดแลว 
เชน คดีลักทรัพย ฉอโกง ผูกระทําความผิดไดคืนทรัพยสินใหผูเสียหายไปหมดแลว 

4.  ผูกระทําความผิดไดใหความรวมมือกับเจาพนักงานในการสืบสวนสอบสวนหรือ
การฟองรองคดี เชน เปนสายใหกับตํารวจ ยอมเปนพยานใหแกพนักงานอัยการ 

การควบคุมดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีที่มีมูลในสหรัฐอเมริกา7 
1.  การควบคุมภายใน 

 หัวหนาสํานักงานประจําสํานักงานนั้น ๆ จะเปนผูควบคุมตรวจสอบการใชดุลพินิจการ
ส่ังไมฟองของพนักงานอัยการ หากในสํานักงานมีอัยการจํานวนไมมาก การควบคุมจะเปนไปอยาง
รัดกุม สงผลใหมีการใชดุลพินิจอยางสอดคลองกัน แตหากเปนสํานักงานที่มีขนาดใหญ การควบคุม
อาจหละหลวมและอาจทําใหการใชดุลพินิจไมสอดคลองกันได 

2.  การควบคุมภายนอก 
2.1  โดย US. Attoney General หรือ State Attoney General แลวแตกรณี กลาวคือ ใน

กรณีอัยการของสหรัฐอเมริกาซึ่งสังกัดอยูกับกระทรวงยุติธรรม โดยมี U.S. Attorney General เปน
หัวหนา มีการควบคุมในรูปการวางนโยบายและใหความเห็นชอบกวาง ๆ ในการใชดุลพินิจของ
อัยการสหรัฐอเมริกา สวนกรณีของอัยการทองถ่ิน (District Attorney) แม State Attorney General 
จะมิไดเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง แตในบางมลรัฐ State Attorney General มีอํานาจจะฟองคดีที่
อัยการทองถ่ินไมยอมฟองได  

                                                  
7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2521).  “ดุลพินิจในการไมฟองคดีอาญาที่มี

มูลของอัยการในสหรัฐอเมริกา.”  วารสารนิติศาสตร,  10,  1.  หนา 165-169. 
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2.2  การควบคุมโดยอัยการพิเศษ (Special Prosecutor) ในบางมลรัฐใหอํานาจ State 
Attorney General หรือศาลในการแตงตั้งอัยการพิเศษ ซ่ึงอาจเปนนักกฎหมายหรือทนายความหรือ
อาจารยสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยขึ้นทําหนาที่ดําเนินการฟองรองคดีแทนอัยการ หากอัยการ
ประจําทองถ่ินไมฟองคดีและคดีนั้นเปนคดีสําคัญและประชาชนใหความสนใจอยางมาก 

2.3  การควบคุมโดยศาล ผูเสียหายอาจรองขอตอศาลเพื่อใหศาลออกหมายบังคับให
อัยการฟองรองคดี ซ่ึงไดมีดุลพินิจสั่งไมฟองคดีไปแลวได เนื่องจากในสหรัฐอเมริกา ผูเสียหายไมมี
อํานาจฟองคดีอาญาโดยตรง แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติศาลไมไดใชอํานาจนี้โดยอางวาการ
ฟองหรือไมฟองคดีเปนดุลพินิจของพนักงานอัยการ ศาลจะไมไปกาวกายอํานาจการสั่งคดีของ
พนักงานอัยการ 

2.4  โดยการใหออกจากตําแหนง รัฐสภาสหรัฐ (U.S. Congress) และรัฐสภาของรัฐ 
(State Legislature) มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะขับ (impeach) อัยการของสหรัฐและอัยการทอง
ถ่ินออกจากตําแหนงไดหากเห็นวาอัยการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ไมยอมฟองคดี เพราะไดรับสิน
บนจากผูกระทําผิด นอกจากนี้กฎหมายของสหรัฐและมลรัฐตาง ๆ ยังกําหนดมาตรการที่จะปลด
อัยการออกจากตําแหนง ถาปรากฏวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

2.5  โดยใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (Electorate) เปนผูควบคุม อัยการสหรัฐ
สวนใหญไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หรือกรณีที่ไดรับการแตงตั้ง ผูมีอํานาจแตงตั้งไมวา
จะเปนประธานาธิบดี หรือผูวาการมลรัฐ ตางก็ไดรับเลือกจากประชาชนโดยตรงเชนกัน จึงอาจ
กลาวไดวาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกามีโอกาสควบคุมการใชดุลพินิจของอัยการ
โดยการไมเลือกเขามาทําหนาที่อีกเมื่อถึงคราวเลือกตั้งครั้งตอไป 

2.  การคุมประพฤติ  
     ในป ค.ศ. 1878  มลรัฐแมซซาชูเซ็ท  ไดเสนอออกกฎหมายคุมประพฤติฉบับแรกโดยให

อํานาจรัฐแตงตั้งพนักงานคุมประพฤติในศาลเมืองบอสตันเพื่อจะไดมีกฎหมายรองรับอํานาจในการ
ดูแลของพนักงานคุมประพฤติ ส่ิงที่นาสนใจในกฎหมายฉบับนี้ คือ การคุมประพฤติใชไดกับผู
กระทําความผิดทุกประเภทโดยไมมีขอจํากัด และวิธีการรอการลงโทษก็ไมมีระยะเวลากําหนดแต
อยางใด สาระสําคัญของกฎหมายคุมประพฤติในระยะแรกเริ่มที่กําหนดขึ้นมาโดยยังไมคอยถูกตอง
เหมาะสมแตกฎหมายฉบับนี้ก็เปนฉบับแรกซึ่งไดริเร่ิมขึ้นมา โดยสรุปหลักสําคัญได ดังนี้ 

1.  มาตรการคุมประพฤติใชกับผูกระทําความผิดทุกประเภท 
2.  การรอการลงโทษใชโดยไมมีกําหนดระยะเวลา 
หลักประการที่สองนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมคัดคานไมเห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อ

เกิดคดีปลอมแปลงเช็คของธนาคารโทเล ซ่ึงผูพิพากษาชื่อ คัลลิทธิ์ ส่ังรอการลงโทษและใหคุม
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ประพฤติไวดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดยื่นฟองตอศาลฎีกาของสหรัฐฯ วา การปฏิบัติ
เชนนี้เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ศาลฎีกาไดตัดสินคดีนี้ในป ค.ศ. 1916 โดยมีมติ
เปนเอกฉันทวาผูพิพากษาศาลรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไมมีอํานาจสั่งรอการลงโทษโดยไมมีกําหนด
ระยะเวลา  ดังนั้น จากคําพิพากษาคดีนี้จึงมีผลใหผูพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาไมสามารถใชวิธีการ
คุมประพฤติไดจนกวาจะมีกฎหมายวาดวยการคุมประพฤติและจนกวาจะมีการออกกฎหมายวาดวย
การคุมประพฤติผูใหญก็ตองมีการตอสูเพื่อนําระบบนี้มาใชจากสภาสูงสุดและสภาผูแทนเปนเวลา
หลายปตามรายงานของผูเช่ียวชาญสองทาน คือ อีฟเจน (Evjen) และมีคเคอร (Meeker) อยางไรก็
ตาม ในการใชมาตรการการคุมประพฤตินี้ศาลจะกําหนดเงื่อนไขควบคุมการกระทําของจําเลยไว
ดวย ดังนั้น การจะบังคับควบคุมจําเลยโดยไมมีกําหนดเวลาเลยจึงไมเปนธรรม ดวยเหตุนี้เวอรนอน 
ฟอกซ (Vernon Fox) จึงไดใหคําจํากัดความในการคุมประพฤติโดยพูดถึงเงื่อนเวลาในการคุมความ
ประพฤติวา จําเลยจะถูกคุมประพฤติไมควรเกินระยะเวลาหาป ซ่ึงก็จะเทากับระยะเวลาในการรอ
การลงโทษนั่นเอง 

ในที่สุดกฎหมายคุมประพฤติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ผานไดในป ค.ศ. 1925 และผู
พิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาก็สามารถใชวิธีการคุมประพฤติผูกระทําความผิดไดตั้งแตนั้น
เปนตนมา นับวาเปนการพัฒนาอยางยิ่งในทางทัณฑวิทยาและคุณธรรมในการลงโทษที่นําวิธีการนี้
มาใชกับผูที่กระทําความผิดเพียงเล็กนอย แตอยางไรก็ตาม การที่ศาลรอการกําหนดโทษและรอการ
ลงโทษไวเทานั้นมิไดมีการติดตามดูแลจําเลยอีกก็เทากับปลอยตัวจําเลยไปเฉย ๆ ตอมาบรรดาผู
พิพากษาทั้งหลายจึงไดคิดที่จะตั้งพนักงานคุมประพฤติมาคอยดูแลสอดสองในระหวางที่อยูในการ
รอการลงโทษ เปนผลทําใหการคุมประพฤติสมบูรณถูกตองขึ้น 

ในการพิจารณาคดีและศาลเห็นวานาจะใชวิธีการคุมประพฤติ แตกอนพิพากษาศาลควร
มีขอคํานึงถึงอยางไร การใชดุลพินิจในคดีที่ศาลจะใชมาตรการคุมประพฤติผูพิพากษาทั้งหลายจะ
พิจารณาถึงส่ิงดังตอไปนี้ 

1.  ผูพิพากษาไดใชวิธีพิจารณาความถูกตองและปราศจากอคติใด ๆ  
2.  ควรตองรูถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวจําเลยผูกระทําความผิด 
3.  ใหคํานึงถึงความสามารถของจําเลยเพื่อจะไดนํามาวางแผนแกไข 
4.  วางแผนการจัดโปรแกรมเพื่อบําบัดแกไขผูกระทําผิด 
5.  การปลอยตัวผูกระทําความผิดไปตองคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดแกสังคมทั้งใน

ดานทรัพยสินและความผิดที่เกิดจากอันตรายทางรางกาย 
หลักเกณฑขางตนที่ศาลสหรัฐอเมริกาถือปฏิบัตินี้แสดงใหเห็นวาการจะใชมาตรการการ

คุมประพฤติ ศาลควรพิจารณาดวยความระมัดระวังอยางละเอียดรอบคอบดวยความเปนธรรมแก
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จําเลยดวย เพราะผลของการพิพากษาจะออกมาสองประการ คือ ลงอาญาดวยการจําคุกหรือรอการ
ลงอาญาแลวใชมาตรการคุมประพฤติแทนโดยปลอยจําเลยเปนอิสระอยูในครอบครัวและสังคมเดิม 
ดวยเหตุนี้หลักขอที่หาจึงมีความสําคัญมากเนื่องจากบางคนอาจมองวาการที่ศาลปลอยตัวผูกระทํา
ความผิดเปนอิสระเทากับศาลไมไดลงโทษจําเลยแตอยางใด คนกระทําความผิดควรจะไดรับผล
ตอบแทนจากการกระทําของตน เมื่อไดแกไขแลวใน ค.ศ. 1925 จะใชวิธีการคุมประพฤติกับผู
กระทําความผิดเพียงเล็กนอยเทานั้น สวนหลักเกณฑอ่ืน ๆ ก็ช้ีใหเห็นวามีความระมัดระวังกอนที่จะ
ส่ังใชมาตรการคุมประพฤติ 

หนาที่สําคัญของงานคุมประพฤติ แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 
(1)  การสืบเสาะหาขอมูลกอนพิพากษา (Pre-sentence Investigation) 
(2)  การควบคุมสอดสอง (Supervision Probation) ภายหลังการพิพากษา 
(1)  การสืบเสาะขอมูลกอนพิพากษา (Pre-sentence Investigation) 
พนักงานคุมประพฤติมีหนาที่ทํารายงานเสนอศาลกอนที่จะพิพากษา ในระยะนี้ขอมูล

สวนใหญจะไดจากการสัมภาษณตัวผูกระทําความผิด คนในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวของ  เชน  
ครู  นายจาง  เอกสารตาง ๆ จะไดจากการสอบสวนของตํารวจ  คําฟองของอัยการและประวัติสวน
ตัวในรายละเอียดตาง ๆ สํานักงานบริหารของสหรัฐอเมริกาไดระบุวา Pre-sentence Investigation 
เปนเอกสารฉบับแรกในการบริหารงานตุลาการและงานแกไขบําบัด รายงานนี้มีความสําคัญอยู 4 
ประการ 

1.  ชวยใหศาลกําหนดคําพิพากษาที่เหมาะสม เชน ควรจะคุมประพฤติหรือใชวิธีการแก
ไขบําบัดในชุมชนอยางอื่นหรือควรจําคุก ในกรณีจะลงโทษจําคุก ควรจะลงโทษจําคุกจําเลยมาก
นอยเพียงไร ภายในขอบเขตขั้นต่ําและขั้นสูงที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว 

2.  ชวยเหลืองานราชทัณฑหรือเรือนจํา ในการแยกประเภทผูกระทําผิดในการแกไข
บําบัดผูกระทําผิดและในการวางแผนปลดปลอย 

3. ใหขอมูลที่จําเปนแกคณะกรรมการพักการลงโทษสําหรับประกอบการพิจารณาการ
ลงโทษ  เชน  ผูกระทําความผิดควรจะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ หรือไม 

4.  ชวยเหลือพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการแกไขบําบัดและสอดสองผูถูกคุม
ความประพฤติในระหวางการคุมประพฤติและการพักการลงโทษวาผูกระทําผิดจะไดรับการสอด
สองและความชวยเหลือมากนอยเพียงใด ควรจะใหผูถูกคุมความประพฤติเขารวมในแผนการแกไข
บําบัดตัวเขาอยางไร เปนตน 

จะเห็นไดวา การสืบเสาะหาขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยเพื่อนําเสนอศาลกอนที่จะพิพากษานี้
มีความสําคัญตอกระบวนการยุติธรรมไมเฉพาะประสิทธิภาพในคําพิพากษาของศาลเทานั้น ยังเปน
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ประโยชนตอระบบงานราชทัณฑทั้งในการจําแนกผูตองขัง การวางแผนการอบรมบําบัดแกไขใน
ระหวางตองราชทัณฑ ตลอดจนการพิจารณาใหพักการลงโทษแกนักโทษที่ประพฤติตัวดี  อยางไรก็
ตาม รายงานการสืบเสาะกอนการพิพากษานี้เทากับเปนการหาขอมูลเบื้องตนใหแกศาลนํามา
ประกอบการพิจารณาใชดุลพินิจวาจะพิพากษาใหรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษอยางหนึ่ง 
หรือจะลงโทษจําคุก 

กฎหมายคุมประพฤติในสหรัฐอเมริกา สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 
1.  กฎหมายที่หามคุมประพฤติจําเลยที่ถูกตองขอหาความผิดตามที่ระบุในกฎหมาย 
2.  กฎหมายที่หามคุมประพฤติจําเลยที่ถูกตัดสินลงโทษในความผิดรายแรงมากกวาหนึ่ง

คร้ัง 
ในมลรัฐตาง ๆ ที่มีกฎหมายหามคุมประพฤติในความผิดที่ระบุไวนั้นตางก็ไมมีแบบที่

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในทางทฤษฎีกฎหมายตองการที่จะหามคุมความประพฤติจําเลยที่กระทาํผิด
ในคดีรายแรงที่สุด ปญหาจึงมีวาความผิดรายแรงเปนอยางไร มีเพียง 15 มลรัฐที่ไมมีขอจํากัดตาม
กฎหมายในการสั่งคุมประพฤติผูกระทําผิดคดีอุกฉกรรจ สวนอีก 34 มลรัฐนั้นการคุมประพฤติจะมี
ขอจํากัดตาง ๆ เชน ประเภทความผิด ประวัติการทําผิดหรือในขณะที่จําเลยทําผิดจําเลยมีอาวุธหรือ
ไม สําหรับประเภทความผิดนั้นถูกใชมากที่สุดในฐานะเปนขอจํากัดในการสั่งคุมความประพฤติ 
ความผิดฐานขมขืนและฆาคนตายเปนความผิดที่ถูกหามคุมประพฤติมากที่สุด 

ความแตกตางในการใชกฎหมายคุมประพฤติมีมาก มลรัฐมิชิแกนจะหามคุมความ
ประพฤติผูกระทําผิดคดีอุกฉกรรจเปนครั้งที่สาม สวนมลรัฐแคนซัสจะไมมีขอจํากัดการคุมความ
ประพฤติเลย การขาดความสอดคลองตองกันนี้จึงกระตุนใหสมาคมเนติบัณฑิตแหงสหรัฐอเมริกา
เสนอวาควรคุมความประพฤติในทุกคดี แตก็ควรจํากัดเฉพาะความผิดที่รายแรงที่สุด 

ในการประชุมเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้สนับสนุนใหมีบทกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐาน
แนะแนวศาลในการใชดุลพินิจกําหนดคําพิพากษาในการคุมประพฤติจําเลยซึ่งเปนเรื่องเฉพาะราย
ไป 

รายงานการสืบเสาะและการพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาเปนที่วิพากษวิจารณกันมาก
ที่ศาลไมใหความเชื่อถือในรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ โดยใหเหตุผลวารายงาน
การสืบเสาะนั้นเปนเพียงพยานบอกเลา ผูพิพากษาบางกลุมก็วิจารณวาความเชื่อใจในพนักงานคุม
ประพฤติและรายงานทําใหพนักงานคุมประพฤติมีฐานยิ่งกวาการเปนผูพิพากษา โดยเปนผูออกคํา
พิพากษา ฉะนั้น ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติจึงมีความสําคัญมาก แสดงใหเห็นวาความ
สัมพันธระหวางขอเสนอแนะของพนักงานคุมประพฤติกับคําพิพากษาของศาลมีความสัมพันธตอ
กันมาก 
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อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแตละประเทศแมจะมีกฎหมายบัญญัติเปนขั้นตอนแลว
ปญหาในเรื่องรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติก็อยูที่วาศาลใหความสําคัญและให
ความชื่อถือเพียงใด 

(2)  การควบคุมสอดสอง (Supervision Probation) ภายหลังศาลพิพากษา 
หนาที่สําคัญในขั้นตอนภายหลังศาลพิพากษา คือ การควบคุมและสอดสองดูแลพฤติ

กรรมของจําเลย พนักงานคุมประพฤติจะตองใชวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย และการใหคํา
แนะนําปรึกษา มีการวางแผนในการบําบัดแกไขใหสามารถชวยตัวเองได  พนักงานคุมประพฤติ
ตองพยายามรูจักที่จะดึงเอาความสามารถของผูถูกคุมประพฤติมาฟนฟูอบรมหรือฝกอาชีพให 
ตลอดจนถึงการหางานใหทํา ส่ิงสําคัญที่จะชวยใหพนักงานคุมประพฤติสามารถใหความชวยเหลือ
อยางมีประสิทธิภาพคือพนักงานคุมประพฤติจะตองรูจักทรัพยากรภายในชุมชน  เชน  องคกรของ
เอกชนที่ใหความชวยเหลือเฉพาะทาง  สถานฝกอาชีพ  ศูนยปฏิบัติการทางการแพทย  คลินิก 
สุขภาพจิต  สํานักจัดหางาน  ศูนยสวัสดิการชวยเหลือเด็กและองคการเอกชนอื่น ๆ เชน  สโมสรไล
ออนส สโมสรโรตารี่ เปนตน  ถาพนักงานคุมประพฤติรูจักแหลงทรัพยากรของชุมชนมากเทาไรก็
จะชวยใหพนักงานคุมประพฤติหาทางชวยเหลือผูถูกคุมประพฤติไดอยางมีประสิทธิภาพ การดูแล
ควบคุมและสอดสองนี้เปนการปฏิบัติตัวตอตัวเฉพาะรายบุคคลอยางใกลชิด  นอกจากนั้นการใหคํา
ปรึกษาแนะนําในปญหาตาง ๆ (Counseling) ก็เปนวิธีการหนึ่งที่ลึกซึ้งที่พนักงานคุมประพฤติจะ
ตองนํามาใชดวย  

หลักในการควบคุมสอดสอง  การคุมประพฤติของสหรัฐอเมริกาพนักงานคุมประพฤติ
ยึดหลัก 4 ประการ คือ 

1.  ในการเปลี่ยนแปลงแกไขผูถูกคุมประพฤติ  พนักงานคุมประพฤติจะตองมีสวนรวม
ในการวางแผนรวมกับผูถูกคุมประพฤติเพื่อจะกําหนดโปรแกรมบําบัดแกไขตาง ๆ  

2.  การวางแผนโปรแกรมดังกลาวนี้  พนักงานคุมประพฤติจะตองคํานึงถึงความตองการ  
ปญหา  ความสามารถและขอจํากัดอื่น ๆ ของผูถูกคุมประพฤติดวย 

3.  เงื่อนไขการคุมประพฤติเปนสิ่งสําคัญที่พนักงานคุมประพฤติควรตระหนัก เนื่องจาก
เงื่อนไขนี้มีผลควบคุมผูถูกคุมประพฤติและมีผลตอสังคมโดยทั่วไปดวย 

4.  จุดมุงหมายในการควบคุมสอดสองก็เพื่อจะทําใหผูถูกคุมประพฤติไดเขาใจและยอม
รับปญหาสาเหตุการกระทําความผิดและพฤติกรรมของตนเองแลวพรอมที่จะแกไขอันเปนการชวย
เหลือตัวเอง หลักสําคัญขอนี้อยูที่วาการคุมประพฤติมิใชเปนการบังคับผูกระทําความผิดที่ถูกคุม
ประพฤติ แตจะตองพยายามใหเขาเกิดความเขาใจและชวยเหลือตัวเอง 
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การคุมประพฤติเปนวิธีการที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อมั่นวาจําเลยจะกลับตัวเปนคนดี
ได การคุมประพฤติจึงเปนกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณและพฤติกรรมของจําเลยโดย
การควบคุมสอดสองและแกไขบําบัด ในระหวางการควบคุมสอดสองเปนสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลสองคนอยางใกลชิด ตองอาศัยความรวมมือ ความเชื่อถือและความรับผิดชอบตอกันและกัน
อยางยิ่ง พนักงานคุมประพฤติจะตองทําดวยความระมัดระวัง ที่สําคัญจะตองใหมีการควบคุมนอยที่
สุด องคประกอบสําคัญของการควบคุมสอดสองและแกไขบําบัด คือ 

1.  การควบคุมสอดสอง  พนักงานคุมประพฤติมีหนาที่คอยติดตามพฤติกรรมการ
กระทําของผูถูกคุมประพฤติ ในขณะเดียวกันก็จะตองใหความชวยเหลือเพื่อใหผูถูกคุมประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและความสัมพันธในที่ทํางาน 
เพื่อนรวมงานยินดียอมรับผูถูกคุมประพฤติหรือไม พนักงานคุมประพฤติเปรียบเหมือนพี่เล้ียงที่จะ
ตองคอยติดตามอยางใกลชิดโดยมุงที่จะพยายามใหผูถูกคุมประพฤติแกไขตัวเองเปนคนดีตอไป 

2.  การบริการ ในการดําเนินการควบคุม สอดสองผูถูกคุมประพฤตินั้น บางครั้งจําเปน
ตองอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมาใชประโยชนชวยเหลือผูถูกคุมประพฤติประกอบไปดวย เชน ผูถูก
คุมประพฤติไมมีงานทํา พนักงานคุมประพฤติอาจไปขอรับบริการการฝกอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง
ตามถนัดใหแกผูถูกคุมประพฤติหรือบริการตรวจรักษาโรคทางจิตใจ พนักงานคุมประพฤติก็ตอง
แนะนําหรือพาไปหาจิตแพทยที่คลีนิคสุขวิทยาจิต เปนตน 

3.  การใหคําแนะนําปรึกษาการใหคําแนะนําปรึกษาเปนกระบวนการที่จะศึกษาปญหา
และหาทางชวยเหลือโดยอาศัยความรวมมือของบุคคลสองฝาย คือ ผูมีปญหาและพนักงานคุม
ประพฤติ  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรวมมือและความสัมพันธอยางใกลชิด การใหคําปรึกษาแนะนํามี
วัตถุประสงคที่จะหาทางใหผูมีปญหา (ผูถูกคุมประพฤติ) เขาใจและยอมรับปญหาและใหความรวม
มือในการแกไขปญหาซึ่งเปนสาเหตุในการกระทําความผิดนั่นเอง 

การควบคุมสอดสองจะบรรลุผลดีก็ตอ เมื่อพนักงานคุมประพฤติควรจะตองใชองค
ประกอบทั้งสามประการขางตนนี้ เนื่องจาการจะแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเรานั้นจําเปน
ตองชวยเหลือทางดานจิตใจใหพัฒนายิ่งขึ้นซ่ึงเปนการใหคําแนะนําปรึกษา ในขณะเดียวกันการให
ความชวยเหลือทางดานวัตถุส่ิงของ การใหบริการทางสวัสดิการที่จําเปนก็ตองควบคูกันไป สวน
การควบคุมสอดสองนั้นเปนหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติโดยตรงที่จะตองรวบรวมขอเท็จจริง
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทคลายนักสืบที่คอยออกติดตามผู
ถูกคุมประพฤติเพื่อจะไดเขียนรายงานเสนอศาลวาควรจะ 

1.  ปลอยผูนั้นพนจากการคุมประพฤติไป  หรือ 
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2.  ขอเพิกถอนการคุมประพฤติเสียแลวใชมาตรการอื่นที่เหมาะสมแทน กรณีนี้แสดงวา
ผูถูกคุมประพฤติมีพฤติกรรมที่เชื่อวาไมนาจะกลับตัวเปนคนดีได 
       3.2.1.2  มาตรการแทนการดําเนินคดีกับผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 

มาตรการแทนการดําเนินคดีกับผูเสพหรือผูติดยาเสพติดของสหรัฐอเมริกานั้นเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบังคับบําบัดรักษาผูเสพหรือผูติดยาเสพติดซึ่งปรากฏตามกฎหมายวา
ดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ค.ศ. 1966 (The Narcotic Addict Rehabilitation Act of 
1966) เรียกโดยยอวา NARA8 ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาจากความลมเหลวในการใชกฎหมายที่มุงเนนแตการ
ปราบปราม (Supply Reduction) ละเลยผูใชหรือผูเสพยาเสพติดไป ทั้ง ๆ ที่แทจริงแลวเปนปญหา
สําคัญของการแกไขปญหายาเสพติด โดยกฎหมายนี้เปนการผสมผสานระหวางศาสตรแหงระบบ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) กับระบบการบําบัดรักษา (Treatment 
System) ซ่ึงกําหนดหลักการเกี่ยวกับการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ดวยการใหสงตัวผูที่ถูก
กลาวหา หรือถูกพิพากษาวากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแหงสหรัฐ  ซ่ึงเปนผูติดยา
เสพติดใหโทษที่สมควรจะไดรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพแทนการฟองรองดําเนินคดี
หรือพิพากษาลงโทษ ไปคุมขังเพื่อบําบัดรักษาใหมีสุขภาพดีและสามารถกลับเขาสูสังคมในฐานะ
สมาชิกที่มีประโยชนคนหนึ่ง  รวมทั้งใหโอกาสแกผูติดยาเสพติดที่มิไดถูกกลาวหาวากระทําความ
ผิดอาญาอื่นใด  ไดรับการบําบัดรักษาเพื่อฟนฟูสมรรถภาพและกลับเขาสูสังคมในฐานะสมาชิกที่มี
ประโยชน  อันเปนการปองกันสังคมใหพนจากอาชญากรรมและการกระทําความผิดซ่ึงเปนผลมา
จากการติดยาเสพติดดวย  โดยกระบวนการที่สําคัญในการบังคับบําบัดรักษามี ดังนี้ 

1.  ผูติดยาเสพติดบางประเภท สามารถเลือกเขารับการบําบัดรักษาเยียวยาได แทนที่จะ
ถูกสงตัวไปฟองรองยังศาลโดยเลขาธิการอนามัยการศึกษาและการสังคมสงเคราะห เปนผูตรวจ
สอบเกี่ยวกับการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

2.  ในกรณีรัฐบาลมีความมั่นใจวาผูติดยาเสพติดในประเภทใดไดกระทําผิดอาญา ก็จะ
ใหพนักงานอัยการกําหนดระยะเวลาทําการบําบัดรักษาไมเกิน 10 ป หรือระยะเวลามากที่สุดจนกวา
จะมีความเชื่อมั่นวาผูติดยาเสพติดนั้นหายแลว 

3.  ถาหากผูติดยาเสพติดไดรับการรักษาไมไดผล จะตองรายงานใหเลขาธิการอนามัย
การศึกษาและการสงเคราะห  เพื่อทําการรักษาผูติดยาเสพติดนั้น โดยการบําบัดรักษาเปนการเฉพาะ
ราย เมื่อไดรักษาดูแลผูติดยาเสพติดในโรงพยาบาลแลว ก็จะปลอยตัวผูติดยาเสพติดเขาสูสังคม และ

                                                  
8 The Narcotic Addict Rehabilitation Act of 1966 (Amendments of 1971). 
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ภายในระยะเวลา 3 ป ผูติดยาเสพติดจะตองมาพบเปนรายบุคคล เมื่อตองการพบเพื่อทราบผลหลัง
การบําบัดรักษาแลว 

4.  การดําเนินกระบวนการพิจารณาเบื้องตนในการสั่งบําบัดรักษา 
(1)  เมื่อผูติดยาเสพติดประสงคจะไดรับการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติดของเขา หรือ

เมื่อญาติพี่นองของเขาเชื่อวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติด  ผูติดยาเสพติดนั้นหรือญาติพี่นอง อาจยื่นคํา
รองขอตอพนักงานอัยการ เพื่อขอรับการบําบัดรักษาอาการติดยาในสถานพยาบาลก็ได โดยคํารอง
ขอของผูติดยาเสพติดจะตองระบุช่ือ ที่อยู และขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการติดยาเสพติดของเขา 
สําหรับคํารองขอของญาติพี่นอง ในเรื่องที่เชื่อวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติด ก็ตองระบุช่ือและที่อยู 
ตลอดจนขอเท็จจริงหรือขอมูลอ่ืน ๆ ซ่ึงผูรองเชื่อวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติด 

(2)  ภายหลังที่ไดพิจารณาคํารองขอแลว พนักงานอัยการจะพิจารณาวามีเหตุผลที่เชื่อได
วาบุคคลที่ระบุช่ือในคํารองขอนั้นเปนผูติดยาเสพติดจริง และมีเหตุผลที่จะเชื่อไดวาศูนยบําบัด
รักษาจะไมรับตัวผูนั้นเขารับการบําบัดรักษา พนักงานอัยการตองยื่นคํารองขอตอศาลใหสงตัวผูติด
ยาเสพติดไปควบคุมตัวไวในสถานพยาบาล เพื่อบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดตามความเหมาะสม และ
ใหพนักงานอัยการขอคําแนะนําปรึกษาจากผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือเจาหนาที่ก็ได 

(3)  เมื่อไดรับคํารองขอของพนักงานอัยการแลว ศาลจะสั่งใหผูติดยาเสพติดมาปรากฏ
ตัวตอหนาศาล เพื่อใหแพทยตรวจพิสูจน9 และรับฟงพยานหลักฐาน ศาลจะทําสําเนาคํารองนั้น และ
มีคําส่ังใหเจาหนาที่ศาลสงไปใหผูติดยาเสพติดโดยตรง10 

5.  ภายหลังจากศาลใหคําแนะนําแกผูติดยาเสพติด ในเรื่องสิทธิที่เขาจะไดรับคําปรึกษา
ทุกขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางศาล ถาผูติดยาเสพติดไมมีเงินที่จะจายเพื่อขอ
รับคําปรึกษา ศาลจะกําหนดใหใหคําปรึกษาตามคํารองขอของผูติดยาเสพติดนั้นและใหมารับคํา
ปรึกษา ในระหวางการตรวจสอบความประพฤติศาลจะตั้งแพทยผูทรงคุณวุฒิ 2  คน ซ่ึงในจํานวนผู
ทรงคุณวุฒิอาจเปนจิตแพทย 1 คน ใหทําการตรวจพิสูจนผูติดยาเสพติดซึ่งกักขังไว แพทยนี้ไมมี
สวนรวมในการสอบสวนหรือจัดทํารายงานการสอบสวน ศาลจะใหคําแนะนําแกผูติดยาเสพติดเชน
กันวา ถาภายหลังการตรวจสอบและรับฟงพยานหลักฐานแลว ผลปรากฏวาเขาเปนผูติดยาเสพติดที่
จะตองไดรับการแกไขฟนฟูดวยการบําบัดรักษา เขาจะถูกสงตัวไปใหผูอํานวยการโรงพยาบาลควบ
คุมตัวเพื่อการบําบัดรักษา ถึงแมวาเขาจะไมสมัครใจอดยาตามวิธีการบําบัดรักษาเชนนั้นก็ตาม ซ่ึง
ระยะเวลาในการบําบัดรักษาอาจนานถึง 42 เดือน นอกจากนี้ศาลจะใหคําแนะนําวาเขาจะถูกกักขัง

                                                  
9 Ibid.  Section 3412. 
10 Ibid.  Section 3412. 
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ในระหวางการบําบัดรักษา และเขาจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการโรงพยาบาล 
ภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแลว  ถาเขายังไมหายจากอาการติดยาเสพติดหรือปฏิเสธไมให
ความรวมมือตามแผนการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลไปแลว หรือไดรับการพิจารณา
จากผูอํานวยการโรงพยาบาลวาเขาจะหวนกลับไปเสพยาเสพติดซํ้าอีก เขาจะถูกนําตัวมากักขังโดย
เพิ่มระยะเวลาควบคุมตัวในสถานบําบัดรักษา  เพื่อทําการบําบัดรักษาและใหคําแนะนําภายหลังออก
จากโรงพยาบาลแลว11 

นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจพิสูจน ศาลอาจสั่งใหสงผูติดยาเสพ
ติดไปอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการโรงพยาบาล ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน เพื่อ
คุมขังในโรงพยาบาลที่เหมาะสม หรือคุมขังในศูนยบําบัดอื่นตามที่ศาลกําหนดได ทั้งนี้ แพทยตอง
ทํารายงานเสนอตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และ 

(1)  ถาการตรวจพิสูจนของแพทยทั้งสองสรุปรายละเอียดในรายงานวาผูติดยาเสพติด
นั้นเปนผูติดยาเสพติด หรือเปนผูติดยาเสพติดที่ไมจําเปนตองไดรับการแกไขฟนฟูดวยการบําบัด
รักษา ศาลจะมีคําส่ังใหผูนั้นออกจากโรงพยาบาลทันทีและใหยกเลิกกระบวนการพิจารณาในเรื่องนี้ 

(2)  ถารายงานของแพทยทั้งสองชี้ใหเห็นวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติดที่จะตองไดรับ    
การบําบัดรักษาหรือช้ีใหเห็นวาตามรายงานของแพทยที่เสนอมานั้นไมสามารถสรุปดวยเหตุผลใน
การปฏิเสธที่จะสงตัวผูนั้นไปตรวจพิสูจน ศาลจะตองจัดใหมีการสืบเพื่อรับฟงพยานหลักฐานโดย
พลัน12 

6.   การสั่งบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ถาศาลไดรับฟงพยานหลักฐานแลวมีคําพิพากษา
วาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติดที่ตองไดรับการแกไขฟนฟูดวยการบําบัดรักษา ศาลอาจสั่งใหสงตัวใหผู
อํานวยการโรงพยาบาลควบคุมดูแลเพื่อบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก็ได รายงานนั้นอาจสรุปขอ
มูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือสภาวะทั่วไปของผูนั้น พรอมทั้งคําแนะนําของผูอํานวยการโรงพยาบาลใน
เร่ืองที่เกี่ยวของกับการควบคุมตัวเพื่อบําบัดรักษาตอไป13 ทั้งนี้ หากผูนั้นอยูในความควบคุมดูแล
ของผูอํานวยการโรงพยาบาล จะถูกคุมขังเปนเวลา 6 เดือน และจะถูกปลอยตัวจากการคุมขังเพื่อ
บําบัดรักษาตามแผนการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลตามที่ศาลกําหนด เวนแตผูอํานวย
การโรงพยาบาลไดพิจารณาแลวเห็นวาผูนั้นไดรับการรักษาอาการติดยาเสพติด และไดรับการฟนฟู

                                                  
11 Ibid.  Section 3412. 
12 Ibid.   Section 3414. 
13 Ibid.  Section 3415. 
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สมรรถภาพแลว หรือเห็นวาไมมีความจําเปนตองคุมขังผูนั้นอีกตอไป ก็อาจปลอยตัวผูนั้นออกจาก
การคุมขังในเวลาใดก็ไดกอนครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน14 

7.  การปลอยตัวผูเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ เมื่อผูติดยาเสพติดที่อยูใน
ความควบคุมดูแลของผูอํานวยการโรงพยาบาลไดปฏิบัติตามแผนการบําบัดรักษาแลว ใหปลอยตัว
จากสถานคุมขัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะตองแจงการปลอยตัวตอศาลภายใน 10 วัน กอนการ
ปลอยตัวไป ผูเขารับการบําบัดรักษาที่ไดรับการปลอยตัวในเวลาใดก็ตามจะตองกลับไปยังศาลทันที  
เมื่อศาลไดพิจารณาขอแนะนําของผูอํานวยการโรงพยาบาลเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูเขารับการ
บําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลและผูนั้นไดกลับมายังศาลแลว  ศาลอาจสั่งใหผูนั้นอยูใน
ความควบคุมดูแลโดยใหผูอํานวยการโรงพยาบาลคุมตัวไวเพื่อบําบัดรักษา และใหคําแนะนําภายใต
แผนการบําบัดรักษาหลังออกจากโรงพยาบาลแลว เปนเวลา 3 ปทันที นับแตเวลาที่ผูนั้นไดรับการ
ปลอยตัวและในเวลาใดก็ตามภายในระยะเวลา 3 ปนี้  ถาผูเขารับการบําบัดรักษานั้น 

(1)  บําบัดรักษาไมหาย หรือปฏิเสธไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการโรงพยาบาลใน
การติดตอกับเขาเพื่อทําการบําบัดรักษา และใหคําปรึกษาแนะนําภายหลังออกจากโรงพยาบาล หรือ 

(2)  ผูอํานวยการโรงพยาบาลไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นจะหันกลับมาใชยาเสพติดอีก  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาจสั่งใหสงตัวผูนั้นกลับมายังศาล  เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหมใหสงไปคุมตัว
ในสถานพยาบาล  เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลอีกไมเกิน 6 
เดือน และผูนั้นจําตองยอมรับแผนการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลดังกลาวขางตน15 

8.  การไตสวนเร่ืองสุขภาพและสภาวะทั่วไปของผูเขารับการบําบัดรักษา เมื่อไดรับคํา
รองขอของผูเขารับการบําบัดรักษา ซ่ึงถูกคุมขังมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน ศาลจะไตสวน
ในเรื่องสุขภาพและสภาวะทั่วไปของผูนั้น และถามีความจําเปนตองคุมขังตอไปอีก ไมวาจะไดรับ
ฟงพยานหลักฐานหรือไมก็ตาม ศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นออกจากสถานคุมขัง และใหกลับมายัง
ศาล และศาลอาจกําหนดสถานที่ใหผูที่ถูกสงกลับมานั้นเขารับการบําบัดรักษาตามแผนการบําบัด
รักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาล16 

9.  การลงโทษผูหลบหนีจากสถานบําบัดรักษา หากผูใดหลบหนีหรือพยายามหลบหนี
ในขณะถูกคุมขังในสถานบําบัดรักษาเพื่อตรวจพิสูจน หรือบําบัดรักษา หรือผูใดชวย หรือพยายาม

                                                  
14 Ibid.  Section 3416. 
15 Ibid.  Section.  3417. 
16 Ibid.  Section.  3418. 
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ชวย หรือยุยงชวยเหลือผูหลบหนี ตองไดรับโทษปรับไมเกินหาพันเหรียญสหรัฐ หรือจําคุกไมเกิน 5 
ป หรือทั้งจําทั้งปรับ17 
       3.2.2  ประเทศอังกฤษ   
                 3.2.2.1 มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาทั่วไป   

มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาจะอยูภายใตหลักการของการคุมประพฤติ กลาวคือ 
ในประเทศอังกฤษกฎหมายคอมมอนลอวมีความสําคัญมากในการกําหนดหลักเกณฑและที่มาของ
การคุมประพฤติ อังกฤษเปนประเทศแรกที่เกิดความคิด ริเร่ิมในเรื่องการคุมประพฤติ (ค.ศ. 1820) 
แตก็เปนที่นาสังเกตวาทั้งสองประเทศ  คือ อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเริ่มจริงจังใน ค.ศ. 1841  
พรอม ๆ กัน โดยความคิดพื้นฐานมาจากการลงโทษอยางมีเงื่อนไขทางกฎหมายอาญา ระบบ
กฎหมายอังกฤษ กฎหมายแตเดิมมุงในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมอยางจริงจัง แมจําเลย    
ผูกระทําความผิดจะใหการรับสารภาพอันเปนประโยชนแกศาลในการพิจารณาแลวก็ตาม ก็ไมมี
กฎหมายมาตราใดกําหนดการลดโทษใหแกจําเลย การลงโทษจึงมีลักษณะรุนแรงแมจะปรากฏ
ความผิดเล็กนอย เชน ใน ค.ศ. 1833 เด็กชายนิโคลัส  ไวท (Nicolas White) อายุ 9 ขวบ เอาไมทุบ
กระจกตูหนารานในกรุงลอนดอนแตก เพื่อที่จะหยิบช็อลคระบายสีของเด็กราคาเพียง 2 เพ็นนี  ผู
พิพากษาศาลอาญาในกรุงลอนดอนตัดสินวา กระทําความผิด ถูกลงโทษโดยการแขวนคอ ทั้งนี้
เพราะทําตามกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษรุนแรง การคุมประพฤติในอังกฤษจึงพัฒนาอยางลาชามาก 

โทษทางอาญาที่หนักที่สุด คือ การประหารชีวิต หรือที่เรียกวา Capital Punishment     
วิธีการประหารชีวิตของแตละประเทศนั้นแตกตางกันไป ของไทยเราเคยใชเพชรฆาตรําดาบตัดคอ
นักโทษประหาร ปจจุบันใชวิธีฉีดยาพิษ อังกฤษใชแขวนคอ ฝร่ังเศส ใชกีโยตินตัดคอ สหรัฐ
อเมริกาบางรัฐใชเกาอี้ไฟฟา บางรัฐใหเขาหองแกสพิษหรือแขวนคอ ซ่ึงในปจจุบันนี้ วัตถุประสงค
และคุณธรรมในการลงโทษทําใหรัฐบาลหลายประเทศยกเลิกการประหารชีวิตลงไปบาง แตบาง
ประเทศก็ยังคงใชความรุนแรงในการลงโทษ เมื่อมาพิจารณาถึงประเทศอังกฤษ ดังไดกลาวมาแลว
วาแมอังกฤษจะไดเร่ิมมีแนวความคิดในการคุมประพฤติในป ค.ศ. 1820 ก็ตาม แตการเปลี่ยนทัศนะ
จากการลงโทษที่รุนแรง มาเปนการแกไขบําบัดผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล (Individual) เชน 
ลัทธิปจเจกนิยมของอเมริกาทําไดยาก อังกฤษไดรับอิทธิพลหลักคิดทางทฤษฎีฟรีวิล (Free Will) 
นอกจากนี้ซีซา เบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ยังไดเขียนบทความเรื่อง “อาชญากรรมกับการลง
โทษ” (An Essay on Crimes and Punishment) ในป ค.ศ. 1764 เขาเนนวาผูพิพากษาควรจะตอง
พิพากษาเหมือนกันในคดีความผิดฐานเดียวกัน อิทธิพลของเบคคาเรียไดถูกขยายออกไปโดยวิล

                                                  
17 Ibid.  Section  3425. 
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เลียม  แบลคสโตน (William Blackstone) เจเรมี เบนแธม (Jeremy Bentham) และแซมมวล โรมิลล่ี 
(Samuel Romilly) ผลจากแนวความคิดนี้เปนผลใหเกิดประมวลกฎหมายอาญาในประเทศอังกฤษ
ขึ้นในป ค.ศ. 1800 

กฎหมายพื้นฐานที่เปนที่มาของการคุมประพฤติ ในประเทศอังกฤษมีวิธีการและรูปแบบ 
ดังนี้ 

1.  สิทธิจากพระ (Benefit of Clergy) เปนอํานาจและสิทธิของวัดที่ยอมรับและปฏิบัติ
กันจนกลายเปนธรรมเนียมทางกฎหมายวา บรรดาพระทั้งหลายตองอยูภายใตกฎหมายของวัด แมวา
การกระทําความผิดนั้นจะเปนการฝาฝนทางโลกก็ตาม ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคที่จะหลีกเล่ียงการลง
โทษประหารชีวิต (Capital Punishment) วิธีปฏิบัติอยางนี้เร่ิมในศตวรรษที่ 13 ซ่ึงขณะนั้นเปนรัช
สมัยของพระเจาเฮนรีที่สอง พระองคจึงพยายามตอตานอํานาจของพระ (Church Law) ตอมาปรากฏ
วาพวกฆราวาสบางคนไดพยายามขอขึ้นศาลของวัด พวกกลุมมีอํานาจทางฆราวาสเริ่มเห็น
ประโยชนของการใชกฎหมายของวัดเพราะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษประหารชีวิตได ดวย
ความเมตตากรุณาที่เร่ิมเห็นและเกิดความคิดวากฎหมายของอังกฤษรุนแรงควรจะเลิกการประหาร
ชีวิตที่ทํากันมากเริ่มขยายไปสูอเมริกา อยางไรก็ตาม อํานาจทางการพิพากษาของพระก็ถูกขัดขวาง
จากพวกอาณาจักรโดยมีเหตุผลวาประชาชนกระทําความผิดก็ควรจะขึ้นศาลนอกวัด (Secular 
Court) แตการใชสิทธิของพระนี้ก็มีอิทธิพลโดยตรงตอการลงโทษ 

2.  พิพากษาดวยการรอ (Judicial Reprieve) ไดเร่ิมที่ประเทศอังกฤษเปนการที่ศาล
พิจารณาใชดุลพินิจในการที่จะรอการพิพากษา (Suspend a Sentence) ระยะแรกเริ่มศาลใชวิธีการรอ
การพิพากษาไวกอนก็เนื่องจากเหตุผลทางคดี คือ ศาลยังไมพอใจในคําชี้ขาดตัดสินของคณะลูกขุน
หรือเมื่อคูความที่ถูกตัดสินลงโทษไดยื่นคําขออภัยโทษ การรอการพิพากษานี้ใชกันมากเพราะเปน
การรอเพียงระยะเวลาหนึ่ง อเมริกาเริ่มนําการรอการพิพากษาไปใชในศาลบางและสืบเนื่องกันมา
จนเปนวิธีการคุมประพฤติ นับวาการรอการพิพากษาไวกอนเปนที่มาสําคัญของการรอการกําหนด
โทษและรอการลงโทษ 

3.  การประกันตัวจําเลย (Recognizance Bail) การใหประกันหรือการขอประกันตัว
จําเลยในคดีอาญา กฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษ ผูพิพากษาหรือศาลเปนผูมีอํานาจพิพากษาลง
โทษจําเลยหรือจะรอการพิพากษาลวนแตอยูภายใตดุลพินิจซึ่งขึ้นอยูกับพยานหลักฐานและตัวจําเลย
ดวย ในคริสตศตวรรษที่ 14 การใหประกันไดมีการพัฒนานํามาใชในลักษณะเปนมาตรการของ
กระบวนการยุติธรรมเปนการที่จําเลยผูกระทําความผิดจะตองดูแลควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม
ใหกระทําความผิดและจะตองกลับมาตามนัดของศาล การใหหลักประกันจึงเปนการปองกันอยาง
หนึ่งที่บุคคลซึ่งตองสงสัยวากระทําความผิด คือ จําเลยตองใหหลักประกันในรูปของการใหสัญญา
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ไวกับบานเมืองวา จะไมกระทําความผิดใด ๆ ขึ้นอีก ในระยะแรก ๆ ของการใชวิธีนี้ไดมีการขยาย
ขอบขายไปใชกับผูกระทําความผิดที่ถูกฟองรองตอศาลเพื่อเปนประกัน การไปปรากฏตัวของผู
กระทําความผิดตอศาลในวันขางหนาเมื่อถูกเรียกตัวโดยถือวาวิธีการนี้เปนสวนหนึ่งของคําพิพากษา 
คือ เปนวิธีพิจารณาความอาญาตามกฎหมายดวย อยางไรก็ตาม วิธีการใหประกันตัวผูกระทําความ
ผิดนี้เปนมาตรการทางกระบวนการยุติธรรมในทางปองกันเมื่อมีการฟองรองในคดีอาญา ภายหลัง
การประกันตัวแลวก็จะตองมีการควบคุมพฤติกรรมระมัดระวังมิใหกระทําความผิดซ้ํา ศาลตาง ๆ 
ในประเทศอังกฤษนิยมใชวิธีการใหประกันตัวซ่ึงเปนทั้งการควบคุมผูกมัดโดยปลอยตัวผูกระทํา
ความผิดเพียงเล็กนอยอาจจะมีหลักประกันหรือไมก็ได ศาลตาง ๆ ในอเมริกาตางก็นิยมใชกันมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในมลรัฐแมสซาชูเสทซ  ผูพิพากษาชื่อนายปเตอร  ออกเซนบริดช  แทดเชอร 
(Peter Oxenbridge Tacher) เปนผูริเริ่มและนําไปใชในชวงอายุการทํางานของเขาที่ศาลแหงเมือง 
บอสตันจนไดพัฒนาเปนงานคุมประพฤติสืบมา 

การใหประกันตัวเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ หลักมีอยูวามีบุคคลภายนอกเปน
บุคคลที่สามสอดเขาไปรับรองในการทําสัญญาที่จะนําตัวจําเลยมาศาลเมื่อมีการพิจารณาคดีในนัด
ตอไป ศาลจะนํามาใชเมื่อมีความจําเปนจะตองปลอยจําเลยไปกอนเพราะคดีเชนนี้อาจตองใชเวลา
ยืดเยื้อในการคุมขังเปนเวลานานเพื่อเปนการตัดระยะเวลาคุมขังออกไปเพียงชั่วคราว ถาจะพิจารณา
ถึงการประกันตัวจําเลยการที่บุคคลภายนอกเขามารับรองใหสัญญาวาจําเลยจะไมหลบหนีไปจึงอาจ
สันนิษฐานวาบุคคลที่สามยอมมีความสัมพันธกับจําเลยเปนการสวนตัว เปนที่นาสังเกตวาการ
ประกันตัวเปรียบเปนหลักเบื้องตนของการคุมประพฤติ เงื่อนไขในการที่ศาลจะสั่งในการให
ประกันก็เปนเงื่อนไขบางประการในการคุมประพฤติตอมา เชน จะไมทําความผิดขึ้นอีกและจะมา
ศาลตามนัดในการพิจารณาตอไป ที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ระหวางการประกันตัวมีการ    
ควบคุมสอดสองอยูดวย ซ่ึงก็เปนการแกไขฟนฟูควบคุมสอดสองเปนรายบุคคล ซ่ึงก็เปนรูปแบบ
ของการคุมประพฤติดังไดกลาวมาแลวขางตน 

ในประเทศอังกฤษ การบริหารงานคุมประพฤติที่แทจริงเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
คุมประพฤติทองถ่ิน ประกอบดวย บรรดาผูพิพากษาซึ่งจะทําการแตงตั้งและจายเงินเดือนให
พนักงานคุมประพฤติ ทั้งกําหนดหนาที่และจัดหาเจาหนาที่ธุรการและสถานที่ให งานคุมประพฤติ
ตอนแรกจะเปนพนักงานคุมประพฤติอาชีพ ดังเชนในอินเดีย  สิงคโปร ซ่ึงไดรับอิทธิพลกฎหมาย
อังกฤษ การใชการคุมประพฤติเปนมาตรการทางกฎหมายผูพิพากษามีบทบาทสําคัญมากและการ
พิจารณาการคุมประพฤติมี 2 ขั้นตอน คือ 

1.  การพิพากษาวาจําเลยไดกระทําความผิดจริง 
2.  การพิพากษาคดีจําเลยแลวใชมาตรการลงโทษที่เหมาะสม 
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ตามระบบขั้นตอนดังกลาว ผูพิพากษาจะพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ อุปนิสัย 
และประวัติการกระทําความผิดภายหลังที่พิพากษาแลววาจําเลยกระทําผิดจริงตามฟอง การแยก
พิจารณาเปนสองขั้นตอนนี้อังกฤษถือวาสําคัญมากและควรจะแยกจากกัน ผูเขียนเห็นวาการที่
อังกฤษแยกการพิจารณาการคุมประพฤติเปนคนละตอนจากการพิพากษาวาจําเลยกระทําความผิดก็
ดวยเหตุผลที่ประเทศอังกฤษมีจารีตประเพณีที่เคยชินกับการลงโทษที่รุนแรง  มาตรการการคุม
ประพฤติ ถือเปนการลงโทษโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเปนการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไวกอน 
เปนการกรุณาไมทํารุนแรงจํากัดอิสรภาพของจําเลย  ดังนั้น การจะใชมาตรการคุมประพฤติ ผู
พิพากษาหรือศาลก็ควรจะไดพิจารณาดวยความระมัดระวังและใชดุลพินิจในขั้นแรกเสียกอนวา
จําเลยกระทําความผิดจริงตามฟอง ตอไปศาลจะใชมาตรการอยางใดเปนการพิจารณาอีกขั้นหนึ่งสุด
แลวแตจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการมอริสัน ไดเสนอขอควรคํานึงในการตัดสินใจจะใชวิธีการคุมประพฤติ   
3 ประการ คือ 

1.  ควรเปนความผิดเล็กนอยไมรายแรง ไมสมควรใชมาตรการที่รุนแรง 
2.  จําเลยผูกระทําความผิดตองการใหศาลใชมาตรการคุมประพฤติซ่ึงทางเลือกอยางอื่น

ศาลอาจใชการปรับและปลอยตัวไปก็ทําได การคุมประพฤติจึงเปนความยินยอมสมัครใจของผู
กระทําความผิด 

3.  ผูพิพากษาหรือศาลควรพิจารณาเสียกอนวาการใชมาตรการคุมประพฤติ โดยการ
ปลอยตัวจําเลยอยูในสังคมจะเปนการเสี่ยงภัยตอสังคมทั่วไปหรือไม 

หลักเกณฑขางตนนี้ เปนขอพิจารณาพื้นฐานที่ประเทศตาง ๆ ก็นิยมถือปฏิบัติดวย  เชน  
การใชมาตรการคุมประพฤติจะใชกับความผิดที่มีโทษไมรุนแรงนั่นคือ การกระทํานั้น ๆ ตองเปน
ความผิดเล็กนอยไมสงผลเสียหายมากมายนักไมกระทบกระทั่งสังคมสวนใหญแตอยางใด หลัก
ประการที่สองนาสนใจที่ศาลจะพิพากษาใหคุมประพฤติก็จะถามความยินยอมสมัครใจของจําเลยดู
เสียกอนวาพอใจกับวิธีการนี้หรือไม ตามพระราชบัญญัติงานยุติธรรม ค.ศ. 1948 มาตรา 3 บัญญัติวา 
“การที่ผูกระทําความผิดยอมมอบตัวใหอยูในความควบคุมสอดสองของพนักงานคุมประพฤติ…” 
แสดงใหเห็นวาอังกฤษจะใชวิธีคุมประพฤติก็ตอเมื่อผูถูกคุมประพฤติยินยอม สวนของไทยแมใน
การเสนอรายงานการสืบเสาะจะมีคําถาม ซ่ึงถามถึงความสมัครใจของผูถูกคุมประพฤติวา  ยินดีจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม แตในที่สุดการใชดุลพินิจของศาลก็สําคัญที่สุดจําเลยจะยินยอมสมัครใจ
หรือไม ไมใชสาระสําคัญ ฉะนั้น การใชวิธีการคุมประพฤติของศาลไทยจึงถือหลักดุลพินิจของศาล 
เพราะคดีที่ศาลจะสั่งคุมประพฤติไดนั้นศาลจะตองพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย สวนประเทศ
อังกฤษผูเขียนเห็นวา เมื่อเปนความผิดเล็กนอยและศาลสามารถลงโทษปรับไดเมื่อจําเลยบางคนมี
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เงินเสียคาปรับบางคดีเพียงการปรับก็ทําใหเร่ืองยุติไปตนเองก็เปนอิสระ แตบางกรณีจําเลยอาจไมมี
เงินเสียคาปรับและยินดีใหศาลกําหนดเงื่อนไขควบคุมการกระทําของตนเองภายใตวิธีการคุม
ประพฤติก็ได กอนศาลจะสั่งใชมาตรการคุมประพฤติศาลก็จะถามจําเลยกอนวาจําเลยพอใจใหควบ
คุมความประพฤติหรือไม เมื่อจําเลยยินยอมสมัครใจแลวการยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขจึงไมมี
ปญหาตามหลักประการที่สาม  มาตรการคุมประพฤติจะไดผลตอเมื่อตัวจําเลยใหความรวมมือใน
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุด สวนหลักประการที่สามใหแงคิดพิจารณาวา
การจะปลอยตัวจําเลยผูกระทําความผิดออกไปเปนอิสระในสังคมนั้นควรหรือไม ซ่ึงวัตถุประสงค
ในการลงโทษขอหนึ่งมีอยูวาจะตองขจัดผูกระทําความผิดออกไปจากสังคม แตการคุมประพฤติกับ
ปลอยตัวผูกระทําความผิดเปนอิสระ อยูในสังคมครอบครัวเดิม ในระยะแรกเริ่มที่อังกฤษจะใช
มาตรการคุมประพฤติจึงตองพิจารณาหลักประการที่สามดวยความรอบคอบ อยางไรก็ตาม กรณีคดี
ที่จะใชการคุมประพฤติไดนั้นจําเลยผูกระทําความผิดจะตองกระทําความผิดเพียงเล็กนอยเทานั้น  
ซ่ึงทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ใชวิธีการคุมประพฤติก็มักจะถือหลักในขอนี้เชนเดียวกัน สวน
ในการเสนอแนะของพนักงานคุมประพฤติในประเทศอังกฤษไมมีขอจํากัดทางดานประวัติการทํา
ผิด พนักงานคุมประพฤติจะเสนอแนะคุมประพฤติหรือไมนั้นควรพิจารณาเกี่ยวกับความเปนไปได
ของอันตรายที่จําเลยมีตอชุมชนและประเมินดูวาจําเลยจะสามารถแกไขตัวเอง การปฏิบัติตามเงื่อน
ไขและถาจะคุมประพฤติจําเลยแลวชุมชนจะเห็นวาเปนการกรุณาเกินไปหรือไม 
                 3.2.2.2  มาตรการแทนการดําเนินคดีกับผูเสพหรือผูติดยาเสพติด   

ในป ค.ศ. 1998 รัฐบาลอังกฤษไดกําหนดยุทธศาสตร 10 ป สําหรับการตอตานการใชยา
เสพติดในทางที่มิชอบโดยมุงผสมผสานดานการบังคับใชกฎหมายเพื่อขจัดยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ทุกชนิด โดยเฉพาะยาเสพติดที่คอนขางอันตราย (เฮโรอีนและโคเคน) กับการปองกันเขาดวยกนั อัน
เปนการทํางานแบบมีสวนรวมเปนหุนสวนกันระหวางหนวยงาน กลุมตาง ๆ และหนวยงานรัฐใน
ระดับทองถ่ิน สําหรับยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุผลสําเร็จนั้นประกอบดวย 4 เปาหมาย คือ  

1.  ดานประชาชนวัยหนุมสาว (Young People) มีเปาหมายเพื่อชวยเหลือประชาชนวัย
หนุมสาวในการตอสูกับการใชยาเสพติดในทางที่ผิด ดวยการดําเนินการกับกลุมเสี่ยงอยางเต็มที่ ซ่ึง
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดจํานวนประชาชนที่มีอายุต่ํากวา 25 ป ตอการใชยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 
และมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน พรอมกับมีโครงการปองกันยาเสพติดในกลุม
เปาหมายประชาชนหนุมสาวที่มีความเสี่ยง 

2.  ดานชุมชน (Communities) อันเปนสวนหนึ่งของการปองกันกันชุมชน โดยยุทธ
ศาสตรดานนี้มีโครงการที่จะพิส ูจน (Identify) ผูกระทําความผิดที่ใชยาเสพติดในทางที่ผิดใหเปนจุด
สําคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อที่จะสามารถบําบัดรักษาพวกเขาตามความเหมาะสม 
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โดยมุงหวังวาการบําบัดรักษานี้จะเปนเครื่องมือทําลายความเชื่อมโยงระหวางยาเสพติดกับอาชญา
กรรมและสามารถคุมครองช ุมชนจากยาเสพติดที่เกี่ยวของกับการตอตานสังคมและพฤติกรรมการ
เปนอาชญากรได สําหรับวัตถุประสงคหลักที่สําคัญคือเพื่อลดระดับการการกระทําผิดซํ้าระหวางผู
กระทําความผิดที่ใชยาเสพติดโดยมิชอบ โดยมีการใชโครงการจัดหางานใหแกผูถูกจับ (Arrest 
Referral Schemes) ที่เปนผูใชยาเสพติด (Drug User) ซ่ึงไดรับการตรวจพิสูจนและกระตุนใหรับการ
บําบัดรักษาที่เหมาะสม ประกอบก ับการคุมประพฤติและโครงการจัดหางานโดยศาล นอกจากนี้ยัง
มีโครงการนํารอง (Pilot Scheme) ดวยการใชคําส่ังตรวจหายาเสพติดและบําบัดรักษา อันเปนการใช
อํานาจโดยศาลและดวยความยินยอมของผูกระทําความผิด ซ่ึงเปนการกําหนดใหผูกระทําความผิดที่
ตรวจพบวาเปนผูใชยาเสพติดตองเขารับการบําบัดรักษาควบคูกับคําสั่งเกี่ยวกับชุมชน (Community 
Order) และมักเรียกโครงการนี้วา CARAT เนื่องจากประกอบดวยการใหคําปรึกษา (Counselling) 
การประเมินผล (Assessment) การจัดหางานให (Referral) การใหคําแนะนํา (Advice) และการดูแล 
(Throughcare) 

3.  ดานการบําบัดรักษา (Treatment) เพื่อทําใหประชาชนสามารถแกไขปญหายาเสพติด
และมีชีวิต สุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายในการเฝาดูการเพิ่มจํานวนของผูใชยาเสพติดในทางที่ผิด 
ซ่ึงรวมถึงผูตองขังและผูที่กําลังรับการบําบัดรักษา ทั้งนี้ในปจจุบันประเทศอังกฤษมีศักยภาพใน
ดานการใหบริการดานบําบัดรักษาที่ไมเพียงพอตอผูตองการใชบริการ ซ่ึงหนวยงานการบําบัดรักษา
แหงชาติ (The National Treatment Agency) ไดวางแผนไววาจะตองเพิ่มความรับผิดชอบการบําบัด
รักษายาเสพติดที่มีคุณภาพใหมากยิ่งขึ้น 

4.  ดานศักยภาพในการหา (Availability) อันเปนวัตถุประสงคสุดทายในการที่จะทําลาย
การหาไดซ่ึงยาเสพติดตามทองถนน โดยวัตถุประสงคหลักคือเพื่อลดการเขาถึงยาเสพติดของผูที่
อายุระหวาง 5-16 ป ซ่ึงตองเพิ่มการยึดยาเสพติดในประเภท เอ (Class A Drugs) ดําเนินการกับนัก
คา และยึดทรัพยสิน สําหรับเงินที่ไดมาจากกองทุนทรัพย สินที่ยึดไดนี้จะถูกนํามาตอตานการกระทํา
ความผิดเกี่ยวยาเสพติดโดยอยูในยุทธศาสตรดานยาเสพติดแหงชาติ โดยในป ค.ศ. 1999/2000 มีเงิน
กองทุนอยู 3 ลานปอนด และป ค.ศ. 2000/2001 มีเงินกองทุนอยู 5 ลานปอนด หากเปรียบเทียบกับ
คาใชจายในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะมีมูลคาถึง 1,200 ลาน
ปอนด และมูลคาของเงินที่ใชในการซื้อยาเสพติดประเภท เอ (Class A Drugs) มีจํานวนประมาณ 
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12,000 ลานปอนด  และอาชญากรรมเบื้องตนที่นํามาซึ่งการหายาเสพติดมาเสพก็คือ การขโมยของ
ในรานคา (Shoplifting) การยองเบา (Burglary) และการฉอโกง (Fraud)18  

สํานักงานศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการบําบัดรักษาแหงชาติ (The National Treatment 
Outcome Research Study : NTORS) ไดประมาณการไววาคาใชจ ายในการบําบัดรักษาทุก ๆ หนึ่ง
ปอนดม ีคาในการประหยัดงบประมาณถึง 3 ปอนดในการเสียคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ซ่ึงก็แปลความไดวาในป ค.ศ. 2000 การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะลด
งบประมาณลงถึง 5.2 ลานปอนด  

สําหรับมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาของอังกฤษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
นั้นจะอยูภายใตสองหลักการสําคัญ คือ การแกไขปรับปรุงผูกระทําผิดทางอาญาและการบําบัดรักษา
ยาเสพติดและการคุมประพฤติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

กฎหมายวาดวยงานบริการทางศาลและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 2000 
ดังไดกลาวแลววา อังกฤษไดกําหนดใหการบําบัดรักษาเปนยุทธศาสตรหลักในการ

ดําเนินการกับปญหายาเสพติดในรอบทศวรรษขางหนานี้ (1998-2007) ซ่ึงแมวามีหลักฐานปรากฎ
วาการใหบริการทางดานการบําบัดรักษายังไมดีเทาที่ควรก็ตามแตก็ยังคงมีความจําเปนในการแกไข
ปญหาผูกระทําความผิดที่ใชยาเสพติดในทางที่ผิดซ่ึงจะเขาสูระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ดวยเหตุผลที่วาผูกระทําความผิดที่ใชยาเสพติดในทางที่ผิดนั้นควรไดรับการเขาถึงอยางเร็วและเขาสู
การบําบัดรักษายาเสพติด โดยจะตองอยูในกระบวนการบําบัดรักษายาเสพติดเปนระยะเวลาอยาง
นอย 3 เดือน และสําหรับผูใชหรือติดเฮโรอีนจะตองไดรับการบําบัดดวยเมทาโดนดวยมิใชแตขั้น
ตอนการถอนพิษยาอยางเดียว อีกทั้งจะตองมีการบําบัดรักษาเปนรายบุคคลตามความจําเปน ซ่ึงตอง
มีการประสานกันอยางใกลชิดระหวางผูเชี่ยวชาญและการบริการทั่วไปตลอดการบําบัดรักษา 
สําหรับกระบวนการหรือขั้นตอนในการบําบัดรักษานั้นจะประกอบดวย การตรวจพิสูจนยาเสพติด 
(Drug Testing) โครงการจัดหางานใหแก ผู ถูกจับ  (Arrest Referral Scheme) คําส่ังบําบัดความ
ตองการยาเสพติด (Drug Abstinence Order) การกําหนดวิธีการบําบัดความตองการยาเสพติด (Drug 
Abstinence Requirement) โดยแตละขั้นตอนนั้นจะมีรายละเอียดและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการดังนี้ 

การตรวจพิสูจนยาเสพติด จะดําเนินการภายใตกฎหมายวาดวยงานบริการทางศาล    
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค .ศ . 2000 (The Criminal Justice and Court Services Act    

                                                  
18  Bennett 2000; Coid et al. 2000 ; Edmund et al.1988,1999 cited in “The Untouchables,” 

Economist.  21 April 2001, Vol.359 ,  Issue 8218.  p.49. 
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2000 ; CJCS) โดยเจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจในการตรวจพิสูจนยาเสพติดในผูตองขัง (คดีอาญาทุก
ประเภท) ที่อยูในความควบคุมของตํารวจ และศาลมีอํานาจในการสั่งใหตรวจพิสูจนยาเสพติดผู
กระทําความผิดภายใตการกํากับดูแลของการคุมประพฤติ กลาวคือ มาตรา 57 แหงกฎหมายวาดวย
งานบริการทางศาลและกระบวนการยุติธรรมทางอาญานี้ไดใหอํานาจเจาหนาที่ตํารวจที่จะตรวจ
พิสูจนยาเสพติดในผูตองขังที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป ซ่ึงเปนผูตองหาในความผิดอันนําไปสูการ
กระทํ าความผิด เกี่ ยวกับยาเสพติด  (Trigger Offence) อันไดแก   การขโมยของในรานค า 
(Shoplifting) การยองเบา (Burglary) การฉอโกง (Fraud) การขโมย (Theft) การปลน  (Robbery) 
และการครอบครองและจําหนายยาเสพติดในประเภท เอ (Class A drugs) ซ่ึงในปจจุบันตรวจพิสูจน
เฉพาะการกระทําผิดที่เกี่ยวกับเฮโรอีน และโคเคนเทานั้น หากผลการตรวจพิสูจนปรากฎวาผูนั้นมี
สารเสพติดดังกลาวอยูในรางกาย เจาหนาที่ตํารวจก็จะสงผลการตรวจพิสูจนนั้นใหศาลเพื่อประกอบ
การพิจารณาใหประกันและพิพากษา ซ่ึงหากผลการตรวจพิสูจนนั้นแสดงถึงวาเปนผูเสพ ผูนั้นก็จะ
ถูกกระตุนโดยการพาไปดูการทํางานของผูถูกจับในโครงการจัดหางานแกผูถูกจับ ณ สถานีตํารวจ
เพื่อใหคําแนะนําตอการบําบัดรักษาที่สามารถจัดใหได  ซ่ึงหากผูตองขังนั้นไมยินยอมใหตรวจ
พิสูจน ก็จะตองระวางโทษจําคุกสามเดือนและปรับ 2,500  ปอนด หรือท้ังจําทั้งปรับ โดยในขณะนี้
ไดมีการเรียกรองใหมีการลดอายุของผูตองขังที่จะรับการตรวจพิสูจนยาเสพติดใหครอบคลุมผูที่มี
อายุต่ํากวา 18  ป ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (Trigger Offence) ดังกลาว 

กฎหมายนี้ยังไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการมีคําสั่งตรวจพิสูจนยาเสพติดกอนมีคํา
พิพากษาได19 ถาเปนการพิจารณาเพื่อผานไปสูการพิพากษาดานสังคม (Community Sentence) โดย
คําพิพากษาดานสังคมนี้ ไดแก คําสั่งบําบัดความตองการยาเสพติด (Drug Abstinence Order) ซ่ึง
กําหนดระยะเวลาไดตั้งแต 6 เดือน ถึง 3 ป และกําหนดใหผูกระทําความผิดงดเวนจากการใชยาเสพ
ติดประเภท เอ (Class A Drugs) และตองถูกตรวจพิสูจนหาโคเคน และเฮโรอีน โดยกระบวนการคุม
ประพฤติ  ซ่ึงคําสั่งบําบัดความตองการยาเสพติด (Drug Abstinence Order) จะรวมไวดวยซ่ึงหนาที่
สองประการคือการควบคุมตรวจสอบและการควบคุมตัว และแมวาคําส่ังนี้จะมิไดสัมพันธกันกับ
การบําบัดรักษานัก แตการตรวจพิสูจนยาเสพติดนี้ก็เปนการชวยพิสูจนทราบไดวาใครควรจะไดรับ
ประโยชนจากการบําบัดรักษาและการจัดหางานให 

นอกจากคําสั่งบําบัดความตองการยาเสพติด (Drug Abstinence Order ; DAO) นี้ ศาลยัง
มีอํานาจกําหนดวิธีการบําบัดความตองการยาเสพติด (Drug Abstinence Requirement ; DAR) เพื่อ
การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมหรือคําสั่งลงโทษ ดวยการกําหนดใหผูกระทําความผิดตองงดเวน

                                                  
19  The Criminal Justice and Court Services Act 2000, Section 58.   
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จากการใชยาเสพติดประเภท เอ และตองรับการตรวจพิสูจนยาเสพติดสําหรับโคเคน และเฮโรอีน 
คําส่ังกําหนดวิธีการบําบัดความตองการยาเสพติดนี้ใชในกรณีที่ผู ู กระทําความผิดมีอายุเกิน 18 ป ซ่ึง
เคยถูกตองโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และศาลมีความเห็นวาผูกระทําความผิดนั้นเปนผูติดยา
เสพติดหรือมีความโนมเอียงตอการใชยาเสพติดในประเภท เอ ในทางที่ผิด และกฎหมายนี้ยังให
อํานาจศาลในการกําหนดใหตรวจพิสูจนยาเสพติดซึ่งบังคับกับผูที่จะไดรับการปลอยตัวจากคุก ถาผู
นั้นมีอายุเกิน 18 ป และความผิดที่ไดรับโทษจําคุกนั้นเปนความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด (Trigger 
Offence) และการใชยาเสพติดนั้นไดพิสูจนแลววามีปจจัยแหงการจําหนายอยูดวย20   

กฎหมายวาดวยการจราจลและอาชญากรรม ค.ศ. 1988 
นอกจากจะมีการบัญญัติใหเจาหนาที่ตํารวจและศาลมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยงาน

บริการทางศาลและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 2000 แลวยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคําสั่ง
ตรวจพิ สู จน และบํ าบั ด รักษายาเสพติด  (Drug Treatment and Testing Orders ; DTTOs) ตาม
กฎหมายวาดวยการจราจลและอาชญากรรม ค.ศ. 1988 ใหศาลมีอํานาจกําหนดการบําบัดรักษายา
เสพติดในคําสั่งคุมประพฤติ ซ่ึงจุดประสงคของการกําหนดนี้ก็เพื่อทําลายความเชื่อมโยงระหวาง
การใชยาเสพติดและอาชญากรรม โดยใชบังคับกับการกระทําความผิดใดที่ผูกระทําความผิดมีอายุ
เกิน 16 ป ซ่ึงเปนผูติดยาเสพติดหรือมีแนวโนมตอการใชยาเสพติดในทางที่ผิดและเพื่อการบําบัด
รักษามีประโยชนมากขึ้น โดยไดกําหนดใหผูกระทําความผิดตองมีพันธะผูกพันตอการดําเนินการ
บําบัดรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวระหวาง 6 เดือน ถึง 3 ป และในระหวางนี้จะตองรับการ
ตรวจพิสูจนยาเสพติดเปนประจํา ทั้งนี้ ศาลมีอํานาจพิจารณาทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งได   
ในกรณีที่ปรากฏวาผูกระทําความผิดไมยินยอมใหตรวจพิสูจนยาเสพติดหรือไมรับการบําบัดรักษา 
หรือการบําบัดรักษาไมไดผล ศาลมีอํานาจยกเลิกคําสั่งตรวจพิสูจนและบําบัดรักษายาเสพติด (Drug 
Treatment and Testing Orders ; DTTOs) นี้ได และพิพากษาไดใหม ทั้งนี้ คําสั่งตรวจพิสูจนและ
บําบัดรักษายาเสพติดนี้จะบังคับไดแตกรณีที่ผูกระทําความผิดยินยอมเทานั้น ซ่ึงศาลจะดําเนินการ
ตรวจพิสูจนนี้โดยผานเจาหนาที่กํากับดูแล (Supervising Officer) เพื่อใหผูกระทําความผิดปลอด
จากยาเสพติด (Drug Free) ดวยการตรวจพิสูจนอยางนอยสองครั้งตอสัปดาหสําหรับสิบสามสัปดาห
แรกของคําสั่ง ซ่ึงอาจลดลงเหลือสัปดาหละครั้งในภายหลังได  และการบําบัดรักษาผานผูใหการ
บําบัดรักษา โดยคําสั่งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจบอย ๆ และนําผูกระทําความผิดที่ใชยาในทางที่ผิด
ซ่ึงเปนผูติดยาเสพติดเขาสูการกํากับดูแลในโครงการบําบัดรักษาอยางใกลชิด หากเกิดประสิทธิผลก็
เปนการทําลายความเชื่อมโยงระหวางการใชยาเสพติดในทางที่ผิดและอาชญากรรมของผูนั้น 

                                                  
20 Ibid.  Section 49.    
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สําหรับผลลัพธที่พบจากการใชคําสั่งนี้ก็คือการลดการใชยาเสพติดและการกระทําความผิดทันทีที่มี
คําส่ัง และจากการสัมภาษณผูกระทําความผิดในป 1999 ภายหลังระยะเวลา 6 เดือน พบวาผูกระทํา
ความผิดไมมีการใชยาเสพติดตลอดระยะเวลาที่มีคําส่ัง โดยมาตรฐานของคําส่ังตรวจพิสูจนและการ
บําบัดรักษายาเสพติดนี้ คือ ในนัดครั้งแรกของการคุมประพฤติตองกระทําภายในหนึ่งวันนับแตวัน
ที่มีคําส่ัง และสัญญาการใหการบําบัดรักษาจะตองดําเนินการภายในสองวัน นับแตวันที่มีคําส่ัง และ
สัญญาที่รวมถึงการบําบัดรักษา ขอกําหนดทั้งหมดตามคําสั่งจะตองใหดําเนินการหาวันตอสัปดาห 
รวมทั้งหมดยี่สิบชั่วโมงตอสัปดาหสําหรับสิบสามสัปดาหตามคําสั่ง อาจมีการพิจารณาลดเปนสาม
วันตอสัปดาหและรวมทั้งหมดสิบสองชั่วโมงตอสัปดาหในภายหลังได ถาผูกระทําความผิดปฏิบัติ
ไดดี ในสิบสามสัปดาหแรกของคําสั่งก็จะลดลงเปนสิบหาชั่วโมงตอสัปดาหและเกาชั่วโมงตอ
สัปดาหในภายหลัง สัญญาที่ทํากับผูกระทําความผิดนั้นตองรวมถึงการบําบัดรักษา โครงการวิถีชีวิต
และการทํางาน ทั้งนี้ ระยะเวลาและการพิจารณาทบทวนเปนอํานาจของศาล  

โครงการจัดหางานสําหรับผูถูกจับ (Arrest Referral Schemes) 
ในป 1998 รัฐบาลอังกฤษไดวางเปาหมายที่ถาวรภายใตเปาประสงคทางสังคมของยุทธ

ศาสตร 10 ป การตอตานยาเสพติดสําหรับเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติการเชิงรุกดวยโครงการจัด
หางานสําหรับผูถูกจับ ซ่ึงสํานักนายกรัฐมนตรีไดสนับสนุนงบประมาณจํานวน 20 ลานปอนด โดย
โครงการจัดหางานสําหรับผูถูกจับนี้ปฏิบัติการอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจทั้งหมด ผูถูกจับทั้ง
หมดตองไดรับการพิจารณาที่จะเขาโครงการนี้ตั้งแตเมื่อรับตัวเขาสูการคุมขังและจะถูกถามวา
ตองการที่จะดูการทํางานที่เกี่ยวกับผูติดยาเสพติดหรือไม ถาตองการเขาตองไดรับการประเมินโดย
คนงานซึ่งตอมาจะเปนคนเตรียมการทํางานสําหรับผูกระทําความผิดนั้น ๆ เพื่อสงตอไปยังหนวย
งานบําบัดรักษาที่เหมาะสม ซ่ึงความตกลงในการดูงานเกี่ยวกับยาเสพติดไมเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของตํารวจในการดําเนินคดี สําหรับโครงการจัดหางานใหแกผูถูกจับนี้มิใชเปนทางเลือกของการ
ดําเนินคดีหรือการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแตไดจัดใหมีขึ้นจากการคุมขังที่เหมาะสมกับการ
บําบัดรักษายาเสพติดหรือโครงการความชวยเหลืออ่ืน ๆ  

ในการควบคุมโครงการนี้จะกระทําโดยการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ 
การใชยาเสพติด และพฤติกรรมการกระทําความผิดของผูนั้น โดยในการควบคุมตรวจสอบโครง
การนี้ครั้งลาสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2000 – กันยายน 2001 พบวาสามารถลดการกระทําความผิดและ
สัดสวนของผูกระทําความผิดที่ใชเฮโรอีนและหรือโคเคน ซ่ึงสองในสามของผูใชเฮโรอีนและ
โคเคนถูกจับกุมนอยลงในหกเดือนหลังจากไดเปนคนงานในโครงการจัดหางานแกผูถูกจับเมื่อ
เปรียบเทียบกับหกเดือนกอนการเขาโครงการ 
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โดยสรุปแลวมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาดวยกระบวนการบําบัดรักษาของ
อังกฤษภายใตกฎหมายวาดวยงานบริการทางศาลและกระบวนการย ุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 2000 
และกฎหมายวาดวยการจราจลและอาชญากรรม 1998 เปนการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่เกี่ยวกับยาเสพติด ซ่ึงระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญานี้ไดกําหนดแนวทางในการ
แทรกแซงไว 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจับกุม (ณ สถานีตํารวจ) ขั้นตอนศาล (ผานชองทางการ
ประกันตัวและการพิพากษา) และขั้นตอนการถูกคุมขัง (การคุมขังระหวางพิจารณาคดีหรือหลังมีคํา
พิพากษา) โดยการแทรกแซงในบางขั้นตอนนั้นไดถูกออกแบบมาเพื่อการตรวจพิสูจนเบื้องตนใน
การใชยาเสพติดของผูกระทําความผิดและสงตอเขาสูการบําบัดรักษา ตัวอยางเชน โครงการจัดหา
งานสําหรับผูถูกจับ คําส่ังหรือขอกําหนดบําบัดความตองการยาเสพติด และการจําคุกภายใตโครง
การ CARAT อันประกอบดวยการใหคําปรึกษา (Counselling) การประเมินผล (Assessment) การจดั
หางานให (Referral) การใหคําแนะนํา (Advice) และการดูแล (Throughcare) สําหรับการแทรกแซง
ทางอื่นดั่งเชนคําสั่งตรวจพิสูจนและการบําบัดรักษายาเสพติด และโครงการบําบัดรักษาภายใตการ
จําคุก ซ่ึงก็อยูในบริบทของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งส้ิน และเพื่อใหเห็นภาพของการบําบัด
รักษายาเสพติดของอังกฤษมากขึ้น จึงขอแสดงแผนภูมิไว ดังนี้ 
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       3.2.3  ออสเตรเลีย 
                 3.2.3.1  มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาทั่วไป  

ประเทศออสเตรเลีย ไมมีมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาทั่วไปในลักษณะของการ
ชะลอการฟองและการคุมประพฤติ 
                 3.2.3.2  มาตรการแทนการดําเนินคดีกับผูเสพหรือผูติดยาเสพติด   

การแกไขปญหายาเสพติดโดยใชมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา (Diversion) ของ
ประเทศออสเตรเลีย ใชหลักการหรือแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1. นโยบายดาน Illicit Drug Diversion ของ Council of Australian Government (COAG) 
ในป 1999  COAG เห็นชอบที่จะนําวิธี Diversion มาใชกับผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพ

ติด  โดยมีตํารวจเปนผูทําการประเมินเชิงบังคับ นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในการบังคับใช
กฎหมายและการบําบัด  ขณะเดียวกันวิธีการตาง ๆ ไดถูกเสนอมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ประชาสัมพันธ และใหทราบผลกระทบของการปฏิบัติของตํารวจ 

COAG  ไดเสนอ Diversion  โดยใหตํารวจเปนดานแรก เนื่องจากเปนการสรางโอกาส
สูงสุดในการแทรกแซงผูติดยาเสพติด อยางไรก็ตามเพื่อลดผลเสียของผูติดยาเสพติดรายยอยและชุม
ชน  จึงจําเปนตองใหโอกาสในการบําบัดรักษาในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 

การนํ า  Police Diversion มาใชในการแทรกแซงเบื้ องตน  (Early Intervention) ใน
กระบวนการยุติธรรม  จึงเปนการใหโอกาสในการบําบัดมากกวากระบวนการยุติธรรมตามปกติ วิธี
การนี้จึงเปนทางเลือกใหตํารวจไดนํามาใชกับผูติดยาเสพติดโดยไมตองแกกฎหมายเรื่องการครอบ
ครองและการแจกจายยาเสพติด 

Police Diversion มีความสอดคลองกับนโยบายยาเสพติดแหงชาติ ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการบังคับใชกฎหมาย  การตรวจสอบ  การศึกษาและการบําบัด จนกลายเปนหลัก 3 ประการ  
อันเปนที่มาของ  National  Diversion  Scheme ซ่ึงประกอบดวย 

1) การวางแผนการประเมินผลรวม 
2) Diversion ของตํารวจและศาล 
3) การตรวจสอบ การศึกษา การบําบัด และการดูแลหลังการบําบัด 
2. จุดมุงหมาย 

 การใชมาตรการแทนการดําเนินคดี มีจุดมุงหมายสําคัญ ดังนี้ 
 1)  เพิ่มแรงจูงใจใหผูติดยาเสพติดมาแสดงตัวและบําบัดตั้งแตเนิ่น ๆ กอนที่จะถูกบันทึก
ในประวัติอาชญากร 

2)  เพิ่มจํานวนผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการศึกษา การตรวจสอบและการบําบัด 
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 3)  ลดจํานวนผูกระทําผิดเขาสูศาลในคดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด
จํานวนเล็กนอย 
 4)  ลดผลกระทบทางสังคมและปองกันผูติดยาเสพติดรายใหมไมใหกระทําความผิดอัน
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 3. กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายที่จะนํามาตรการแทนการดําเนินคดีอาญามาใช ไดแก 
 1)  ผูมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เคยหรือไมเคยเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 
 2)  ผูที่เคยถูกวากลาวเกี่ยวกับการใชหรือครอบครองยาเสพติดจํานวนเล็กนอย 
 สวนผูกระทําความผิดรายแรงจะไมเขาขาย Diversion เพราะบุคคลเหลานี้ ตามความรู
สึกของชาวออสเตรเลียแลวพวกเขาควรถูกจําคุก อยางไรก็ตาม กลุมเปาหมายของกลยุทธนี้ไดขยาย
ไปสูบุคคลตอไปนี้ดวย ไดแก 
 1)  บุคคลที่ใชยาเสพติดและบุคคลที่มีประวัติอาชญากร 
 2)  ผูที่ใชยาเสพติดทั้งที่ไมกระทําความผิดอื่นและผูเสพติดเปนประจํา 
 3)  ผูที่จะไมทําผิดซ้ํา ผูที่เสี่ยงตอการทําผิดซํ้าและผูกระทําผิดซํ้า 
 4)  ผูที่กระทําผิดและเขาขายการถูกลงโทษ 
 4. ประโยชน 
 ประโยชนของการนํามาตรการแทนการดําเนินคดีมาใช ไดแก 
 1)  ผูกระทําผิดกลับมามีชีวิตใหม 
 2)  ลดการสูญเสียงบประมาณทางสังคมจากยาเสพติดทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบ
ครัวและสังคม 
 3)  เปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดกลาวถึงปญหาการติดยาเสพติดกอนที่จะถูกบันทึก
ประวัติอาชญากรรม 
 4)  รักษาพันธะสัญญาแหงชาติในการนําผูกระทําผิดไปบําบัดรักษา 
 5)  เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบผล Diversion และการบําบัด 
 6)  ใหโอกาสแกผูกระทําผิดจากการดําเนินคดีตามปกติเปนการใหการศึกษาและการ
บําบัด 
 7) ลดอัตราการเกิดอาชญากรรมเนื่องจากการกระทําความผิดซ้ําและการทําผิดครั้งแรก
ของผูเยาวลง 
 5. ประเด็นที่ควรระวัง 
 ส่ิงที่ควรระวังในการนํามาตรการแทนการดําเนินคดีมาใช ไดแก 
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 1)  การขยายขายความผิด (Net widening) 
 ประเด็นนี้ตองนํามาพิจารณาเพราะ Diversion Intervention อาจเปนการเพิ่มจํานวนผูที่
จะเขาสูกระบวนการยุติธรรม หรือเพิ่มผลของการกระทําผิด ยกตัวอยางเชน ถาเราคิดวา diversion 
program เปนการลงโทษที่นอยกวากระบวนการยุติธรรมปกติแลว การใช diversion ทุกกรณีอาจ
เปนการเพิ่มจํานวนผูกระทําผิดมากกวาการลงโทษตามปกติ 

นอกจากนั้น Net widening อาจทําใหผูกระทําผิดไดรับคําพิพากษาที่รุนแรงขึ้นกวา
กระบวนการยุติธรรมปกติ หากยอมรับ Diversion แตพวกเขาลมเหลว 

2)  การบังคับบําบัด 
มีหลักฐานวาการบังคับบําบัดนั้นหาไดเปนอุปสรรคตอประสิทธิผลของ Treatment 

Program องคการอนามัยโลกใหความเห็นวา การบังคับบําบัดนั้นจะสอดคลองกับกฎหมายและ    
ศีลธรรม หากสิทธิของปจเจกบุคคลไดรับการปกปองจากระบบนิติธรรม ถาเปนอยางนี้แลวการ
บําบัดรักษามนุษยก็จะเกิดผลจากการขอความดังกลาว ผูกระทําผิด จึงมี 2 ทางเลือก ที่ยังคงวิพากษ
วิจารณกันอยู คือ 
 (1)  ทางเลือกระหวางการบําบัดกับการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมปกติ 
 (2)  ทางเลือกตามประเภทการบําบัดที่จะเลือก 

การติดยาเสพติดนั้นทําใหเกิดผูกระทําผิด ดังนั้น การบังคับบําบัดจึงเปนหนทางแหงการ
ลดการทําผิดซํ้าอีกดวย ทั้งนี้ มีหลักฐานแสดงวาการบําบัดรักษานั้นสามารถลดการติดเฮโรอีนและ
การทําผิดซํ้า นอกจากนั้น ยังชวยลดคาใชจายในการรักษามากกวาคุมขังไวในเรือนจํา  ซ่ึงมีโอกาส
ติดเชื้อ  HIV และ Hepatitis C. อีกดวย 
 3)  ครอบครัว 
 Diversion Strategies แมวาจะชวยใหผูกระทําผิดออกจากการกักขังมาอยูกับครอบครัว
และชุมชน อยางไรก็ตาม การประเมินความตองการใหการแทรกแซงประเภทนี้และประเภทตาง ๆ 
ของการสนับสนุนการบําบัดลวนเปนสิ่งสําคัญ เพื่อจะไดระบุถึงปญหาเฉพาะดาน ไดแก ความรุน
แรงภายในครอบครัวและการดูแลบุตรของผูกระทําผิด 

4)  ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูกระทําผิด 
จากตัวอยางของออสเตรเลียที่มีความไมไดสัดสวนของอัตราสวนของผูถูกคุมขัง คือ มีผู

ถูกคุมขังชาวอะบอริจิ้นในอัตรา 936 คน ตอประชากร 100,000 คน ซ่ึงสูงกวาผูถูกคุมขังที่ไมใชชา
วอะบอริจิ้นที่มีอัตรา 224 คน ตอประชากร 100,000 คน กวา 4.2 เทา 
 ดังนั้น Diversion Program จึงตองคํานึงถึงกลุมตาง ๆ ในเรือนจําเพื่อความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

 

DPU



 80

5)  ประเด็นในเชิงระบบ 
Diversion นั้ นนํ าม าซึ่ งก าร เปลี่ ยน แปลงการปฏิ บั ติ ของตํ ารวจ  ดั งนั้ น  Harm 

Minimization และกลยุทธ Diversion จึงตองไดรับการสนับสนุนจากตํารวจดวย เพื่อบรรลุจุดมุง
หมายดังกลาว จึงมีความจําเปนในการจัดอบรมใหตํารวจและศาล เพื่อเปล่ียนแปลงแนวคิดเดิมที่วา 
ผลสําเร็จอยูที่คําพิพากษา เนน Diversion เพื่อผลบวกของประเด็นทางสาธารณสุข รวมถึงเปนการ
ลดผลเสียของปจเจกบุคคลและชุมชนดวย 

การปฏิบัติงานของตํารวจนั้น ควรที่จะขยายและพัฒนา Diversion ใหแกผูกระทําผิดที่
อาจไมใชแคผูเยาวหรือผูกระทําผิดครั้งแรกเทานั้น ทัศนคติโดยรวมของตํารวจยังตองใหโอกาสแกผู
กระทําผิดในการใหการบําบัดและฟนฟูดวย 

ประเด็นในเชิงระบบที่ควรคํานึงนั้น อาจมีหัวขอตอไปนี้ 
(1)  กระบวนการบริหารดาน Diversion 
(2)  การขาดแคลนและชองวางในการบําบัดรักษา 
(3)  การบริการที่เหมาะสมกับชนกลุมนอย 
(4)  การขาดความรวมมือระหวางหนวยงาน 
6)  ประเด็นอื่น ๆ 
ผูกระทําผิดบางคนอาจไมยอมรับ Diversion Option ตามที่กระบวนการไดใหโอกาส ซ่ึง

อาจเปนเพราะ 
(1)  เขาคิดวาไมมีความผิด 
(2)  คิดวาไมไดติดยา 
(3)  คิดวาไมตองการคําปรึกษา 
(4)  ตองการขึ้นศาลแมวาอาจถูกปรับ หรือจําคุก ซ่ึงงายกวาการบําบัด 
(5) การใชกัญชาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวย และตั้งใจที่จะใชตอไป 
(6) ตองการถูกปรับมากกวา 
6.  สรุปขั้นตอนการใชมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา (Diversion) 
ตาม  COAG Diversion  ผูกระทําผิดอาจถูกเบี่ยงเบนโดยตํารวจตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ขั้นการสรางความเขาใจโดยตํารวจ 
1.1  เกณฑขั้นต่ําในการตัดสินความเหมาะสมสําหรับ Diversion 
การใช Diversion สําหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับ  ยาอื่น ๆ เชน 

Benzodiazepin ในแตละรัฐไดพัฒนาเกณฑที่ เหมาะสมแลว ฝายตํารวจไดนําไปใชโดยกําหนด
เกณฑขั้นต่ําไว คือ 
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1)  มีหลักฐานเกี่ยวกับการทําผิดเพียงพอ 
2)  สารภาพวาไดกระทําผิด 
3)  ใชหรือครอบครองยาเสพติด 
4)  ไมมีประวัติการกอความรุนแรง 
อยางไรก็ตาม อาจมีกรณีที่ผูกระทําผิดยินยอมเขาสูกระบวนการ Diversion ทั้ง ๆ ที่มี

ประวัติการใชความรุนแรงมากในอดีต 
ตํารวจจะเปนฝายอธิบายใหผูกระทําผิดไดเขาใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบภายใต 

Diversion Program อยางไรก็ตาม Diversion ตองมีความเหมาะสมในทุกกรณี ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
ไดตามขอจํากัดของกฎหมายตามหลักประโยชนสาธารณะ หากไมแลวก็อาจมีการดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม 

1.2  Diversion  กับหนังสือแจงเกณฑขั้นต่ํา 
ผูกระทําผิดที่ตํารวจไดเบี่ยงเบนไปสูการประเมินความเหมาะสมในการใหความรู และ/

หรือไปสูการบําบัดรักษาทางการแพทย 
บางรัฐตํารวจจะเปนผูนําผูกระทําความผิดไปรับการศึกษาโดยตรง เกณฑขั้นต่ําที่ตํารวจ

กําหนดไวมีสวนประกอบในหนังสือแจงการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม (A Notice of 
Diversion) ดังนี้ 

1)  การรับสารภาพของผูกระทําผิด 
2)  ผูกระทําผิดไดลงชื่อตามขอตกลงในการเขารับการศึกษาหรือการประเมิน และการ

บําบัด 
3)  ผูกระทําผิดลงชื่อเพื่อใหรายละเอียดสวนตัวและขอมูลในการเขารวมโครงการ 

Diversion รวมกับตํารวจและเจาหนาที่สาธารณสุข 
4)  การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมเพื่อเปนตัววัดความยินยอมหรือไมยิน

ยอมของผูกระทําผิด และเพื่อประเมินตามโครงการ 
5)  มีการอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Diversion program ใหผูกระทําผิดเขาใจเพื่อใหแนใจ

วาพวกเขาไดรับรูวาอะไรเปนสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา 
6)  การแตงตั้งและรายละเอียดหนวยงาน 
7)  สัญญาที่ตํารวจเห็นชอบ 
2.  ขั้นการประเมินเชิงบังคับ 
2.1  หนวยงานที่พึงประสงค 
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ควรเปนหนวยงานที่จะจัดหาเงินสนับสนุนและคัดเลือกการบําบัด  หนวยงานประเภทนี้
ขึ้นอยูกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตจากรัฐ  ซ่ึงเปนการรับรองวาเปนหนวยงานที่มีคุณภาพและ
การบริการที่ดีที่สุด โดยมีตัวอยางการบําบัดรักษาที่รวมถึง 

1)  งดการดื่มสุรา 
2)  ลดพิษภัยในที่อยูอาศัย 
3)  การบําบัดแบบ Methadone 
2.2   คุณสมบัติขั้นต่ํากับประสบการณดานการศึกษา  การประเมิน และการบําบัดของ

หนวยงาน 
หลักเกณฑที่เหมาะสมและควรไดรับการกําหนดจากรัฐ เพื่อใหผูเกี่ยวของทั้งผูประเมิน 

ผูใหความรูและผูบําบัด  มีความเหมาะสมกับงาน ควรพิจารณาจาก 
1)  การมีคุณวุฒิดานการอนามัย สวัสดิการ  พฤติกรรมศาสตร หรือการศึกษา 
2)  การมีประสบการณดานแอลกอฮอลและยาเสพติดอื่นที่เกี่ยวของ 
2.3  การประเมินขั้นต่ํา 
จุดมุงหมายของการประเมินไดสรางความเขาใจพฤติการณของผูกระทําผิดและเปนการ

วางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงแผนการบําบัดที่เหมาะสมและเปนไปได การตัดสินใจ
กําหนดหลักสูตรการปฏิบัติงานในอนาคตนั้น ผูประเมินตองคํานึงถึงขอมูลตอไปนี้ 

1)  ปริมาณความถี่และรูปแบบการใชยาเสพติด รวมกับการบริหารชีวิตประจําวัน ซ่ึง
รวมถึงการประเมินในดานตอไปนี้ดวย  คือ 

-  การใชยาทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย 
-  สถานการณที่เกิดการใชยา 
-  ระดับการติด 
2)  ขอบเขตและความรุนแรงของปญหาการใชยาเสพติดครั้งกอน รวมถึงผลของการ

บําบัดครั้งกอนหรือชวงการงดดื่มสุราดวยตนเอง 
3)  พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการใชยาเสพติด 
4)  ความสัมพันธในครอบครัวและประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดในครอบครัว 
5)  สถานการณทางสังคม 
6)  ประเด็นทางกฎหมาย อันหมายความรวมถึงการจับกุม ลักษณะของการกระทําผิด 

และคําพิพากษาที่มีกอนหรือภายหลังการใชยาเสพติด 
7)  ปญหาทางการแพทยที่เกี่ยวของกับผลการใชยาเสพติด 
8)  สุขภาพจิตหรือสถานการณทางจิตวิทยา 
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9)  แรงจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
2.4  บทบาทของผูประเมิน 
1)  ทําการประเมินผูกระทําผิดดวยความเปนธรรม 
2)  สงผลการประเมินใหแตละรัฐตัดสินใจโดยไมเขาขางใครหรือจัดการตาม Potential 

Conflict of Interest 
3)  พยายามติดตอผูกระทําผิดที่ยังไมไดรายงานอยางนอยหนึ่งครั้งเพื่อทําการประเมิน 
4)  พัฒนาแผนการปฏิบัติในอนาคตรวมกับผูกระทําผิดใหเหมาะสมกับแผนการบําบัด

รายบุคคล หากเปนไปไดแผนนี้ควรเปนแผนงานที่เห็นพองกับผูกระทําผิดดวย 
5)  นัดหมายกับบุคคลหรือหนวยงานที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการใหความรูและการบําบัด  

รวมถึงอนุญาตใหผูกระทําผิดไดมีสวนในการจัดหลักสูตรดวย 
6)  ทํารายงานใหเรียบรอย แลวเสนอรายงานที่จําเปนใหบุคคลที่เห็นวาสมควรรับทราบ 
7)  แจงใหตํารวจรับทราบ  หากผูกระทําผิดใดลมเหลวในการประเมิน หรือหลังจาก

พยายามติดตอใหผูกระทําผิดเขารับการประเมินแลวลมเหลว 
8)  ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของรัฐ 
9)  มีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินโครงการ รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวย 
2.5  ขอบเขตการประเมิน  การบริการใหการศึกษาและการบําบัด 

 ผูกระทําผิดที่เขาสูโครงการจะไดรับทั้งการศึกษา และ/หรือการบําบัดทางการแพทย 
เชน รับคําปรึกษา การละเลิก  การฟนฟู  และการรักษาทางยา 
 การประเมิน การใหความรู และการบําบัด ลวนเปนบริการที่สอดคลองกับวัฒนธรรม 
ภาษา และเพศ รวมถึงบุคคลในครอบครัวก็สามารถมาเปนกําลังใจใหได 
 ผูกระทําผิดที่เปนผูเยาวจะไดรับการประเมิน การศึกษา และการบําบัดเปนการเฉพาะ 
 สําหรับผูกระทําผิดที่เปนชาวพื้นเมืองก็จะมีหนวยงานที่เหมาะสมเพื่อใหการศึกษา หรือ
การประเมินและการบําบัดเชนกัน 
 3.  ขั้นการบริการใหการศึกษาและการบําบัด 
 การใหเงินทุนเพิ่มเติมเปนการสรางความมั่นใจใหคณะอาสาสมัครดานการประเมินการ
ศึกษาและการบําบัด ทั้งนี้ ผูกระทําผิดที่เขาโครงการอาจไดเขามาชวยในการสนับสนุนทางการเงิน
และการบําบัดของพวกเขาก็ได 
 3.1  บทบาทของหนวยงานที่ใหการศึกษาและการบําบัด 
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 1)  ปฏิบัติตามรายงานการประเมินและคําเสนอแนะที่ไดรับการอนุญาตแลวของหนวย
งานที่ รับผิดชอบ  (ในกรณีที่ตํารวจเปนผูจัด Education Program ก็ตองทําตามเอกสารรายงาน       
เชนกัน)  
 2)  พยายามติดตอผูกระทําความผิดอยางนอยหนึ่งครั้งเพื่อใหรับการศึกษาและการบําบัด
 3)  ใหบริการดานการศึกษาและการบําบัดตามเวลาที่เหมาะสม 
 4)  รวมกับผูกระทําผิดวางแผนการปลอยตัว 
 5)  ทําแผนตามหนวยงานบําบัดรักษา 
 6)  นําผูเขาโครงการไปสูการบริการตามชุมชนท่ีเหมาะสม (ผูกระทําความผิดสวนใหญ
ที่ไดรับการศึกษามักไมตองการแผนการปลอยตัว) 
 7)  ทํารายงานใหเรียบรอย แลวเสนอรายงานที่จําเปนใหบุคคลที่เห็นวาสมควรรับทราบ
 8)  แจงใหตํารวจรับทราบ หากผูกระทําผิดใดไมเขารวมในการศึกษาหรือการบําบัด 
หรือผูกระทําผิดไดตกลงชดเชยการทําผิดของตนและไดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของรัฐ 

9)  มีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินโครงการ รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวย 

3.2  การชดเชยขั้นต่ํา 
แตละรัฐไดกําหนดความสัมพันธระหวางความผิดและชดเชยเพื่อใหแนใจวาผูกระทําผิด

จะตองชดเชยไมมากกวาหรือนอยกวาศาลตัดสิน  การชดเชยขั้นต่ําในกรณีทําผิดจากการใชและหรือ
ครอบครองกําหนดไวสําหรับผูกระทําผิดที่เขารับการศึกษาโดยตรงมีสวนรวมเต็มเวลาในโครงการ
การศึกษา และผูกระทําผิดที่เขารับการประเมินดานยาเสพติดและเขารวมโครงการการศึกษาและ
การบําบัด 

3.3  ผลของการชดเชย 
ผูกระทําผิดที่สามารถจายคาชดเชยได  ก็จะไมมีการบันทึกประวัติตามคําพิพากษา อยาง

ไรก็ตามหากผูนั้นไมสามารถจายคาชดเชยได ก็ตองดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอไป 
3.4  การบําบัดตอเนื่อง 
หากการชดเชยการทําความผิดเรียบรอยกอนการบําบัด  ผูกระทําผิดยังคงสามารถเขารับ

การบําบัดใหสมบูรณได 
3.5  การปฏิบัติหลังการบําบัด 
หนวยงานดานการบําบัดเปนผูกําหนดแผนการปลอยตัว  รวมถึงแผนการติดตามในชุม

ชน รวมท้ังขอบขายกิจกรรมอื่น ๆ เชน ที่อยู การจางงาน และการดูแลสุขภาพ ในชั้นนี้เกี่ยวของกับ
การใหคําปรึกษาตามความตองการและการนัดหมายของผูกระทําผิดตามความเหมาะสมดวย 
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ใหการศึกษา ตํารวจทําความเขาใจ 
กับผูกระทําผิด 

เขาสูโครงการ  COAG 

การวัดผลอยางเปน 
ทางการ 

การใหการศึกษาดาน 
ยาเสพติดเปนทางการ 

การบําบัด 

ไมยอม การชดเชยและการเขา
รวมในการบําบัด 

การยอมรับคาชดเชย การบําบัดหรือการ
รักษาอยางตอเนื่อง 

พนจากการบําบัดและ
เขาสูการสอดสองดูแล 

ดําเนินคดี 

ภาพที่  3.4  แสดงขั้นตอน  Diversion ของ COAG 
 

       3.2.4  ประเทศญี่ปุน 
                  3.2.4.1  มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาทั่วไป 

มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาในประเทศญี่ปุน ในที่นี้จะขอกลาวแตเพียงการชะลอ
การฟองและการคุมประพฤติ   

1.  การชะลอการฟอง ตามกฎหมายวาดวยการชะลอการฟอง 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุน อัยการที่มีหนาที่รับผิดชอบคดีอาญานั้นจะ

สังกัดในสํานักงานอัยการตาง ๆ เชน สํานักงานอัยการทองถ่ิน สํานักงานอัยการจังหวัด  สํานักงาน
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อัยการอุทธรณและสํานักงานอัยการสูงสุด เปนตน21  ซ่ึงสํานักงานอัยการนี้สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
และเปนสวนหนึ่งของฝายบริหาร 

ประเทศญี่ปุน ใชระบบการฟองคดีอาญาโดยรัฐ22  กลาวคือ เฉพาะอัยการเทานั้นที่เปนผู
มีอํานาจฟองคดีอาญา ผูเสียหายจะฟองคดีเองไมได 

อัยการมีอํานาจโดยสมบูรณ กลาวคือ สอบสวนความผิดอาญาทุกประเภท กระทําการ
ฟองรองขอใหศาลใชกฎหมายใหถูกตองและควบคุมการบังคับคดีตามคําพิพากษา 

คดีที่เขาสูอัยการไมวาโดยการรับคดีและการสอบสวนของอัยการเอง หรือรับคดีจาก
ตํารวจนั้นอัยการจะพิจารณาสํานวนและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาฟองหรือไมฟอง หากเขาเงื่อน
ไขการฟองและมีพยานหลักฐานพอฟองอัยการจะมีการดําเนินการรองขอตอศาลใหมีการพิจารณา
คดี หรือขอใหพิจารณาโดยรวดเร็ว เชน ความผิดที่เกี่ยวกับการจราจร แตหากไมเขาเงื่อนไขการฟอง 
เชน ผูตองหาตาย ไมมีการรองทุกข กลาวโทษ ขาดอายุความ หรือมีเหตุยกเวนความผิด ยกเวนโทษ 
หรือสงสัยวาพยานหลักฐานไมเพียงพออัยการจะไมฟอง นอกจากนี้หากเขาเงื่อนไขการฟอง แตเมื่อ
พิจารณาถึงลักษณะ อายุ และสภาพแวดลอมของผูกระทําความผิด ความหนักเบาและพฤติการณ
ของการกระทําความผิดและสภาพภายหลังการกระทําความผิดเห็นวาการฟองคดีไมจําเปนแลว 
อัยการก็สามารถสั่งชะลอการฟองได23  

หลักเกณฑการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในประเทศญี่ปุน 
ดังที่กลาวมาแลว ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ใชหลักการฟองคดีตามดุลพินิจ24 

พนักงานอัยการญี่ปุนมีอํานาจอยางกวางขวาง ในการที่จะใชดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีอาญาที่มี
มูลได และเมื่อพนักงานอัยการฟองคดีไปแลวก็อาจจะถอนฟองคดีไดเสมอภายในระยะเวลาใดระยะ
เวลาหนึ่ง 

                                                  
21 ศิระ  บุญภินนท.  (2541,  มีนาคม).  “กระทรวงยุติธรรมญี่ปุน.”  วารสารอัยการ,  21,   241.   

หนา 5. 
22 Kokka Sotsui Shugi.  Prosecution by State  อางถึงใน  ศิระ  บุญภินนท.  (1989).  Kiso yuuyo 

seido no kenkyuu.  หนา 158.  
23 Tamiya Hiroshi.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  (Tokyo: Yuuhikaku 1992).  อางถึงใน  

ศิระ  บุญภินนท.  (1989).  Kiso yuuyo seido no kenkyuu.  หนา 158. 
24 ชาญณรงค  ปราณีจิตต และคณะ.  (2543).  หาวิธีลดปริมาณคดีที่มาสูศาลและความรวดเร็วใน

การดําเนินคดี  (รายงานการวิจัย).  หนา 53. 
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หลักการฟองคดีตามดุลพินิจของพนักงานอัยการญี่ปุนนั้น ไดรับการยืนยันแนชัดโดยมี
กฎหมายรองรับหลักการดังกลาว 

ในมาตรา 243 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความของประเทศญี่ปุน บัญญัติวา 
“การฟองคดีอาญานั้น อาจจะไมตองดําเนินการก็ไดหากปรากฏวาไมจําเปนเมื่อนึกถึงบุคลิก 
ลักษณะ อายุและสภาพแวดลอมของตัวผูกระทํา สภาพและหนักเบาของความผิดหรือสภาพภาย
หลังการกระทําความผิด” 

สวนกรณีการถอนฟองนั้น มาตรา 257 บัญญัติวา “การฟองคดีอาญาอาจยกเลิกเพิกถอน
ในเวลาใด ๆ ก็ได กอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน” 

จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นวา การใชดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีอาญาที่มีมูลของ
พนักงานอัยการญี่ปุน แยกออกเปน 3 แนวทาง คือ 

1.  พิจารณาจากปจจัยดานตัวผูกระทําความผิด ไดแก บุคลิกลักษณะ อายุ และสภาพแวด
ลอมของผูกระทําผิดนั้น 

2.  พิจารณาปจจัยดานสภาพคดี หรือสภาพการกระทําความผิด ความหนักเบาของการ
กระทําความผิด 

3.  พิจารณาจากสภาพภายหลังการกระทําความผิด เชน การกระทําความผิดนั้น ๆ กอให
เกิดผลรายกับสังคมหรือไม 

การควบคุมดุลพินิจในการสั่งไมฟองของอัยการ 
การควบคุมภายใน 
เปนการควบคุมโดยอัยการดวยกันเอง กลาวคือ การสั่งฟองหรือไมฟองของพนักงาน

อัยการในสํานักงานจะตองถูกตรวจสอบและใหความเห็นชอบจากอัยการที่อาวุโส 
การควบคุมภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบการฟอง ซ่ึงมาจากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง เลือกมาและไม

จําเปนตองมีความรูทางกฎหมาย ซ่ึงมีอํานาจในการพิจารณาความเห็นในการสั่งไมฟองของอัยการ 
เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรหรือผูเสียหายมารองขอให     ทําการตรวจสอบโดยพิจารณาวาการสั่ง
ฟองไมชอบดวยกฎหมายหรือไม แตการตรวจสอบดังกลาวไมมีผลผูกพันอัยการแตก็ทําใหพนักงาน
อัยการทบทวนเหตุผลอยางจริงจัง 

วิธีพิจารณากึ่งการฟอง ในการสั่งไมฟองคดีของอัยการ หากผูเสียหายไมเห็นชอบดวย
และเห็นวาอัยการสั่งคดีไมชอบ ผูเสียหายอาจยื่นคํารองตอศาลใหมีการพิจารณาคดี 

โดยสรุป ญี่ปุนใชระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซ่ึงพนักงานอัยการเทานั้นที่มีสิทธิ
ฟองคดีอาญา เอกชนหรือผูเสียหายไมมีอํานาจฟองคดีเอง อัยการมีอํานาจครบถวนตั้งแตการฟอง
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รอง จนถึงการบังคับคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟองคดี พนักงานอัยการมีอํานาจใชดุลพินิจอยาง
กวางขวาง แมพยานหลักฐานพอฟอง พนักงานอัยการก็สามารถสั่งชะลอการฟองไดโดยพิจารณาถึง
ปจจัยตาง ๆ  

ประเทศญี่ปุนมีนโยบายในทางอาญาที่ถือวาผูสูงอายุมีพลังนอยและมีความผูกพันตอ
ครอบครัวของตนเมื่อกระทําความผิดก็มักไมรุนแรง จึงเกิดโครงการชะลอการฟองแกบุคคลที่มีอายุ
สูงกอน ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับป ค.ศ. 1922  ไดบัญญัติเร่ืองการชะลอ
การฟองไวในมาตรา 279  การชะลอการฟองของญี่ปุนมีความคลายคลึงกับวิธีการคุมประพฤติมาก 
แตกตางกันตรงที่วาการชะลอการฟองเปนขั้นตอนของอัยการในการมีอํานาจจะสั่งไมฟองคดีแลว
ใชวิธีการคุมประพฤติแทนคดีจึงยังไมขึ้นมาสูศาล การชะลอการฟองของญี่ปุนมีหลักตามมาตรา 
279 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 279  ระบุถึงองคประกอบตาง ๆ ที่จะตองคํานึงถึงในการชะลอการฟอง กลาวคือ 
“บุคลิกลักษณะ  อายุ  สภาพแวดลอมของผูกระทําความผิด  สภาพความผิดหรือเหตุการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิดแลว” 

2.  การคุมประพฤติ ตามกฎหมายวาดวยการคุมประพฤติ 
ในป ค.ศ. 1948  มาตรา 248  ไดบัญญัติวา “อัยการไมจําตองฟองคดีอาญาเสมอไป หาก

เห็นวาไมจําเปน เมื่อไดคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ อายุ สภาพแวดลอมของผูกระทําความผิด สภาพของ
ความผิดและความรายแรงของความผิด หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิด
แลว”  จะเห็นไดวาถอยคําของบทบัญญัติในมาตรา 279  แหงประมวลกฎหมายฉบับเดิมในมาตรา 
248 แหงประมวลกฎหมายฉบับใหมเหมือนกันแทบทุกประการ เวนแตคําวา “ความรายแรงของ
ความผิด” เทานั้น  ในปเดียวกันนั้นเองระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุนไดเปลี่ยน
แปลงไปอยางรวดเร็ว เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในป ค.ศ. 1947 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงสรางของระบบคุมประพฤติและพักการลงโทษไดถูกรางขึ้นใหมหมด ในชวงแรกของทศ
วรรษระหวางป ค.ศ. 1950-1960  หนวยงานตาง ๆ ทุกแหงที่มีหนาที่รับผิดชอบทางดานการแกไข
ฟนฟูผูกระทําความผิดในชุมชนอันไดแก งานคุมประพฤติ งานพักการลงโทษ  และงานสงเคราะห
ภายหลังปลอย  ญี่ปุนไดรวมงานเหลานี้ไวในหนวยงานเดียวกันและดําเนินงานโดยรัฐบาลมีช่ือวา
สํานักงานแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด ขึ้นอยูกับกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบในการบริหารงานแก
ไขฟนฟูทุกประเภททั่วประเทศ 

กฎหมายขางตน มีหลักการใหญในการแกไขผูกระทําความผิดอยู 3 ประการ คือ 
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1.  หลักจําเปนและสมควร (Principle of Necessity and Appropriateness) หมายความวา 
การใชมาตรการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดจะตองใชอยางมีขอบเขตจํากัดทั้งดานความจําเปนและ
ความสมควร 

แสดงใหเห็นวาตามธรรมดาการกระทําความผิดทางอาญาก็ยอมตองไดรับผลตอบแทน
โดยการลงโทษอยางเครงครัด การจะใชมาตรการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดจะตองทําเทาที่จําเปน
โดยพิจารณาอยางมีขอจํากัดแตละคดีไป การคุมประพฤติเปนมาตรการที่ศาลสั่งประกอบคํา
พิพากษาที่มีการรอการลงโทษ คดีใดที่ศาลจะสั่งรอการลงโทษและคุมประพฤติไดนั้นจะตองเปน
ไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาวาดวยการรอการลงโทษ 

2.  หลักปจเจกชน (Principle of Individualization) หมายความวา การที่ศาลจะสั่งรอการ
ลงโทษแลวใชวิธีการคุมประพฤตินั้น จะตองพิจารณาเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวจําเลยเฉพาะบคุคล 
เชน อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน สภาพแวดลอม สุขภาพรางกายและจิตใจ  เพื่อหาวิธีการแกไข
ที่เหมาะสมสําหรับผูกระทําความผิด 

หลักขอนี้ของญี่ปุน ถือเชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาถือลัทธิปจเจกชน
นิยมแตละคนมีความแตกตางกัน  การพิจารณาใชมาตรการทางกฎหมายจึงตองพิจารณาเฉพาะราย
เปนคดีไป จะใชหลักและมาตรการเชนเดียวกันไมได กฎหมายญี่ปุนยังบังคับตอไปอีกวา วิธีการแก
ไขฟนฟูจะตองกระทําโดยอาศัยหลักความรูในศาสตรตาง ๆ ทางการแพทย จิตวิทยา ศึกษาศาสตร 
สังคมศาสตร และนิติศาสตรดวย 

3.  หลักพึ่งตนเอง (Principle of Self-Help)  หมายความวา การแกไขผูกระทําความผิด
จะตองกระทําโดยตระหนักในขอเท็จจริงที่วา โดยสภาวธรรมชาติของผูที่จะไดรับการแกไข ผูนั้นมี
ความรับผิดชอบในการชวยเหลือตนเอง วัตถุประสงคในการคุมประพฤติก็เพื่อจะแกไขพฤติกรรม
ของผูกระทําความผิดโดยมีเงื่อนไขควบคุมบังคับไวแลวพนักงานคุมประพฤติก็จะติดตามสอดสอง
ดู แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายปลายทางสําคัญก็เพื่อใหผูกระทําความผิดประพฤติตัวเปนคนดีดวย
ตัวเองซึ่งหมายถึงไมตองมีเงื่อนไขบังคับและมีพนักงานคุมประพฤติคอยชวยเหลือ นั่นยอมแสดงวา
ผูกระทําความผิดสามารถอยูในสังคมไดดวยตัวของตัวเอง 

หลักทั้งสามประการขางตน เปนหลักเกณฑสําคัญในการคุมประพฤติที่ญี่ปุนออกเปน
กฎหมายพื้นฐาน ระบบคุมประพฤติผูใหญในญี่ปุนเริ่มใชเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 
1954 

กอนที่จะนําระบบนี้มาใชญี่ปุนไดมีการดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดในชุม
ชน  เชน  การคุมประพฤติผูกระทําความผิดที่เปนเด็ก แนวความคิดที่นําระบบคุมประพฤติมาใชกับ
ผูใหญก็เนื่องจากมีคดีขึ้นมาสูศาลอาญาจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว และผูพิพากษาไดพิพากษา
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รอการลงโทษก็มีมากดวย ผูกระทําความผิดเหลานี้ไดไปกระทําความผิดในระหวางรอการลงโทษ
ขึ้นมาอีก เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายจึงรวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลว
สรุปวาเมื่อรอการลงโทษแลวมีการกระทําความผิดขึ้นใหมจึงสมควรใชมาตรการแกไขผูกระทํา
ความผิดดวยไมใชรอการลงโทษไวเทานั้นอยางที่เปนมา 

คําวา “การคุมประพฤติ”  และ “การพักการลงโทษ”  ตามกฎหมายญี่ปุนไมมีความแตก
ตางกันทางดานตัวอักษรเนื่องจากคําสองคํานี้ ภาษาญี่ปุน เรียกวา  Hogo-Kansatsu  คือ ผูกระทํา
ความผิดที่ไดรับการแกไขฟนฟูนอกเรือนจํา (Rehabilitating Observation)  หมายถึง  การสังเกต
การณเพื่อแกไขฟนฟู  ผูกระทําความผิดที่ไดรับการแกไขฟนฟูนอกเรือนจํามี 5 ประเภท คือ 

1.  ผูถูกคุมประพฤติที่เปนเด็ก ไดแก เด็กที่ศาลครอบครัวส่ังคุมประพฤติไว 
2.  ผูถูกพักการลงโทษจากโรงเรียนฝกอบรม ไดแก เด็กที่ไดรับการปลอยตัวจากโรง

เรียนฝกอบรมเนื่องจากไดรับการพักการลงโทษโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพักการลงโทษ 
3.  ผูถูกพักการลงโทษจากเรือนจํา  ไดแก  นักโทษที่ไดรับการพักการลงโทษและถูก

ปลอยตัวจากเรือนจําตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพักการลงโทษ 
4.  ผูถูกพักการลงโทษจากสถานแนะแนวสตรี  ไดแก  ผูที่ไดรับการพักการลงโทษและ

ถูกปลอยตัวตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพักการลงโทษจากสถานแนะแนวสตรีอันเปนสถานที่
ควบคุมผูเคยประกอบอาชีพคาประเวณี 

5.  ผูถูกคุมประพฤติผูใหญ  ไดแก  ผูกระทําความผิดที่ศาลอาญาสั่งคุมประพฤติไวเนื่อง
จากไดรับการรอการลงโทษ และโทษที่ถูกรอไวนั้นอาจเปนโทษจําคุกหรือโทษปรับก็ได 

ประเทศญี่ปุนดําเนินงานการแกไขผูกระทําความผิดที่ควรจะไดรับการคุมประพฤติไว
ดวยกันไมวาจะเปนโสเภณี  เด็ก  ผูใหญ  และนักโทษที่ไดรับการลงโทษลวนไดรับอิสรภาพอยูนอก
สถานควบคุมซึ่งถูกควบคุมสอดสองดวยวิธีการเหมือนกัน สํานักงานคุมประพฤติมีหนาที่บริหาร
งานที่กระทําตอบุคคลดังกลาวนี้ภายใตพระราชบัญญัติการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด ซ่ึงเปน
กฎหมายแมบทในการดําเนินงานนี้ แตป ค.ศ. 1954 ญี่ปุนก็ไดตราพระราชบัญญัติการคุมประพฤติ
บุคคลที่ถูกศาลสั่งรอการลงโทษขึ้น กฎหมายฉบับนี้ไดวางหลักการและวิธีการควบคุมสอดสองผู
ถูกคุมประพฤติอันเนื่องมาจากการที่ศาลอาญาสั่งรอการลงโทษไวเทานั้น 

ตามที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวา การคุมประพฤติจะมีไดตอเมื่อตองมีการรอการลง
โทษ หลักเกณฑในการรอการลงโทษมีบัญญัติไวในมาตรา 25 แหงประมวลกฎหมายอาญา การคุม
ประพฤติของประเทศญี่ปุนเปนมาตรการที่ศาลสั่งประกอบคําพิพากษาที่มีการรอการลงโทษ คดีที่
ศาลจะสั่งรอการลงโทษไดจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา 25 วาดวย
การรอการลงโทษ 
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มาตรา 25  ในกรณีที่บุคคลใดดังจะกลาวตอไปนี้ตองพิพากษาใหลงโทษจําคุกประเภท
ตองทํางานหนักหรือไมตองทํางานหนักเปนเวลาไมเกิน 2 ป หรือตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับไม
เกิน 200,000 เยน หากมีเหตุอันควร  ศาลอาจสั่งใหรอการลงโทษไวภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 
ป และไมเกิน 5 ป โดยนับระยะเวลาตั้งแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด 

1.  บุคคลที่ไมเคยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกประเภทไมตองทํางานหนักหรือโทษ
อ่ืนที่หนักกวา 

2.  บุคคลที่แมเคยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกประเภทไมตองทํางานหนักหรือโทษ
อ่ืนที่หนักกวา แตไมไดตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกประเภทไมตองทํางานหนักหรือโทษอื่นที่
หนักกวาภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่การตองโทษตามคําพิพากษาในคดีกอนไดส้ินสดุลงหรอื
วันที่โทษนั้นไดถูกยกเลิก 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกประเภทไมตองทํางานหนักหรือโทษ
อ่ืนที่หนักกวา และกําลังอยูในระหวางระยะเวลารอการลงโทษไดกระทําผิดขึ้นอีกและถูกพิพากษา
ใหลงโทษจําคุกประเภทตองทํางานหนักหรือไมตองทํางานหนักเปนเวลาไมเกิน 1 ป ประกอบกับ
หากมีเหตุอันควรปรานี ก็ใหนําบทบัญญัติในวรรคกอนมาใชบังคับ แตหามมิใหนําบทบัญญัติใน
วรรคกอนมาบังคับใชกับบุคคลอื่นที่ถูกใชมาตรการควบคุมสอดสองดังที่บัญญัติไวในวรรค 1 ของ
มาตรา 25-2 และไดกระทําผิดขึ้นใหมภายในระยะเวลาที่ถูกควบคุมสอดสองดังกลาว 

มาตรา 25-2 (มาตรการควบคุมสอดสอง)  ในกรณีตามวรรค 1 ของมาตรากอนบุคคลดัง
กลาวอาจถูกส่ังใชมาตรการควบคุมสอดสองในระหวางระยะเวลารอการลงโทษ และในกรณีตาม
วรรค 2 ของมาตรากอนบุคคลดังกลาวจะตองอยูภายใตมาตรการควบคุมสอดสองในระหวางระยะ
เวลารอการลงโทษ 

จะเห็นไดวาหลักเกณฑตามมาตรา 25 ของประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุนคลายกับมาตรา 
56 ของไทยเรา จากมาตรา 25 ขอแยกอธิบายเปนขอ ๆ ใหขอสังเกตชัดเจนขึ้น คือ 

1.  คดีที่กระทําความผิดนั้นศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือโทษปรับไม
เกิน 200,000 เยน 

2.  เปนผูที่ไมเคยตองโทษจําคุกมากอน หรือหากเคยตองโทษ โทษนั้นตองลวงเลยมา
แลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยนับจากวันที่การตองโทษนั้นไดส้ินสุด หรือวันที่โทษนั้นถูกยก
เลิก 

3.  ผูที่อยูในระหวางระยะเวลารอการลงโทษตามคําพิพากษาในคดีกอนและไดกระทํา
ผิดขึ้นใหมในระหวางระยะเวลารอการลงโทษนั้นจะไดรับการรอการลงโทษก็ตอเมื่อคดีใหมนั้น
ศาลพิพากษาจําคุกไมเกิน 1 ป ไมวาตองทํางานหนักหรือไม และมีเหตุอันควรปรานี 
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4.  กรณีจะเปนอยางไรก็ตามตองมีเหตุอันควร คือ ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจที่จะรอการลง
โทษไดแตละคดี 

ตามมาตรา 25-2 ตอนแรก  กฎหมายใหศาลใชดุลพินิจในการสั่งคุมความประพฤติหรือ
ไมก็ไดกับผูกระทําผิดที่ศาลรอการลงโทษ กลาวคือ ถาไมไดกระทําความผิดในระหวางรอการลง
โทษใด ๆ กฎหมายก็เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจวาควรจะคุมประพฤติหรือไม 

5.  กฎหมายบังคับใหศาลสั่งคุมประพฤติแกบุคคลที่กระทําความผิดขึ้นใหมในระหวาง
เวลารอการลงโทษตามคําพิพากษาในคดีกอนและในคดีใหมเขาเงื่อนไขที่จะรอการลงโทษไดตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 25 วรรค 2 

6.  ระยะเวลาที่จะคุมความประพฤติจะเทากับระยะเวลารอการลงโทษ เพราะตามมาตรา 
25-2 วรรค 1 บัญญัติใหใชมาตรการควบคุมสอดสองในระหวางระยะเวลารอการลงโทษ 

เปนที่นาสังเกตวา หลักเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับโทษที่ศาลจะสั่งใหคุมความประพฤติได
เมื่อเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา 25 ประมวลกฎหมายอาญาของญี่ปุนคดี
ที่ศาลจะสั่งรอการลงโทษไดนั้น ถาเปนการลงโทษจําคุกแลว โทษจําคุกนั้นจะตองไมเกิน 3 ป เปน
การเปดโอกาสใหมีการสั่งรอการลงโทษไดเชนเดียวกับกฎหมายอาญาของไทยที่กําหนดไว 3 ป 
เชนเดียวกัน การลงโทษทางอาญาของญี่ปุนไดบัญญัติอัตราโทษไวในลักษณะไมรุนแรง เชน ความ
ผิดฐานฆาคนตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ตองรับโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอด
ชีวิต ประเภทตองทํางานหนักหรือจําคุกไมนอยกวา 3 ป ความผิดฐานนี้โทษหนักที่สุด คือ ประหาร
ชีวิต แตศาลก็สามารถลงโทษเบาที่สุดได คือ จําคุก 3 ป เมื่อศาลจะลงโทษจําคุก 3 ป แลวจําเลยก็มี
สิทธิอยูในขายที่จะไดรับการรอการลงโทษได  ฉะนั้น ผูกระทําความผิดทางอาญาในประเทศญีปุ่นมี
สิทธิที่จะไดรับการรอการลงโทษและถูกคุมประพฤติไดมากกวาไทย 

ขอที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ศาลสามารถใชดุลพินิจจะส่ังใหคุมประพฤติหรือไม
ก็ไดกับจําเลยที่ศาลสั่งใหรอการลงโทษ แตถาบุคคลนั้นไดรับการรอการลงโทษอยูและระหวางนั้น
กระทําความผิดขึ้นมาอีกกฎหมายบังคับใหศาลสั่งคุมประพฤติเสมอ  อยางไรก็ตาม การกระทําความ
ผิดขึ้นใหมก็ตองไมมีโทษจําคุกรุนแรงเกินกวา 2 ป ดวย ส่ิงที่นาสังเกตอีกประการหนึ่ง คือกฎหมาย
อาญาของประเทศญี่ปุนบัญญัติเฉพาะการควบคุมสอดสองภายหลังการพิพากษาเทานั้น ไมมีการสืบ
เสาะและพินิจจําเลยกอนพิพากษา ศาลจึงไดขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยนอยมาก พยานหลักฐานที่
พนักงานอัยการเสนอตอศาลก็มักเปนเรื่องสรุปประวัติการกระทําความผิด สําหรับจําเลยก็จะเสนอ
คํารับรองของญาติหรือนายจางที่สนับสนุนวาจําเลยเปนคนดี ที่กระทําความผิดก็เปนการกระทํา
เพราะรูเทาไมถึงการณ  ฉะนั้น ขอเสนอที่ศาลจะนํามาพิจารณาประกอบการใชดุลพินิจในการสั่งคุม
ประพฤติจึงยังไมเพียงพอเชนศาลอาญาของไทย 
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                  3.2.4.2  มาตรการแทนการดําเนินคดีกับผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 
 ประเทศญี่ปุนไมมีมาตรการบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด 
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บทที่  4 
มาตรการแทนการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวล

กฎหมายอาญาที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 
 

ในบทนี้จะไดศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายของการนํามาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา
อันไดแก การชะลอการฟอง การคุมประพฤติ  และการบังคับบําบัดรักษา มากําหนดเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเพื่อปรับใชในอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผูกระทําความ
ผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด โดยจะศึกษาวิเคราะหในแตละมาตรการกับหลักการสําคัญพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวา
ดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  นอกจากนี้ จะไดศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับของตาง
ประเทศ  ซ่ึงไดกลาวถึงรายละเอียดโดยสังเขปมาแลวในบทกอนนี้  เพื่อประโยชนตอการนํามา
ประยุกตใชกับประเทศไทย 
 
4.1  วิเคราะหสภาพปญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยกับอาชญากรรมยาเสพติด 
       4.1.1  ลักษณะอาชญากรรม 

ดังไดกลาวแลววา อาชญากรรมยาเสพติด  ถือไดวาเปนอาชญากรรมไรผูเสียหาย 
(Victimless Crime) สวนอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยนั้นเปนอาชญากรรมที่โดยสภาพแลวจะตองมีผู
เสียหายเสมอ  ซ่ึงหากไมมีผูเสียหายมารองทุกขหรือมีการกลาวโทษตอผูกระทําความผิด  รัฐก็ไมมี
อํานาจใดที่จะเขาดําเนินการกับผูกระทําความผิดนั้น  เวนแตเปนความผิดบางประเภทที่กฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจไว  อาทิ  การลักทรัพย การชิงทรัพย หรือการปลนทรัพย เปนตน แตในทางตรงกัน
ขาม  อาชญากรรมยาเสพติดนั้น ถือวาเปนอาชญากรรมไรผูเสียหาย เนื่องจากเหยื่อของการกระทํา
ความผิดก็คือผูกระทําความผิด  รัฐก็ยังคงมีอํานาจอยูเสมอจนกวาจะขาดอายุความในการที่จะดําเนนิ
การเอาตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดี  ซ่ึงอาจกลาวไดวา รัฐ คือผูเสียหายในอาชญากรรมยาเสพ
ติด ซ่ึงความแตกตางในลักษณะของอาชญากรรมทั้งสองนี้ยอมสงผลโดยตรงตอกระบวนการตาง ๆ 
ในการแกไขปญหา โดยความแตกตางนั้นอาจสงผลโดยตรงหรือโดยออมตอการนํามาตรการแทน
การดําเนินคดีอาญามาปรับใชอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย กลาวคือ  

ผลตอผูกระทําความผิด ในกรณีเปนความผิดอันยอมความไดนั้น การกําหนดมาตรการ
แทนการดําเนินคดีอาญาสามารถกระทําไดโดยการใชวิธีการยุติธรรมเชิงสมานฉันทผสมผสานกับ
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ใชดุลพินิจในการใชอํานาจสั่งไมฟองของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา กลาวคือ หากผูเสียหายและผูกระทําความผิดสามารถตกลงยอมความกันได จะไมวาดวยการ
ยอมชดใชคาเสียหายเนื่องเพราะการไกลเกล่ีย หรือผูเสียหายยอมยกโทษหรือใหอภัยผูกระทําความ
ผิด หรือสภาพของผูกระทําความผิดไมสมควรรับโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และไดรับการปลอยตัวไป ยอมเปนผลดีตอผูกระทําความผิด ซ่ึงในบางครั้งดูเสมือนวา
สังคมไดรับความเสียหายจากการลดความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายลงไป แตในทางตรงกันขามสังคม
ไดประโยชนซอนเรนที่ทรงคุณคามากกวา อยางไรก็ดี การดําเนินการดวยวิธีการสมานฉันทและการ
ใชดุลพินิจส่ังไมฟองนี้จําเปนตองมีมาตรฐานการดําเนินงานที่เปนการรับรองตอการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลและการใชอํานาจโดยมิชอบดวย แตหากเปนกรณีความผิดอาญาแผนดินแลวใน
การกําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาคงจําเปนตองพิจารณาถึงผลดีผลเสียและความคุมคา
ตอการนํามาปรับใชพอสมควร ซ่ึงคงตองกําหนดเปนรายกรณีที่เหมาะสมสภาพของการกระทํา
ความผิดและผูกระทําความผิด โดยตองตราเปนกฎหมายที่ชัดเจนตอการปฏิบัติ  

ผลตอสังคม ในกรณีเปนความผิดอันยอมความไดนั้นก็ไมนาจะมีผลกระทบตอสังคม
มากเทาใดนัก เพียงแตตองมีการกําหนดกลไกหรือเกณฑเกณฑการคุมครองสิทธิเสรีภาพหรือความ
ปลอดภัยของสังคมใหมีความเขมงวดชัดเจนตอการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการที่ใชมาตรการ
แทนการดําเนินคดีอาญา มิฉะนั้นอาจมีนําไปใชในทางที่มิชอบดวยกฎหมายได สําหรับกรณีความ
ผิดอาญาแผนดินก็คงตองพิจารณาตามสภาพของการกระทําความผิดและสภาพผูกระทําความผิดวา
สมควรที่จะกําหนดใหมีการใชมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาหรือไม ซ่ึงในเบื้องตนจะตองมี
การกําหนดกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจเกี่ยวกับมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญที่รัดกุมพอ
สมควร เพื่อความโปรงใสและเปนธรรม มิใหมีการเลือกปฏิบัติหรือใชอํานาจในทางมิชอบ 

ผลตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในกรณีเปนความผิดอันยอมความไดนั้น ผูเขียน
เห็นวานาจะเปนผลดีตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะดานความรวดเร็ว และเปนธรรม
สําหรับผูกระทําความผิดกับผูเสียหาย แตในกรณีเปนความผิดอาญาแผนดินซ่ึงแมมีผูเสียหายดวย ก็
จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑที่ไมกระทบตอระบบการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาปกติ และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งตองสามารถตรวจสอบ
การใชอํานาจได 

ผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในกรณีเปนความผิดอันยอมความไดนั้น ผูเขียนเห็นวาไมนา
จะมีผลกระทบตอผูใด เพียงแตการกําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญานั้นเมื่อไดมีการนํามา
ปรับใชแลวจักตองไมเปนการกระทบกระเทือนตอหลักการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนสวนรวม และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอันเปนแกนหรือสาระที่
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สําคัญ ซ่ึงเมื่อมีการกระทบยอมทําใหเสียไป แมจะเปนประโยชนตอบุคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม 
สําหรับกรณีเปนความผิดอาญาแผนดิน ก็จะตองพิจารณากําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา
ที่มีความชัดเจนมิใหขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และกระบวนการยุติธรรม 
       4.1.2  ลักษณะแหงคดี 

ผลสืบเนื่องประการสําคัญของการกําหนดใหการกระทําใดเปนความผิดทางอาญา  และ
กําหนดโทษไวสําหรับการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือละเมิดนั้น  รัฐจะกําหนดหรือตรากฎหมาย
ขึ้นมาเพื่อเปนการควบคุมสังคมใหเกิดความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ก็คือ หากความผิดนั้น
ไดกําหนดอยางชัดแจงวารัฐเปนผูเสียหาย  ยอมถือวาความผิดนั้นเปนความผิดอาญาแผนดิน  หรือ
ความผิดอันยอมความไมไดนั่นเอง  แตหากความผิดนั้นเปนความผิดตอสวนตัวและไมกระทบ
กระเทือนตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในสังคมมากนัก  โดยกระทบใน
สวนของเอกชนหรือปจเจกชนที่รัฐไมสมควรเขาไปกาวลวงตอการแกไขปญหาเบื้องตน  ปลอยให
เปนความรับผิดชอบของเอกชนตอเอกชน  อันเปนการลด  หรือชวยแบงเบาภาระหนาที่ของรัฐใน
การคุมครองหรือควบคุมมิใหเกิดอาชญากรรมในสังคม 

จากลักษณะแหงคดีที่สําคัญสองอยางนี้  ยอมแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาอาชญา
กรรมยาเสพติดเปนการกระทําความผิดที่มีลักษณะแหงคดีเปนอาญาแผนดิน  รัฐเปนผูเสียหายและ
ไมอาจยอมความได รัฐมีหนาที่โดยตรงตอการนําตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินการตามกฎหมาย  
สวนอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยนั้นจะประกอบดวยความผิดที่เปนอาญาแผนดินหรือเปนความผิด
อันยอมความมิได กับความผิดอาญาที่เปนความผิดตอสวนตัว  หรือเปนความผิดอันยอมความได  
ซ่ึงทั้งสองลักษณะนี้มีความแตกตางกันอยางมากในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา แมวาจะปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนความผิดที่มีผลของความเสียหายเพียงเล็กนอยและอาจไมกระทบกระเทือนตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเลยก็ตาม  ผูกระทําความผิดก็ยังตองถูกดําเนิน
การตามกฎหมายเพื่อใหกฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์  เปนที่ยําเกรงของผูที่คิดวาจะกระทําความผิด  
อันถือวาเปนวิธีการปองปรามอาชญากรรมทางหนึ่ง  จากลักษณะแหงคดีดังกลาวยอมสงผลโดยตรง
ตอการกําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาที่จะตองอาศัยความละเอียดรอบคอบ  เพื่อมิใหเกิด
การเลือกปฏิบัติหรือเกิดชองวางในทางกฎหมายไดโดยจะตองพิจารณาถึงขอดี  ขอเสีย ประกอบกับ
ประโยชนสูงสุดที่สังคมจะไดรับ 

ขอดีของลักษณะแหงคดีเกี่ยวกับทรัพยตอการแกไขปญหาดวยมาตรการแทนการดําเนิน
คดีอาญา กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด หากเปนความผิดอันยอมความไดก็จะ
สามารถกระทําไดงายและมีความหลากหลายในวิธีการ ซ่ึงยอมมีความเหมาะสมตอสภาพการ
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กระทําความผิดและสภาพของผูกระทําความผิด แตหากเปนความผิดอาญาแผนดินยอมกระทําได
ยากเนื่องจากตองมีความชัดเจนทั้งในดานผลประโยชนที่สังคมสวนรวมจะไดรับ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นไมวาทั้งทางตรงและทางออมในเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองไว 
โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชน 

ขอเสียของลักษณะแหงคดีเกี่ยวกับทรัพยตอการแกไขปญหาดวยมาตรการแทนการ
ดําเนินคดีอาญา กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด หากเปนความผิดอันยอมความ
ไดก็อาจกอใหเกิดการไมเคารพเชื่อถือในกฎหมายมากนัก หรืออาจถูกนํามาใชเปนชองทางในการ
ใชอํานาจโดยมิชอบหรือการเลือกปฏิบัติได แตหากเปนความผิดอาญาแผนดินก็อาจกอใหเกิดการ
เบี่ยงเบนเจตนารมยของกฎหมายในการคุมครองสังคมดวยการนําไปใชในทางแสวงหาประโยชนที่
มิควรไดโดยชอบหรือการใชอํานาจโดยมิชอบได และประการสําคัญอาจเปนการขัดหรือแยงตอ
หลักการพื้นฐานทางอาญา ในการสรางความศักดิ์สิทธิ์แหงการบังคับใชกฎหมาย 
       4.1.3  กระบวนทัศนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ปจจุบันกระบวนทัศนที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมยาเสพติดและอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดจะมีความแตก
ตางกันอยางแทบสิ้นเชิง กลาวคือ 

1.  กระบวนทัศนที่เกี่ยวกับผูกระทําความผิดในอาชญากรรมยาเสพติด แบงออกเปน     
2 ลักษณะ ไดแก 

(1)  การกระทําที่ไมกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมากนัก  และผูกระทําความผิดเองก็ตกเปนเหยื่อของการกระทํานั้นโดยตรงดวย  ซ่ึงก็คือ 
การกระทําความผิดฐานเสพ  โดยรวมถึงการเสพและครอบครอง  เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย  
หรือเสพและจําหนายซ่ึงยาเสพติดในลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง  
กระบวนทัศนที่สังคมนํามาปรับใชกับผูกระทําความผิดจะอยูบนหลักการพื้นฐานของการใหโอกาส
แกผูกระทําความผิดไดกลับตัวเปนคนดีในสังคม โดยถือวาผูกระทําความผิดมิใชอาชญากร จําเปน
ตองไดรับการปรับปรุงแกไขที่ถูกตองและแตกตางจากการดําเนินการกับอาชญากรทั่วไป 

(2)  การกระทําที่กระทบกระเทือนหรือเปนภัยรายแรงคุกคามตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของสังคมและประชาชน  แมในบางครั้งผูกระทําความผิดจะตกเปนเหยื่อของการ
กระทําความผิดนั้นดวยก็ตาม  ซ่ึงก็คือการกระทําความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก จําหนาย  และ
ครอบครองเพื่อจําหนาย  (ในจํานวนหรือปริมาณมากเกินกวาหรือตามขอสันนิษฐานของกฎหมาย)  
สังคมก็จะมีกระบวนทัศนตอผูกระทําความผิดนี้วาเปนอาชญากร  จะตองไดรับการลงโทษที่รุนแรง
เด็ดขาดสมกับภัยที่ผูกระทําความผิดไดกอใหเกิดขึ้นตอสังคม  ซ่ึงสวนใหญจะเปนการตัดออกจาก
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สังคมทั้งในลักษณะถาวรหรือช่ัวคราว  เพื่อมิใหมีโอกาสยอนกลับมากระทําความผิดไดอีก  และไม
มีวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตอการนํามาปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดดังกลาวได 

2.  กระบวนทัศนทีเ่กี่ยวกับผูกระทําความผิดในอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยตามประมวล
กฎหมายอาญาที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือไมก็ตาม 

(1)  หากเปนการกระทําความผิดอาญาแผนดิน  กระบวนทัศนที่สังคมนํามาปรับใชก็จะ
มีลักษณะเชนเดียวกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีลักษณะเปนภัยคุกคามรายแรงตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยถือวาผูกระทําความผิดนั้นเปนอาชญากรตองได
รับการลงโทษตามกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่หากพิจารณาขอเท็จจริงแหงคดีบางกรณีแลวอาจไมเปนการ
เหมาะสม อาทิ การลักทรัพยดวยความจําเปนหรือดวยเหตุผลอันมิอาจกาวลวงได 

(2)  หากเปนการกระทําความผิดอาญาตอสวนตัวหรือที่ยอมความได  สังคมก็จะมี
กระบวนทัศนตอผูกระทําผิดนั้นตามสภาพของความเสียหาย พฤติการณของผูกระทําความผิด ความ
รายแรงแหงคดี  รวมทั้งความตองการของผูเสียหายที่จะใหโอกาสแกผูกระทําความผิดไดกลับตัว
เปนคนดี หรือจะใหเปนอาชญากรที่ตองรับโทษสําหรับความผิดที่กระทํานั้น 

สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่นํามาดําเนินการกับผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดหรือเกี่ยวกับทรัพยนั้นโดยปกติแลวจะมีลักษณะเดียวกัน เนื่องจากมีสภาพเปนคดีอาญานั่นเอง  
เพียงแตกระบวนทัศนบางประการที่มุงเนนในการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดจะมีความแตก
ตางกัน  กลาวคือ หากเปนกระบวนทัศนลักษณะใหโอกาสแกผูกระทําความผิดไดกลับตัวเปนคนดี  
สามารถกลับคืนสูสังคมและใชชีวิตอยางปกติภายหลังการไดรับการปรับปรุงแกไขแลว  กระบวน
การยุติธรรมทางอาญาปกติก็จะไมถูกนํามาใชกับผูกระทําผิดนี้  หรือหากจะนํามาใชก็จะเปนการนํา
มาปรับใชเพียงบางสวน  โดยจะอาศัยกระบวนการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ออกจากแบบพิธีปกติ  
และเมื่อผูนั้นไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขอบังคับแหงการปรับปรุงแกไขแทนการดําเนินคดีอาญาจนครบ 
ถวนแลว  ก็จะถือวาพนจากความผิดที่ถูกกลาวหานั้นไป  อยางไรก็ตาม หากเปนกระบวนทัศน
ลักษณะของการแกแคนทดแทนหรือการลงโทษผูกระทําความผิด  โดยถือวาผูนั้นเปนอาชญากร  
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็เปนไปตามปกติซ่ึงในบางครั้งก็อาจเขมงวดกวาคดีปกติก็ได   

สําหรับกระบวนทัศนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญานี้ยอมมีผลโดยตรงตอการที่
จะกําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา กลาวคือ หากเปนความผิดอาญาแผนดินอันมีลักษณะ
ไมกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจนถึงขนาดสังคม 
เศรษฐกิจหรือประเทศชาติขาดความมั่นคง ซ่ึงมักจะตองปรากฏขอเท็จจริงวาปญหานั้นเปนปญหา
วิกฤตของสังคม การใชระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติกับผูกระทําผิดนั้นมิใชเปนแนว
ทางที่ถูกตองหรือไมเกิดความคุมคาหรือประโยชนตอสังคมมากนัก หากเปนความผิดอาญาอันยอม
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ความได ก็จะตองพิจารณาขอเท็จจริงประกอบกับสภาวการณและสภาวะแวดลอมตาง ๆ ประกอบ 
ซ่ึงก็ตองขึ้นอยูกับชวงยุคสมัยและความเจริญทางสังคมดวยเชนกัน 
 
4.2  วิเคราะหมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา 
       4.2.1  มาตรการชะลอการฟอง 

(1)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในระบบการดําเนินคดีอาญาของไทย สามารถดําเนินการได  2  ลักษณะ คือ ผูเสียหาย

ฟองคดีเองหรือเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีเองหรือ
เปนโจทกรวมกับผูเสียหาย  ซ่ึงในที่นี้จะกลาวแตเฉพาะที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดี โดย
สวนใหญ คือ คดีอาญาแผนดิน เนื่องจากรัฐเทานั้นที่เปนผูเสียหาย 

ดังไดกลาวมาแลววา อํานาจฟองคดีของพนักงานอัยการนั้นแบงออกเปนการฟองคดี
ตามหลักกฎหมายและการฟองคดีโดยดุลพินิจ โดยการฟองคดีในลักษณะฟองตามหลักกฎหมาย
แทบจะไมมีการนําระบบชะลอการฟองมาปรับใช  สวนการฟองคดีในลักษณะโดยดุลพินิจสามารถ
นํามาตรการชะลอการฟองมาปรับใชได 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย อาจถือไดวามีลักษณะของการ
ฟองคดีโดยดุลพินิจ การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขภายใตบังคับมาตรา 143 ซ่ึงเปนหลักการที่คลายคลึงกับการชะลอการฟอง แตมิใชเร่ืองการ
ชะลอการฟองโดยตรง 

การสั่งคดีของพนักงานอัยการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ก็อาจนํามาปรับใชกับความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผู
กระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดได แตเมื่อส่ังไมฟองแลว ก็ยังไมมีระบบหรือมาตรการ
ใดมาดําเนินการกับผูกระทําความผิดที่เปนผูเสพหรือติดยาเสพติดแตอยางใด 

(2)  รางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. .... 
ประเทศไทย ยังไมไดมีการนํากฎหมายวาดวยการชะลอการฟองมาใช โดยขณะนี้       

อยูระหวางกระบวนการดําเนินการตรารางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. .... ซ่ึงอยูระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีหลักการที่จะใหมีการชะลอการฟองใน
คดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป หรือ
ความผิดอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติวาใหใชวิธีการชะลอการฟอง ถาผูตองหาใหการรับสารภาพและขอ
ใหชะลอการฟอง หากคดีดังกลาวมีผูเสียหายจะตองไดรับความยินยอมของผูเสียหายรวมไวใน
สํานวนการสอบสวน 
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เมื่อพิจารณาการชะลอการฟอง ตามรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. .... เห็นได
วาอาจนํามาปรับใชไดกับความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผูกระทําความผิดเปน
ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดได  ถาเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาที่
ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาปและผูเสีย
หายยินยอมใหใชมาตรการชะลอการฟองกับผูกระทําความผิด ก็อาจปรับใชกับมาตรการชะลอการ
ฟองได โดยเมื่อชะลอการฟองแลวก็ใหกําหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติผูกระทําความผิดที่เปนผู
เสพหรือติดยาเสพติดโดยใหไปรับการบําบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือความ
เจ็บปวยอ่ืน หรือใหไปเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพฤติกรรมหรือพัฒนา
พฤตินิสัย ณ สถานที่ และตามระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงในกรณีผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยา
เสพติด ไดแก การใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(3)  กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
หลักการสําคัญของการชะลอการฟองตามกฎหมายนี้ก็เพื่อนําระบบการบังคับบําบัด

รักษามาใชกับผูกระทําความผิดที่ตองหาวาเสพ  เสพและครอบครอง  เสพและครอบครองเพื่อ
จําหนาย  หรือเสพและจําหนายซ่ึงยาเสพติดในลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กําหนดในกฎ
กระทรวง โดยถือวาผูกระทําความผิดเปนผูปวยมิใชอาชญากร จําเปนตองไดรับการบําบัดรักษามิใช
การลงโทษ  กฎหมายนี้กําหนดใหพนักงานอัยการตองออกคําสั่งชะลอการฟองเมื่อไดรับแผนการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ซ่ึงคําสั่ง
ชะลอการฟองนี้จะมีผลจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟูสมรรถภาพ หากผลการฟนฟูสมรรถภาพ
เปนที่พอใจของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดก็จะสงผลใหผูตองหาที่เปนผูเขารับ
การบําบัดรักษายาเสพติดนั้นพนจากความผิดที่ไดกระทํา พนักงานอัยการตองออกคําสั่งยุติการ
ดําเนินคดี ตามแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของสํานักงาน
อัยการสูงสุด แตหากผลการฟนฟูสมรรถภาพไมเปนที่พอใจ กลาวคือ บําบัดรักษาแลวอาจไมหาย
หรือผูนั้นหลบหนีอยูไมครบตามหลักเกณฑเงื่อนไขของการฟนฟูสมรรถภาพหรืออาจกระทําผิดขอ
บังคับของสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพไดรายงาน
ตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลวโดยมีความเห็นใหสงตัวคืนพนักงานอัยการ
เพื่อดําเนินคดีตอไป พนักงานอัยการก็จะออกคําสั่งเพิกถอนคําสั่งชะลอการฟอง และเมื่อไดตัวผู
ตองหานั้นมาแลว ก็จะออกคําส่ังฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป 

การชะลอการฟอง ตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ยังมีขอ
จํากัดที่สําคัญ คือ ปรับใชเฉพาะผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหาเสพ  เสพและครอบ
ครอง  เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย  หรือเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดในลักษณะ ชนิด 
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ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับกฎหมายกําหนดวาผูตองหาในความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดดังกลาวตองไมปรากฏวาตองหาหรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น
ซ่ึงเปนความผิดที่มีโทษจําคุก หรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ดังนั้น  การ
ปรับใชมาตรการชะลอการฟองตามกฎหมายนี้กับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือ
ติดยาเสพติดจึงไมอาจกระทําได เนื่องจากคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขาสูกระบวนการชะลอการฟอง
เพื่อการบังคับบําบัดรักษามิไดเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว  เพราะตองหาในความผิดฐานอื่นซึ่ง
ก็คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยนั่นเอง 
       4.2.2  มาตรการคุมประพฤติ 

มาตรการคุมประพฤติ สามารถนํามาใชในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือ
พิพากษาวาผูกระทําความผิดมีความผิด แตใหรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษบุคคลใด ถา
ศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเปนอาจิณหรือการเปนผูติดยาเสพ
ติดใหโทษ ศาลจะกําหนดในคําพิพากษาวาผูกระทําผิดนั้นตองไมเสพสุรา ยาเสพติดใหโทษอยาง
หนึ่งอยางใดหรือทั้งสองอยาง ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันพนโทษ หรือวันปลอยตัว
เพราะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ ซ่ึงถาผูกระทําผิดไมปฏิบัติตามที่ศาลกําหนด ศาลจะ
ส่ังใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกิน 2 ป ก็ได  

นอกจากนี้ มาตรการคุมประพฤติยังนํามาใชในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหรอการลง
โทษหรือรอการกําหนดโทษ โดยเมื่อผูกระทําความผิดในคดีความผิดซ่ึงมีโทษจําคุกและในคดีนั้น
ศาลจะลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสามป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวา
ไดรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษ
ไว แลวปลอยตัวตัว เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนด แตตองไมเกนิ 5 
ป นับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผูนั้นไวดวยหรือไมก็ได ทั้ง
นี้ เงื่อนไขคุมประพฤติประการหนึ่งที่ศาลอาจกําหนดใหผูกระทําความผิดตองกระทําในระหวางรอ
การลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ คือ การใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความ
บกพรองทางรางกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาล
กําหนดนั้น อาจนํามาปรับใชเพื่อการแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือ
ผูติดยาเสพติดได 

อยางไรก็ตาม การปรับใชมาตรการคุมประพฤติตามเงื่อนไขดังกลาวในคดีความผิดเกี่ยว
กับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดนั้น ยังมีขอ
จํากัดตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงยังเปนปญหาและอุปสรรคอยูบาง ทําใหไมสามารถดําเนิน
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การได หากกรณีไมเขาเงื่อนไขหรือหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไว การที่จะนํามาตรการนี้มาปรับใช
เพื่อการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด จึงยังมีขอ
จํากัดของบทบัญญัติตามกฎหมายในเรื่องดังกลาวที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไข  
       4.2.3  มาตรการบังคับบําบัดรักษา 

ดังไดกลาวแลววา มาตรการบังคับบําบัดรักษาถือเปนมาตรการที่สําคัญอยางหนึ่งใน
มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานเสพ  เสพและครอบ
ครอง  เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายซ่ึงยาเสพติดในลักษณะ ชนิด ประเภท 
และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยมาตรการบังคับบําบัดรักษานี้จะใชควบคูกับมาตรการ
ชะลอการฟองเสมอ ซ่ึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการบําบัดรักษาตามกฎหมายนี้  นอกจากจะ
ตองเปนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่กฎหมายกําหนดแลวยังตองไมปรากฏวาตองหา
หรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น  ซ่ึงเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวาง
รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล  ดังนั้น  จึงไมอาจปรับใชมาตรการบังคับบําบัดรักษาตาม
กฎหมายวาดวยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวล
กฎหมายอาญาที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดได  ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวาหากจะนํามาปรับใชกับ
กรณีผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดนั้น ก็อาจกระทําไดในกรณี ดังนี้ 

กรณีความผิดนั้นเปนความผิดอาญาอันยอมความได ซ่ึงไดมีการยอมความโดยผูเสียหาย 
อันทําใหคดีอาญาเลิกกันแลวนั้น ก็สามารถนํามาตรการบําบัดรักษามาใชบังคับได ถาหากผูกระทํา
ความผิดนั้นถูกจับกุมในความผิดฐานเสพยาเสพติดดวย เพราะหากไมไดถูกจับกุมในความผิดดัง
กลาว แมจะมีการรับสารภาพก็อาจมีปญหาวาจะดําเนินการไดเพียงใด เนื่องจากการบังคับบําบัด
รักษานี้เปนมาตรการที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมตัว เวนเสีย
แตวาผูนั้นยินยอมรับผลกระทบนั้นเอง แตอยางไรก็ตาม ผูนั้นก็ยังตองมีคุณสมบัติในการเขารับการ
บําบัดรักษาดวย คือ ตองมีหลักฐานตามสมควรวาเปนผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดตามที่
กฎหมายนี้กําหนดไว 

กรณีความผิดนั้นเปนความผิดอาญาแผนดิน ซ่ึงหากพนักงานอัยการมีความเห็นหรือใช
ดุลพินิจสั่งไมฟอง ไมวาจะดวยเหตุผลเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย หรือดวยประการใดทาง
สังคม ก็สามารถนําผูกระทําผิดนั้นซึ่งตองปรากฏดวยเปนผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดเขาสู
กระบวนการบังคับบําบัดรักษาได แตอยางไรก็ดี หากเปนกรณีการรับสารภาพเพียงอยางเดียวก็ตอง
พิจารณาเชนเดียวกับกรณีความผิดอันยอมความไดดั่งกลาวแลวขางตน 
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4.3  วิเคราะหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูกระทําความผิดและผูเสียหาย 
       4.3.1  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูกระทําความผิดในการปรับใชมาตรการแทนการดําเนิน
คดีอาญา 

หากพิจารณามาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาของไทยอันไดแก มาตรการชะลอการ
ฟอง และมาตรการบังคับบําบัดรักษา จะเห็นไดวามาตรการชะลอการฟองถือไดวาเปนมาตรการที่
เอ้ือประโยชนตอผูกระทําความผิดอยางมากเพราะจะไมถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพหากมีการชะลอการ
ฟองในความผิดที่ไดกระทํา โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขของการคุมประพฤติภายใน
ระยะเวลาของการชะลอการฟองนั้น  ซ่ึงอาจกลาวไดวาการชะลอการฟองนี้เปรียบเสมือนเปนวิธี
การคุมประพฤติกอนดําเนินคดี แตอยางไรก็ตามจนถึงขณะนี้ไทยยังไมกฎหมายวาดวยการชะลอ
การฟองที่จะนํามาใชเปนการทั่วไปกับผูกระทําความผิด 

สําหรับมาตรการบังคับบําบัดรักษานั้น  แมโดยภาพรวมจะถือวาเอื้อประโยชนตอผู
กระทําความผิดใหไมตองถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ  และอาจพนจาก
ความผิดที่ไดกระทําหากผลการฟนฟูสมรรถภาพเปนที่พอใจของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด  อยางไรก็ดี  เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการตาง ๆ ในระบบบังคับบําบัดรักษาตาม
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลวจะพบวามีปญหาเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอยูบาง โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมตัวเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ  เร่ิมตั้งแต
การควบคุมและขยายเวลาการควบคุม เพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดที่กระทํา
โดยคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  การขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดที่กระทําโดยคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  รวมตลอดถึงการควบคุม
ตัวผูเขารับการบําบัดรักษาที่หลบหนีสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่ตรวจ
พิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด  อันจะเห็นไดวาอํานาจการควบคุมตัวดังกลาวนี้ไดกระทําโดย
ฝายบริหาร  ซ่ึงถือวาไมสอดคลองตอหลักการพื้นฐานในการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรม
นูญไดรับรองไววาการควบคุมตัวจะกระทําไดแตคําสั่งหรือหมายของศาล กลาวคือ ในการควบคุม
ตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพนั้น ยอมถือวาผูนั้นยังคงเปนผูตองหา
ในคดีอาญา คือคดียาเสพติดอยู ซ่ึงตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย1  

1.  การควบคุมตองมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหานั้นกระทําความผิด 
2.  การควบคุมตองมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหานั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับ

พยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 

                                                  
1 จิรนิติ หะวานนท.  (2543).  สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ. หนา 55. 

DPU



 104

       4.3.2  การคุมครองสิทธิเสรีภาพและการเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายในการปรับใชมาตร
การแทนการดําเนินคดีอาญา 

ดังไดทราบแลววา อาชญากรรมยาเสพติดเปนอาชญากรรมไรผูเสียหาย (Victimless 
Crime) จึงไมจําเปนตองกลาวถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพและการเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหาย
ในการปรับใชมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา โดยในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาเนื่องจากเปนความผิดที่มีผูเสียหาย ซ่ึงในการปรับใชมาตรการ
แทนการดําเนินคดีอาญานั้นจักตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายกอนเสมอ โดยวิธีการที่อาจนํา
มาปรับใชกับมาตรการชะลอการฟอง และมาตรการบังคับบําบัดรักษานั้นอาจไดแก การไกลเกล่ีย
ขอพิพาทชั้นกอนและหลังการดําเนินคดี ซ่ึงมักปรับใชเฉพาะความผิดอันยอมความไดเทานั้น  หรือ
เปนสวนหนึ่งของการปรับใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) ในการคุม
ครองสิทธิเสรีภาพและการเยียวยานี้จักตองไดสัดสวนทั้งตอผูเสียหาย ผูกระทําความผิด และสังคม
ในดานของความยุติธรรมและการควบคุมอาชญากรรม รวมตลอดถึงการเสริมสรางความสงบสุขใน
สังคมดวย  หากพิจารณาถึงกรณีในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยา
เสพติดไดรับการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทภายหลังการถูกจับกุมแลว โดยมี
การคุมครองสิทธิเสรีภาพและเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายแลวก็อาจนํามาตรการแทนการ
ดําเนินคดีอาญามาปรับใชไดในการบังคับบําบัดรักษาโดยจะตองทําใหผูกระทําความผิดนั้นมีคุณ
สมบัติครบถวนตามที่กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนดไว ซ่ึงยอมมีปญหา
ทั้งในขอกฎหมายและในการปฏิบัติ กลาวคือในขอกฎหมายพนักงานอัยการจะตองส่ังไมฟองใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย และในขณะเดียวกัน ผูกระทําความผิดก็ตองยอมรับหรือถูกดําเนินคดีใน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซ่ึงหากผูนั้นมีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยอมไมมีปญหาใด แตหาก
ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็อาจเปนการยัดเยียดขอหาใหมใหแกผูนั้นไดยอม
เปนการไมชอบดวยกฎหมาย ถึงแมวาผูนั้นจะยินยอมเพื่อประโยชนในการบังคับบําบัดรักษาก็ตาม 
ประกอบกับเมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดีเกี่ยวกับทรัพยผูกระทําความผิดนั้น  ยอมมีอิสร
ภาพที่จะไมถูกควบคุมหรือดําเนินการใด ๆ อันเปนการกระทบหรือจํากัดตอสิทธิเสรีภาพของตน  
และถึงแมจะไดเคยใหความยินยอมไวแตเดิมที่จะเขารับการบังคับบําบัดรักษาดวยการยอมถูก
ดําเนินคดียาเสพติดอีก หากเขาถอนความยินยอมในภายหลัง  ฝายรัฐก็ไมมีอํานาจอันใดที่จะบังคับ
ใหผูนั้นยินยอมตามที่ไดตกลงและยินยอมนั้นได  และรัฐหรือเจาพนักงานที่ดําเนินการอาจถูก
ดําเนินคดีในขอหาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบได  ดังนั้น การปรับใชมาตรการบังคับบําบัดรักษานี้จัก
ตองกระทําดวยความละเอียดรอบครอบและคํานึงถึงความชอบดวยกฎหมายเสมอ   
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4.4  วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของไทย
กับตางประเทศ 
       4.4.1  ไทยกับสหรัฐอเมริกา 

(1)  มาตรการชะลอการฟอง 
ในการชะลอการฟองในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผูกระทําผิดไดทําผิดฐานเสพ  

เสพและครอบครอง  เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย  หรือเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใน
ลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้นจะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่กําหนดใหอํานาจพนักงานอัยการในลักษณะบังคับ ตองสั่งชะลอ
การฟองในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดสงแผนการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดสําหรับผูตองหารายหนึ่งรายใด  ซ่ึงมีระยะเวลาครั้งละไมเกินหกเดือน  หากเปรียบ
เทียบการชะลอการฟองของสหรัฐอเมริกาที่พนักงานอัยการใชดุลพินิจในการสั่งชะลอการฟองตาม
อํานาจที่กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไว  ซ่ึงสวนใหญแลวจะเปนคดีเล็กนอยที่ไม
รายแรง โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย เชน ลักทรัพยเล็กนอย  ดังนั้น ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดซ่ึงถือวาเปนความผิดรายแรงนี้มักจะไมคอยไดรับการพิจารณาปรับใชกับการสั่งชะลอการฟอง  
พนักงานอัยการจะเลือกปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมกับโครง
การศาลยาเสพติด (Drug Court)  ดวยการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ออกจากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาปกติแลวนําผูกระทําผิดอาญาที่เปนผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบังคับบําบัดรักษาภายใต
การควบคุมดูแลอยางใกลชิดและตอเนื่องจากศาล ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรการชะลอการฟองทั้ง
ของไทยและของสหรัฐอเมริกายอมเห็นไดวามีลักษณะแหงผลลัพธสุดทายไมแตกตางกันมากนัก 
กลาวคือ กฎหมายของไทยนั้นเปนการชะลอการฟองเชิงบังคับใหพนักงานอัยการตองส่ังชะลอการ
ฟองเสมอ เมื่อมีการเสนอแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พนักงานอัยการไมมีอํานาจใดที่จะพิจารณาวาผูตองหานั้นกระทําความ
ผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือไมอยางไร  จะตองรอจนกวาถึงกรณีผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติยาเสพติด
ของผูตองหานั้นไมเปนที่พอใจของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและไดมีการสง
ตัวคืนมายังพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป  สวนของสหรัฐอเมริกานั้นแมกฎหมายจะเปด
โอกาสใหพนักงานอัยการใชดุลพินิจอยางอิสระในการสั่งชะลอการฟองคดีอาญา  แตพนักงาน
อัยการก็มักจะสั่งชะลอการฟองในคดีที่มีอัตราโทษเล็กนอยมิใชความผิดรายแรง หากเปนคดีอาญาที่
ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด  พนักงานอัยการก็จะดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวยการนําตัวผูตองหานั้นไปยื่นคํารองตอศาลเพื่อใชมาตรการ
บังคับบําบัดรักษาโดยในระหวางรอผลการบําบัดรักษานั้นจึงจะออกคําสั่งชะลอการฟองไวจนกวา
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จะไดผลการฟนฟูสมรรถภาพหรือหากศาลสั่งรับผูตองหานั้นเขาสูกระบวนการบังคับบําบัดรักษา
พนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟองผูตองหานั้น  โดยถือวาผูตองหานั้นเปนผูปวยที่อยูในระบบการ
บังคับบําบัดรักษาของศาลแลว 

(2)  มาตรการคุมประพฤติ 
ในการใชมาตรการคุมประพฤตินี้  ในสหรัฐอเมริกาจะใชตอเมื่อไดมีการนํามาตรการ

ชะลอการฟองมาบังคับ หรือเมื่อไดมีการนํามาตรการบังคับบําบัดรักษามาใชบังคับกับผูกระทํา
ความผิดทางอาญาที่เปนผูติดยาเสพติด  ซ่ึงหลักการและแนวการปฏิบัตินั้นไมคอยมีความแตกตาง
จากการคุมประพฤติของไทยในการใชมาตรการบังคับบําบัดรักษายาเสพติด  กลาวคือ กรณีของ
สหรัฐอเมริกา  เมื่อมีการสั่งชะลอการฟองพนักงานอัยการจะกําหนดเงื่อนไขในการคุมประพฤติผู
ตองหานั้น  เพื่อใหปฏิบัติภายในระยะเวลาของการชะลอการฟอง  อันเปนการบังคับบําบัดรักษายา
เสพติดตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ระบบการคุมประพฤติก็จะถูกนํามา
ใชเมื่อผูเขารับการบําบัดรักษาไดผานการบําบัดรักษาจนหายแลวและถูกปลอยตัวกลับคืนสูสังคม ผู
นั้นยังคงตองมีหนาที่มารายงานตัวและปฏิบัติตนเองภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติที่ศาลกําหนดไว
เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป  สําหรับของไทยนั้นการคุมประพฤติจะถูกนํามาใชใน 2 กรณี กรณี
แรก คือ เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟองและผูตองหานั้นตองเขารับการบังคับบําบัดรักษา
ในลักษณะควบคุมตัวไมเขมงวด  ซ่ึงจะมีลักษณะเปนผูปวยนอก (Out Patient) โดยตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพกําหนดภายใตระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด สวนกรณีที่สองเมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟองและผูตองหานั้นตองเขารับการ
บังคับบําบัดรักษายาเสพติดในลักษณะควบคุมตัวแบบเขมงวด ซ่ึงจะมีลักษณะเปนผูปวยใน โดยเมือ่
บําบัดรักษาหายแลวก็จะถูกปลอยตัวคืนสูสังคมกอนครบกําหนดระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ผูนั้นจะตองอยูภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติอีกระยะเวลาหนึ่งเพื่อติดตามประเมิน
ผล ซ่ึงจะตองอยูในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยระยะเวลาของฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดและการคุมประพฤติภายหลังการปลอยตัวนี้  รวมกันแลวตองไมเกิน 3 ป โดยเฉพาะ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะสามารถกําหนดระยะเวลาไดคร้ังละไมเกิน  6  เดือน 

(3)  มาตรการบังคับบําบัดรักษายาเสพติด 
เมื่อพิจารณามาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาโดยการใชมาตรการบังคับบําบัดรักษายา

เสพติดกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะฐานเสพ  เสพและครอบครอง  เสพและ
ครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติดในลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่
กําหนดในกฎกระทรวงดังไดกลาวมาแลวนั้น จะพบวาตามกฎหมายทั้งของไทยและสหรัฐอเมริกา
ตางก็มิไดมีความแตกตางกันมากในวัตถุประสงคและผลลัพธสุดทายของการนํามาตรการนี้มาใช
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บังคับ  เพียงแตแตกตางในสวนของกระบวนการเขาสูระบบและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูเขา
รับการบําบัดรักษา  กลาวคือ วัตถุประสงคและผลลัพธสุดทายของมาตรการบังคับบําบัดรักษา คือ 
การคืนคนดีสูสังคม  สําหรับความแตกตางในสวนของกระบวนการเขาสูระบบนั้น คือ  ตาม
กฎหมายไทยผูที่จะเขาสูระบบบังคับบําบัดรักษานี้จะตองเปนผูตองหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ดังกลาวแลวเทานั้น  และตองไมปรากฏวาตองหาหรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดอื่นอีก
ดวย  โดยผูตองหานั้นมีสิทธิที่จะเลือกเขาสูระบบบังคับบําบัดรักษาหรือยอมรับการพิจารณา
พิพากษาคดีซ่ึงอาจทําใหตนเองมีประวัติอาชญากร  หรือกรณีเปนผูที่บิดามารดาหรือญาติพี่นองได
รองขอใหนําตัวบุตรหรือญาติของตนที่เปนผูติดยาเสพติดเขาสูระบบการบังคับบําบัดรักษา 

นอกจากนี้  กระบวนการตาง ๆ ในการบังคับบําบัดรักษายาเสพติดนี้จะตองกระทําภาย
ใตอํานาจของศาลเสมอ  แมวาในบางขั้นตอนอาจตองใหฝายบริหารดําเนินการ เชน  การบําบัด
รักษาทางการแพทย  ก็จะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิด  และตอเนื่องจากอํานาจของ
ศาล  อันถือวาเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกบังคับบําบัดรักษานี้มิใหถูกลวงละเมิดจากการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพโดยฝายบริหารเกินความจําเปนที่กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองซ่ึงสิทธิเสรีภาพ
นั้นไว  ซ่ึงหากพิจารณาในดานของการคุมครองสิทธิเสรีภาพบุคคลอันไดแกเขารับการฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติดของไทยนี้แลว ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวนาจะไมสอดคลองกับรัฐธรรม
นูญในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กลาวคือในการควบคุมตัวบุคคลไมวาใน
กรณีใด ๆ จํากระทําไดก็แตโดยคําส่ังหรือหมายของศาล เวนแตกรณีเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ไวและเทาที่จําเปนเทานั้น สําหรับการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวอาจไดแกเพื่อความมั่นคงแหงรัฐ เพือ่
ประโยชนสาธารณชน หรือเพื่อความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยขอยกเวน
ดังกลาวนี้จะตองมีกฎหมายบัญญัติไวดวยและตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การตรากฎหมายนั้นดวย จากหลักการพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อคุม
ครองมิใหถูกกาวลวงไดนั้น เมื่อพิจารณาหลักการควบคุมตัวเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แลวอาจจะเห็นไดวาไมไดเปนไปตามหลักการพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว 
       4.4.2  ไทยกับอังกฤษ 

ในประเทศอังกฤษนั้นไมมีระบบมาตรการชะลอการฟอง เนื่องจากการฟองคดีนั้นเปน
อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ ซ่ึงก็ใชดุลพินิจไมฟองคดีไดในลักษณะเดียวกันกับที่พนักงาน
อัยการไทยใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  นอกจากนี้ ในการดําเนินคดีนั้น 
การรับฟงขอเท็จจริงก็เปนหนาที่ของคณะลูกขุน พนักงานอัยการจึงมักฟองคดีที่มีพยานหลักฐาน
และขอเท็จจริงแนชัดวาผูตองหาไดกระทําความผิดตามที่ฟองจริง สําหรับมาตรการที่นํามาปรับใช
กับผูกระทําความผิดในอังกฤษจะเปนมาตรการการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดและการบําบัด
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รักษา และการคุมประพฤติ โดยในการบําบัดรักษานั้นจะดําเนินการโดยศาลทั้งสิ้น ซ่ึงอาศัย
กฎหมายวาดวยงานบริการทางศาลและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 2000 ควบคูกับ
กฎหมายวาดวยการจราจลและอาชญากรรม ค.ศ. 1998  

สําหรับการคุมประพฤตินั้น จะดําเนินการควบคูกับการบําบัดรักษาดวย ทั้งในลักษณะ
กอนการพิจารณาพิพากษาคดีและภายหลังคําพิพากษา ซ่ึงการคุมประพฤติกอนมีการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้จะมีลักษณะเชนเดียวกับของไทย เพียงแตแตกตางในลักษณะของผูใชอํานาจ กลาวคือ
ในอังกฤษนั้นศาลเปนผูใชอํานาจในการมีคําสั่งใหคุมประพฤติพรอมกับคําสั่งตรวจพิสูจนและ
บําบัดรักษายาเสพติดในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจไดตรวจพิสูจนยาเสพติดในผูตองขังที่สถานีตํารวจ
แลวผลปรากฏวาเปนผูใชยาเสพติด ซ่ึงเจาหนาที่ตํารวจก็จะรายงานผลใหศาลทราบ หรือศาลอาจสั่ง
ตรวจพิสูจนยาเสพติดผูตองขังที่อยูในอํานาจศาลได และหากผลการตรวจพิสูจนในทั้งสองกรณี
ปรากฏวาผูนั้นเปนผูใชสารเสพติดศาลก็จะมีคําส่ังบําบัดความตองการยาเสพติดแกผูนั้น หรือมีคํา
ส่ังกําหนดวิธีบําบัดความตองการยาเสพติดของผูนั้น และหากผูนั้นไมปฏิบัติตามก็จะมีโทษจําคุก
และปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ สวนของไทยนั้นเปนการคุมประพฤติภายเงื่อนไขทางกฎหมายที่ให
อํานาจฝายบริหารกําหนดเปนมาตรการเพื่อรองรับกับการบังคับบําบัดรักษาในลักษณะของการควบ
คุมตัวแบบไมเขมงวดและแบบไมควบคุมตัว อันมีลักษณะคลายกับการรักษาแบบผูปวยนอก และยงั
ปรับใชกับกรณีการบังคับบําบัดแบบเขมงวดเพื่อการติดตามผล เมื่อไดปลอยตัวออกจากการบังคับ
บําบัดรักษาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง โดยถือเปนเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติในการบังคับบําบัดรักษานั้น
ดวย สวนการคุมประพฤติภายหลังมีคําพิพากษานั้นก็มีลักษณะไมแตกตางกับของไทยมากนัก หาก
เปนกรณีรอการกําหนดโทษหรือรอการลงอาญาก็จะมีการมารายงานตัวเปนประจําตามระยะเวลาที่
ศาลกําหนด ซ่ึงในประเทศอังกฤษนั้นหากผูไดรับการปลอยตัวยินยอม ศาลก็มีอํานาจสั่งใหผูนั้นมา
รับการตรวจพิสูจนยาเสพติดไดเปนประจําสัปดาหละสองครั้งเปนระยะเวลาอยางนอยสิบสาม
สัปดาห และตองเขารับการบําบัดรักษาตามที่จัดใหไว ซ่ึงของไทยไมสามารถบังคับรับการบําบัด
รักษาได ตองใชวิธีรายงานใหศาลทราบถึงพฤติการณเกี่ยวกับยาเสพติดซ่ึงศาลตองกําหนดไวในคํา
ส่ังเปนเงื่อนไขคุมประพฤติดวย โดยศาลสามารถพิจารณามีคําพิพากษาหรือกําหนดโทษตามคํา
พิพากษา หากผูถูกคุมประพฤตินั้นไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติที่ไดมีคําส่ังไว  
       4.4.3 ไทยกับออสเตรเลีย 

มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาของไทยกับออสเตรเลีย มีเฉพาะมาตรการบังคับ
บําบัดรักษายาเสพติด  ซ่ึงคอนขางจะมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับกฎหมายไทย กลาวคือ มาตร
การบังคับบําบัดรักษายาเสพติดตามกฎหมายไทยนั้นจะเปนการบังคับโดยแท โดยผูตองหาที่มีคุณ
สมบัติครบถวนตามที่กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนดไวตองถูกบังคับ
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เขาสูระบบบําบัดรักษาโดยไมมีขอยกเวนใด ๆ ทั้งสิ้น สวนของออสเตรเลียนั้นจะเปนการสมัครใจ
กึ่งบังคับ โดยผูตองหาตองเลือกระหวางการถูกดําเนินคดีกับการเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาซึ่ง
เปนกระบวนการที่กระทําโดยเจาหนาที่ตํารวจรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงผูเขียนจะ
ไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงขอดี ขอเสียของไทยและออสเตรเลีย ดังนี้ 

ขอดี 
1.  ระบบของออสเตรเลียเปนกระบวนการที่เกิดความรวดเร็ว เนื่องจากดําเนินการโดย

ฝายบริหาร ซ่ึงก็คือเจาหนาที่ตํารวจ สวนของไทยเปนระบบที่ไดรับความคุมครองดานสิทธิเสรีภาพ
โดยศาล แมจะเปนเพียงในสวนของการเขากระบวนการก็ตาม 

2.  ระบบของออสเตรเลียมิไดกําหนดกลไกการถวงดุลการใชอํานาจที่กระทบกระเทือน
ตอสิทธิเสรีภาพของผูรับการบําบัดรักษาไว  

3.  รัฐประหยัดทรัพยากรในการดําเนินการกับผูกระทําความผิด และผูกระทําความผิด
และสังคมไดรับประโยชนโดยตรง 

ขอเสีย 
1.  ระบบของออสเตรเลียไมมีกระบวนการควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารที่ชัด

เจนในการใชดุลพินิจปฏิบัติแกผูที่จะตองเขารับการบําบัดรักษา 
2.  การดําเนินการอาจเกิดการใชอํานาจในทางมิชอบอันเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคล และผลประโยชนของรัฐได 
3.  อาจกอใหเกิดวิกฤตเสื่อมศรัทธาตอความนาเชื่อถือตอการบังคับใชกฎหมายเพื่อการ

ควบคุมอาชญากรรมและคุมครองความปลอดภัย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชา
ชน หากผูใชขาดความรูความเขาใจที่ดีหรือกรณีเกิดการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย 
       4.4.4  ไทยกับญ่ีปุน 

(1)  มาตรการชะลอการฟอง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 1992 กําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมาย

หลักที่สําคัญของการนํามาตรการชะลอการฟองมาใชในคดีอาญาของประเทศญี่ปุน คือ การลด
จํานวนคดีขึ้นสูศาล  ลดภาระการทํางานของศาลและพนักงานอัยการ ลดการสูญเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการของรัฐ ลดจํานวนนักโทษในคุกและมุงเนนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดมากกวาการ
ลงโทษจําคุกระยะสั้น รวมทั้งเปนการประหยัดเวลาในการพิจารณาคดีอีกทางหนึ่งดวย โดยมาตร
การนี้จะใชกับคดีความผิดเล็กนอย (Bizai Shobun) ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาโดยหลักดุลพินิจของพนักงานอัยการ ซ่ึงปกติจะใชคําส่ังไมฟอง แตตอมาไดใช
มาตรการชะลอการฟองตามแนวนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พรอมกับมาตรการคุม
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ประพฤติ กลาวคือ หากผูกระทําความผิดสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เงื่อนไขของการคุม
ประพฤติไดครบถวน ถูกตอง พนักงานอัยการจึงจะมีคําส่ังไมฟองคดีความผิดนั้น แตหากผูนั้นทํา
ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ และจําเปนตองดําเนินคดีตอไป อาทิ ไปกระทําความผิดอาญาอื่นอีกใน
ระหวางการคุมประพฤติตามมาตรการชะลอการฟอง พนักงานอัยการก็จะมีคําส่ังยกเลิกการชะลอ
การฟองและมีคําสั่งฟองคดีตอไป ซ่ึงของไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมมีบท
บัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับการชะลอการฟองไวแตอยางใด มีเพียงมาตรการชะลอการฟองตามกฎหมาย
วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงมาตรการชะลอการฟองตามกฎหมาย
วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลวจะเห็นวามีความแตกตางกันอยางมากเนื่องจาก
พนักงานอัยการจะไมสมารถใชดุลพินิจที่จะไมส่ังชะลอการฟอง หากคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดกําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสําหรับผูตองหานั้น  

(2)  มาตรการคุมประพฤติ 
ตามมาตรา 25 แหงประมวลกฎหมายอาญา การคุมประพฤติของประเทศญี่ปุนเปนมาตร

การที่ศาลสั่งประกอบคําพิพากษาที่มีการรอการลงโทษ คดีที่ศาลจะสั่งรอการลงโทษไดจะตองเปน
ไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงไดแก คดีที่กระทําความผิดนั้นศาลพิพากษาใหลงโทษจํา
คุกไมเกิน 3 ป หรือโทษปรับไมเกิน 200,000 เยน หรือเปนผูที่ไมเคยตองโทษจําคุกมากอน หรือ
หากเคยตองโทษ โทษนั้นตองลวงเลยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยนับจากวันที่การตองโทษ
นั้นไดส้ินสุด หรือวันที่โทษนั้นถูกยกเลิก หรือผูที่อยูในระหวางระยะเวลารอการลงโทษตามคํา
พิพากษาในคดีกอนและไดกระทําผิดขึ้นใหมในระหวางระยะเวลารอการลงโทษนั้นจะไดรับการรอ
การลงโทษก็ตอเมื่อคดีใหมนั้นศาลพิพากษาจําคุกไมเกิน 1 ป ไมวาตองทํางานหนักหรือไม และมี
เหตุอันควรปรานี หรือกรณีจะเปนอยางไรก็ตามตองมีเหตุอันควร คือ ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจที่จะ
รอการลงโทษไดแตละคดี หรือกฎหมายบังคับใหศาลสั่งคุมประพฤติแกบุคคลที่กระทําความผิดขึ้น
ใหมในระหวางเวลารอการลงโทษตามคําพิพากษาในคดีกอนและในคดีใหมเขาเงื่อนไขที่จะรอการ
ลงโทษไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 25 วรรค 2 หรือระยะเวลาที่จะคุมความประพฤติจะเทากับระยะ
เวลารอการลงโทษ โดยกฎหมายบัญญัติใหใชมาตรการควบคุมสอดสองในระหวางระยะเวลารอ
การลงโทษ 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางประมวลกฎหมายอาญาของไทย กับกฎหมายอาญาของญี่ปุน 
คดีที่ศาลจะสั่งรอการลงโทษไดนั้น ถาเปนการลงโทษจําคุกแลว โทษจําคุกนั้นจะตองไมเกิน 3 ป 
เชนเดียวกัน ส่ิงที่แตกตางกันคือ การลงโทษทางอาญาของญี่ปุนไดบัญญัติอัตราโทษไวในลักษณะ
ไมรุนแรง เชน ความผิดฐานฆาคนตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ตองรับโทษประหาร
ชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ประเภทตองทํางานหนักหรือจําคุกไมนอยกวา 3 ป ความผิดฐานนี้โทษ
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หนักที่สุด คือ ประหารชีวิต แตศาลก็สามารถลงโทษเบาที่สุดได คือ จําคุก 3 ป ดังนั้น ถาศาลจะลง
โทษจําคุก 3 ป แลวจําเลยก็มีสิทธิอยูในขายที่จะไดรับการรอการลงโทษได  ฉะนั้น ผูกระทําความ
ผิดทางอาญาในประเทศญี่ปุนมีสิทธิที่จะไดรับการรอการลงโทษและถูกคุมประพฤติไดมากกวา
ไทย 

ส่ิงที่กฎหมายอาญาญี่ปุนบัญญัติไวแตกฎหมายอาญาไทยไมมีบัญญัติไวคือ ศาลสามารถ
ใชดุลพินิจจะสั่งใหคุมประพฤติหรือไมก็ไดกับจําเลยที่ศาลสั่งใหรอการลงโทษ แตถาบุคคลนั้นได
รับการรอการลงโทษอยูและระหวางนั้นกระทําความผิดขึ้นอีก ซ่ึงเปนคดีที่ไมมีโทษจําคุกรุนแรง
เกินกวา 2 ป กฎหมายบังคับใหศาลสั่งคุมประพฤติเสมอ  และกฎหมายอาญาของประเทศญี่ปุน
บัญญัติใหมีการควบคุมสอดสองภายหลังการพิพากษาเทานั้น ไมมีการสืบเสาะและพินิจจําเลยกอน
พิพากษา ศาลจึงไดขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยนอยมาก ดังนั้น ขอเสนอที่ศาลจะนํามาพิจารณาประกอบ
การใชดุลพินิจในการสั่งคุมประพฤติจึงมีเพียงเล็กนอย แตกตางจากศาลอาญาของไทยที่ใหมีการสืบ
เสาะกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา 
 
4.5  ขอพิจารณาในการกําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดเก่ียวกับ 
ทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด 
       4.5.1 การปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

หากพิจารณาหลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative 
Justice) แลวจะเห็นวาเปนการปรับใชเพื่อลดความแตกแยกหรือความรุนแรงในสังคมใหกลับสู
สภาวะปกติดวยการที่ตางฝายตางยอมหาจุดรวมในการแกไขปญหา (ผูกระทําผิดและผูเสียหาย) โดย
มุงเนนที่ความถูกตองลงตัวที่ทําใหระบบทั้งหมดเคลื่อนไปไดอยางมีดุลยภาพ ดังนั้น เมื่อตองการที่
จะแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดที่เปน ผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ในเบื้องตนจําเปนตองแกไขปญหา
การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยเสียกอน กลาวคือ จะตองใหความผิดเกี่ยวกับทรัพยนั้นยุติลงเสีย
กอน ซ่ึงกระทําไดโดยการปรับใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกอนการเขาสูกระบวนการยตุิ
ธรรมทางอาญาปกติในลักษณะเต็มรูปแบบ จากนั้นจึงนําผูกระทําความผิดนั้นเขาสูกระบวนการ
บังคับบําบัดรักษาอันเปนหนึ่งในมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาสําหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด อยางไรก็ดี หากไมอาจปรับใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในกรณีที่เปนความผิดไรผู
เสียหายหรือความผิดอาญาแผนดิน ก็สามารถแกไขไดดวยการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหสามารถเปดชองใหผูกระทําความผิดนี้ไดเขาสูมาตรการบังคับ
บําบัดรักษา ซ่ึงอาจตองมีการใชมาตรการชะลอการฟองในความผิดเกี่ยวกับทรัพยดวยก็ได ทั้งนี้ ผู
เขียนเห็นวาหากมีกฎหมายที่ใหอํานาจพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟองคดีอาญาที่มีสภาพการ
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กระทําความผิดและโทษไมรุนแรงมากนัก ก็สามารถนํามาปรับใชรวมกับมาตรการบังคับบําบัด
รักษาตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดได เพียงแตจะตองมีการปรับแกไข
กฎหมายนี้ใหสอดคลองรองรับการใชอํานาจดังกลาว โดยจะตองกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขาสู
กระบวนการบังคับบําบัดรักษานี้ใหรวมถึงผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดในความผิด
อาญาอื่นที่พนักงานอัยการไดชะลอการฟองไวแลวดวย  
       4.5.2 การปรับใชเฉพาะความผิดตอสวนตัว 

เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญานั้นโดยสวนใหญเปนความ
ผิดที่มีเอกชนเปนผูเสียหาย ซ่ึงในกรณีนี้หากเปนความผิดอันยอมความได ก็สามารถปรับใชมาตร
การแทนการดําเนินคดีอาญา เพียงแตจักตองปรับใชอยางบูรณาการในมาตรการที่หลากหลาย กลาว
คือ อาจตองปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเสียกอนแลวเพิ่มเติมหรือเสริมดวยมาตร
การชะลอการฟอง มาตรการบังคับบําบัดรักษา ตลอดทั้งมาตรการคุมประพฤติ โดยการปรับใชนี้จะ
ตองมีประสานกลมกลืนใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติที่แทจริง และมีความสอดคลองตอหลักการ
พื้นฐานทั้งในการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ หรือหลักกฎหมายทั่วไป 
ประการสําคัญผูเขียนเห็นวาจะตองมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวอยางชัดเจนเพื่อผลในการปฏิบัติ
จริง โดยหลักเบื้องตนในการกําหนดนั้นตองมีความเหมาะสม คือตองสามารถดําเนินการใหเกิดผล
ขึ้นไดจริง ๆ ในทางปฏิบัติและตอบสนองความตองการสวนรวมหรือเพื่อรักษาไวซ่ึงประโยชนของ
ประชาชน ตองมีความจําเปนแกการดําเนินการใหเจตนารมยหรือความมุงหมายของกฎหมายสําเร็จ
ลุลวงไปได คือ มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลนอยที่สุด และตองกอใหเกิดแก
ประชาชนสวนรวมยิ่งกวาที่กอความเสียหายแกเอกชน และหรือแกสังคมโดยสวนรวม  
       4.5.3 การปรับใชเปนการทั่วไปในความผิดเล็กนอย 

ตามหลักอาชญาวิทยา ในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเล็กนอยนั้นอาจมีผลในทาง
ตรงกันขามตอผูกระทําความผิดนั้น กลาวคือ แทนที่จะเปนการปรับปรุงแกไขใหเปนคนดีของ
สังคม แตกลับเขาไปสัมผัสหรือเรียนรูประสบการณของการเปนอาชญากร ดังนั้น หากจะนํามาตร
การแทนการดําเนินคดีอาญามาปรับใชกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมาย
อาญาที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดนั้น ในเบื้องตน ควรที่จะมุงเนนเฉพาะแตความผิดที่มีลักษณะ
เล็กนอย สังคมหรือผูเสียหายไมไดรับความเสียหายหรือผลกระทบที่รุนแรง และตองปรากฏดวยวา
การกระทําความผิดนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตอไปดวย เพราะ
หากไปปรับใชกับการกระทําความผิดที่รายแรง อาจเปนการสงเสริมใหผูเสพหรือผูติดยาเสพติด
กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยมากยิ่งขึ้น หรืออาจใชความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปนเพียงเครื่องมือ
เพื่อใหตนเองหลุดพนจากเงื้อมมือของกฎหมาย สําหรับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขของการปรับ
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ใชนั้น ผูเขียนเห็นวาจะตองสอดคลองและประสานกลมกลืนตอหลักการพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได
รับรองไว โดยสมควรกําหนดเปนกฎหมายที่ชัดเจน ซ่ึงตองคํานึงถึงหลักความจําเปนและเหมาะสม
ที่กลาวมาแลว และสามารถปรับใชกับการดําเนินการดวยวิธีสมานฉันทไดดวย อยางไรก็ดี ในการ
กําหนดมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพยอันเปนความผิดเล็กนอยและผูนั้นเปนผูเสพ
หรือผูติดยาเสพติดควรมุงเนนที่การแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยอาจกําหนดมาตรการ
ชะลอการฟอง มาตรการบังคับบําบัดรักษาและมาตรการคุมประพฤติไวดวย 
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บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1.  บทสรุป 
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน (Properties Crime) อาจนับไดวาเปนสวนหนึ่งของ

อาชญากรรมยาเสพติดเนื่องจากผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะผูเสพหรือผูติดยาเสพ
ติดที่จําตองหาทรัพยสิน เงินทองมาใชเพื่อแลกกับยาเสพติด ซ่ึงแมมีความแตกตางกันบางในดานที่
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นมีทั้งที่เปนความผิดอาญาแผนดินและความผิดอันยอมความได 
แตอาชญากรรมยาเสพติดเปนอาชญากรรมไรผูเสียหาย (Victimless Crime) หรือเปนความผิดอาญา
แผนดิน สําหรับแนวทางปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เปนผูเสพหรือติดยา
เสพติด และผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดนั้นก็มีความแตกตางกัน
แทบจะโดยสิ้นเชิง กลาวคือ กรณีกระทําความผิดฐานเสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบครอง
เพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผูกระทําผิดก็จะถูกนําเขาสูกระบวนการบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายวาดวยการฟน
ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อันเปนมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาปกติ สวนกรณีกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับทรัพยและเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดดวยนั้น จักตองถูกดําเนินคดีตามระบบกระบวนยุติ
ธรรมทางอาญาปกติ โดยการบําบัดรักษานั้นก็จะกระทําในรูปแบบของระบบตองโทษ ซ่ึงแนวทาง
ปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยที่เปนผูเสพหรือติดยาเสพติดตามแนวทางนี้มิได
ชวยแกไขปญหายาเสพติดใหสัมฤทธิ์ผลอยางจริงจังนัก 

หากพิจารณาอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสินและกระบวนการยุติธรรมแลวจะพบวา
ลักษณะของการกระทําความผิดนั้นแยกออกเปนการกระทําที่มีเจตนาแยงการครอบครองทรัพยสิน
ในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์และเจตนาแยงกรรมสิทธิ์ในทรัพย โดยมีขอบเขตของการกระทําความผิด
ที่แตกตางกันไป ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายใน โดยเฉพาะมูลเหตุ  
จูงใจ ในบางกรณีก็รวมถึงการกระทําที่มิใชลักษณะการแยงการครอบครองหรือแยงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย อาทิ การทําใหเสียทรัพย สําหรับแนวคิดในการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดทางอาญาที่
เกี่ยวกับทรัพยนี้อยูบนพื้นฐานแนวคิดตามหลักทฤษฎีอาชญากรรมและการลงโทษ ที่ถือวาอาชญา
กรรมเปนการกระทําที่มีผลเสียตอบุคคลโดยตรงและกระทบตอสังคม การปองกันอาชญากรรม
สําคัญกวาการลงโทษ เมื่อมีการกระทําความผิดยอมตองมีการลงโทษ ซ่ึงการลงโทษมิใชเพื่อการแก
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แคนทดแทนแตการลงโทษตองมีความเหมาะสมตามลักษณะความผิดและมีความแนนอนตายตัว 
แนวคิดตามหลักทฤษฎีการแกไขฟนฟูที่แบงการลงโทษออกเปน 4 แนวทาง คือ การลงโทษเพื่อเปน
การแกแคนใหแกสังคม (Retribution) การลงโทษเพื่อปองกันสังคม (Deterrence) การลงโทษเพื่อ 
แกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation) และการลงโทษที่มีจุดมุงหมายรวม (Integration)  
แนวคิดตามหลักอาชญาวิทยาอันเปนการใชหลักเหตุนํามาซึ่งผล เห็นวาการลงโทษตองเปนไปตาม
เจตจํานงคประสงค (Determination) ของการกระทําความผิด ซ่ึงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปกติไดนําแนวคิดตาง ๆ มาปรับใชเพื่อปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยในแตละขั้น
ตอน เร่ิมตั้งแตช้ันกอนฟองคดี อันไดแกการไกลเกล่ียประนีประนอม การบําบัดรักษา ช้ันฟองคดี 
อันไดแก การไกลเกล่ียโดยเจาพนักงาน ศาล การตอรองคํารับสารภาพ  (Plea Bargaining) ช้ัน
พิจารณาคดี  อันไดแก  การเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท  (Short Determinate 
Sentences) ช้ันการบังคับโทษ อันไดแก การชดใชคาเสียหาย การปรับ การคุมประพฤติ การทํางาน
บริการสังคม การพักโทษ การอภัยโทษ และการใหการสงเคราะหหลังการพนโทษ สําหรับการปรับ
ปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดจะใชแนวคิดการแกไข
ฟนฟูและแนวคิดตามหลักอาชญาวิทยาที่เห็นวาผูกระทําความผิดเปนผูปวย มิใชอาชญากร สมควร
ไดรับการรักษา ซ่ึงในการบําบัดรักษานั้นก็จะดําเนินการโดยอํานาจทางบริหารและอํานาจทางตุลา
การ ซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสาระเหย กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายวาดวยราชทัณฑ อันประกอบดวยระบบสมัครใจ
บําบัดรักษา ระบบบังคับบําบัดรักษา และระบบตองโทษ  

สําหรับมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญานั้นถือวาเปนวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดําเนินคดีอาญาปกติกอนโดยหลีกเล่ียงเบี่ยงเบนไมนํากระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติมาใช ซ่ึง
มีแนวคิดตามหลักอาชญาวิทยาที่ยอมรับวาผูกระทําความผิดบางประเภท เชน ผูเสพยาเสพติด มิใช
อาชญากรแตเปนผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาทั้งทางรางกายและจิตใจ และแนวคิดอรรถ
ประโยชนที่มุงเนนประโยชนสูงสุดที่สังคมจะไดรับจากดําเนินการกับผูกระทําความผิด สวน
ลักษณะและรูปแบบของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาก็สามารถแบงออกเปน 2 กรณี คือ การ
ใชอํานาจโดยฝายบริหาร กับฝายตุลาการ ซ่ึงตามกฎหมายไทยนั้นไดแก การใชดุลพินิจส่ังไมฟอง
ของพนักงานอัยการ หรือการเปรียบเทียบปรับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การ
ใชมาตรการชะลอการฟอง มาตรการบังคับบําบัดรักษาและมาตรการคุมประพฤติตามกฎหมายวา
ดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในสวนของมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
ตางประเทศ อันไดแก สหรัฐอเมริกา ประกอบดวยมาตรการชะลอการฟอง ซ่ึงนํามาปรับใชกับคดี
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อาญาที่มีโทษเล็กนอยประกอบกับสภาพผูกระทําผิด และเปนการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ  
มาตรการบังคับบําบัดรักษายาเสพติด ซ่ึงนํามาปรับใชกับผูกระทําความผิดทางอาญาที่เปนผูเสพ
หรือผูติดยาเสพติด โดยเปนการใชอํานาจทางตุลาการผานทางฝายบริหารในขั้นตอนของการบําบัด
รักษา กลาวคือ ผูกระทําความผิดที่ติดยาเสพติดสามารถเลือกการถูกจําคุกหรือการบําบัดรักษาได 
หากเลือกการบําบัดรักษาก็จะมีการตรวจพิสูจนวาเปนผูติดยาเสพติดหรือไมโดยแพทย หากผลตรวจ
พิสูจนปรากฏวาเปนผูติดยาเสพติด ศาลก็จะสั่งใหเขารับการบําบัดรักษาภายในระยะเวลาและสถาน
พยาบาลที่กําหนด เมื่อหายแลวก็จะไดรับการปลอยตัว โดยมีเงื่อนไขที่ศาลกําหนดไวใหปฏิบัติภาย
ในระยะเวลา 1 ป สําหรับมาตรการคุมประพฤตินั้นจะนํามาปรับใชเพื่อการบําบัดรักษายาเสพติดใน 
2 กรณี คือ การรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ และการติดตามดูแลภายหลังการบําบัดรักษา  
สวนประเทศอังกฤษ ประกอบดวย มาตรการบําบัดรักษาซึ่งเปนการใหอํานาจศาลมีคําสั่งตรวจ
พิสูจนและบําบัดรักษายาเสพติดในผูกระทําความผิดอาญาที่เกี่ยวของกับยาเสพติดได หากผลการ
ตรวจพิสูจนปรากฏวาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ผูนั้นก็จะตองเขารับการบําบัดรักษาเปนระยะ
เวลา 6 เดือน ถึง 3 ป นอกจากนี้ ยังไดใหอํานาจเจาหนาที่ตํารวจในการตรวจพิสูจนหาสารเสพติดใน
รางกายของผูตองขังคดีอาญาทุกประเภทที่ตองขัง ณ สถานีตํารวจ หากพบวาผูตองขังใดเปนผูเสพ
หรือผูติดยาเสพติดก็จะรายงานใหศาลทราบเพื่อศาลพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผู
นั้นตอไป ซ่ึงอาจใหเขารวมโครงการการจัดหางานแกผูถูกจับก็ได และมาตรการคุมประพฤติ โดย
เฉพาะการคุมประพฤติเพื่อการบําบัดรักษาสําหรับผูกระทําความผิดที่ไดรับการปลอยตัว ไมวาจะชั่ว
คราวเพราะไดรับประกันตัวหรือปลอยตัวในกรณีอ่ืนใด และผูถูกปลอยตัวนั้นยินยอม ศาลกม็อํีานาจ
ส่ังเปนเงื่อนไขการคุมประพฤติใหผูนั้นเขารับการตรวจพิสูจนยาเสพติดไดสัปดาหละอยางนอยสอง 
ครั้งเปนระยะเวลาอยางนอยสิบสามสัปดาห หากผูถูกปลอยตัวฝาฝนเงื่อนไขนี้ก็จะมีโทษทางอาญา
ทั้งจําและปรับ สําหรับมาตรการคุมประพฤตินั้นจะถูกนํามาใชในกรณีของการรอการลงโทษหรือ
รอการกําหนดโทษ และในขั้นตอนของกระบวนการบําบัดรักษา ซ่ึงรวมถึงกรณีการคุมประพฤติ
หลังปลอยตัวดวย สวนประเทศญี่ปุนจะประกอบดวยมาตรการชะลอการฟอง ซ่ึงนํามาปรับใชกับ
คดีอาญาที่มีลักษณะและสภาพที่ไมคอยรุนแรงมากนัก โดยเปนอํานาจของพนักงานอัยการที่จะ
พิจารณาใชดุลพินิจ สําหรับการคุมประพฤติจะนํามาปรับใชกรณีการรอการลงโทษหรือรอการ
กําหนดโทษ ซ่ึงอาจกําหนดเงื่อนไขของการบําบัดรักษายาเสพติดไวดวย สวนประเทศออสเตรเลีย
นั้นเปนมาตรการบังคับกึ่งสมัครใจบําบัดรักษา โดยกําหนดใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการบําบัดรักษา ซ่ึงหากผูกระทําความผิดไมยินยอมเขารับการบําบัดรักษา ก็
จะตองดําเนินคดีตามปกติ แตหากยอมเขารับการบําบัดรักษาแลวก็จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ
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ระเบียบของการบําบัดรักษาอยางเครงครัด หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติก็อาจมีโทษทางอาญา เมื่อบําบัด
รักษาหายแลวก็จะพนจากความผิด  

เมื่อพิจารณาถึงสภาพและลักษณะของอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสินประกอบกับ
มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาที่จะนํามาปรับใชกับกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนผูเสพหรือติดยา
เสพติดนั้นจะพบวาสภาพของอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญานั้นเปนความ
ผิดที่มีผูเสียหายและมีลักษณะของความผิดเปนความผิดอันยอมความได หรือลักษณะเปนความผิด
อาญาแผนดิน จึงทําใหการปรับใชมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญามีความเหมาะสมมากกวากับ
ความผิดอันยอมความได ซ่ึงหากพิจารณาดานกระบวนทัศนแลวจะพบวากระบวนทัศน ที่สังคมหรือ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีตอผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดนั้นจะอยูบนพื้น
ฐานหลักอาชญาวิทยา คือ ผูกระทําผิดฐานเสพนั้นเปรียบเสมือนเปนผูปวยที่ตองไดรับการบําบัด
รักษา มิใชอาชญากรที่ตองไดรับโทษสําหรับการกระทํา แตหากเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาแลว กระบวนทัศนมักจะอยูบนพื้นฐานของหลักอาชญากรรมและ
การลงโทษในลักษณะแกแคนทดแทน หรือตอบแทนการกระทําของผูกระทําความผิดที่มีตอผูเสีย
หายหรือสังคม แมในความผิดนั้นจะเปนความผิดอันเล็กนอยและสามารถยอมความไดก็ตาม ใน
สวนของมาตรการดําเนินคดีอาญา ซ่ึงประเทศไทยนํามาปรับใชเพื่อปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติดนั้นจะประกอบดวยมาตรการชะลอการฟอง มาตรการบังคับบําบัดรักษา 
และมาตรการคุมประพฤติ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบวามีความคลายคลึง
กัน จะแตกตางกันอยูบางเพียงเล็กนอย โดยมาตรการชะลอการฟองของไทยจะใชในกรณีความผิด
ฐานเสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย ซ่ึงเปนการ
บังคับใหพนักงานอัยการตองมีคําสั่งชะลอการฟองเสมอหากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ไดกําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในคดีนั้น สวนของสหรัฐอเมริกา
เปนการปรับใชกับความผิดอาญาทุกประเภทที่มิใชความผิดรุนแรง โดยเปนดุลพินิจของพนักงาน
อัยการ สําหรับมาตรการบังคับบําบัดรักษาของไทยนั้นจะดําเนินการโดยฝายบริหาร คือ คณะ
อนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พนักงานเจาหนาที่ และคณะกรรมการฟนฟูสมรรถ
ภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงบางฝายมีความเห็นวา ในขั้นตอนการควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจนหรือการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้นนาจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ในการที่จะถูกควบคุมตัวไดนั้นตองเปนกรณีตามคําสั่งศาลหรือหมายของศาลเทานั้น 
หรือกรณีกฎหมายบัญญัติไวภายใตหลักการของรัฐธรรมนูญ สวนของสหรัฐอเมริกานั้นจะดําเนิน
การภายใตอํานาจของศาล แมในบางขั้นตอนจะใหฝายบริหารดําเนินการ แตก ็อยูภายใตการกํากับดู
แลของศาล เปนการที่ศาลใชอํานาจผานฝายบริหาร อีกทั้งชองทางการเขาสูระบบการบังคับบําบัด
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รักษานั้นก็เพิ่มใหมีกรณีที่บิดา มารดา ญาติของผูติดยาเสพติดสามารถรองขอตอพนักงานใหยื่นคํา
รองขอตอศาลเพื่อเขาสูกระบวนการนี้ได และในกรณีที่เปนผูตองหานั้นก็มิไดจํากัดวาตองเปนคดียา
เสพติด รวมทั้งผูกระทําความผิดมีสิทธิ์เลือกวาจะเขารับการบําบัดรักษาหรือการถูกดําเนินคดีตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ ซ่ึงในการดําเนินการบําบัดรักษานี้จะอยูภายใตโครงการศาลยา
เสพติด สําหรับการคุมประพฤตินั้นของไทยนํามาใชในกระบวนการบําบัดรักษาในขั้นตอนของการ
ติดตามผล เมื่อไดรับการฟนฟูสมรรถภาพมาแลวระยะหนึ่งแตอยูภายในระยะเวลาของการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สวนของสหรัฐอเมริกานั้นจะนํามาใชในกรณีการรอการลงโทษหรือรอ
การกําหนดโทษ ซ่ึงผนวกดวยเงื่อนไขของการบําบัดรักษายาเสพติด สวนของอังกฤษนั้นจะมีความ
แตกตางกับของไทยแทบจะโดยสิ้นเชิง กลาวคือ ในการคุมประพฤตินั้นจะนํามาใชใน 2 กรณี คือ 
กรณีการรอการลงโทษและการรอการกําหนดโทษ และการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดทั้งในลักษณะ
กอนพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติและภายหลังดําเนินคดี เมื่อมีการปลอยตัว
กรณีมีการประกันตัวหรือไมก็ตาม ซ่ึงกรณีนี้ตองไดรับความยินยอมของผูถูกปลอยตัวในการเขารับ
การบําบัดรักษา สําหรับกรณีการบําบัดรักษานั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจหรือศาลใช
อํานาจตรวจพิสูจนยาเสพติดในผูตองหาที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป แลวพบวาผูนั้นเปนผูเสพหรือติด
ยาเสพติดก็จะนําเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาภายใตคําสั่งศาลเปนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 3 ป สวน
ของญี่ปุนนั้นจะประกอบดวยมาตรการชะลอการฟองซึ่งก็ปรับใชกับความผิดอาญาที่ไมรุนแรงโดย
คํานึงถึงสภาพผูกระทําความผิดดวย สําหรับการคุมประพฤตินั้นจะมีลักษณะและจุดประสงคเชน
เดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา  สวนของประเทศออสเตรเลียจะมีเพียงมาตรการบําบัดรักษากึ่ง
บังคับ โดยเปนอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจอันเปนฝายบริหารในการตรวจพิสูจนการติดยาเสพติด 
แลวสงตัวไปศาลเพื่อศาลสั่งใหเขารับการบําบัดรักษา ในสวนของการคุมครองสิทธิเสรีภาพนั้นจะ
พบวามาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลียมีการคุมครอง
การใชอํานาจในกระบวนการโดยศาล สําหรับของไทยนั้นแมวาจะเริ่มกระบวนการโดยศาลในกรณี
การบังคับบําบัดรักษาแตการดําเนินการทั้งหลายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น
กระทําโดยฝายบริหาร อันไดแก คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สวนการคุมประพฤติและการชะลอการฟองเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้นก็ดําเนินการโดยอํานาจฝายบริหาร เวนแตกรณีการคุมประพฤติตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อวัตถุประสงคของการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดเกี่ยว

กับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดดวยมาตรการแทนการดําเนินคดี
อาญาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกตินั้น จําเปนตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

มาตรการทางกฎหมาย 
1.1  เพิ่มเติมมาตรา 49/1 โดยกําหนดวา ในคดีความผิดใด กอนหรือขณะพิจารณา

พิพากษาคดี เมื่อปรากฏตอศาลโดยคําเสนอของพนักงานอัยการ บิดา มารดาหรือญาติหรือบุคคล
ใกลชิดกับผูกระทําความผิดหรือโดยคํารับสารภาพของผูกระทําความผิดวาผูกระทําความผิดนั้นเปน
ผูเสพหรือติดยาเสพติด หากมีเหตุอันควรเชื่อตามคําเสนอหรือคํารับสารภาพนั้น ใหศาลมีอํานาจใน
การสั่งใหสงตัวผูนั้นไปรับการบําบัดรักษาการเสพหรือการติดยาเสพติดหรือการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามระยะเวลาที่ศาล
กําหนด 

1.2  เพิ่มเติมมาตรา 49/2 โดยกําหนดวา ในกรณีที่ความปรากฏตอศาลเองหรือความ
ปรากฏตามคําแถลงของโจทกหรือเจาพนักงานกอนการพิจารณาคดีใดวาผูกระทําความผิดไดกระทาํ
ความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพหรือการติดยาเสพติด ศาลจะมีคําส่ังวาผูนั้นจะตองเขารับการรักษา
หรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เปนระยะเวลาครั้งละไมนอยกวาหกเดือน แตไมเกินสามป  

1.3  เพิ่มเติมมาตรา 49/3 โดยกําหนดวา ใหศาลมีหนาที่กํากับดูแลการบําบัดรักษาหรือ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ทั้งกอน ขณะ และภายหลังการบําบัดรักษาหรือการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกําหนดระยะเวลาไมเกินสองป 

2.  การปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2.1  เพิ่มเติมมาตรา 14/1  โดยกําหนดวา ในระหวางการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือ

พิจารณา ถามีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดและอาจสงผลสภาพ
รางกาย จิตใจ หรือภาวะแหงความเขาใจในการดําเนินคดีของผูนั้น ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล
แลวแตกรณี ส่ังใหแพทยตรวจผูนั้น เสร็จแลวใหแพทยมาใหถอยคํา หรือใหการวาตรวจไดผล
ประการใด ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาผูตองหาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดและสงผลตอ
สภาพรางกาย จิตใจหรือภาวะแหงความเขาใจในการดําเนินคดีของผูนั้น  ใหงดการสอบสวนและสง
ตัวผูตองหานั้นไปศาล เพื่อศาลมีคําส่ังใหผูนั้นเขารับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด หรือกรณีศาลเห็นวาผูตองหาเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดและสงผลตอสภาพรางกาย จิตใจ
หรือภาวะแหงความเขาใจในการดําเนินคดีของผูนั้น ใหงดการไตสวนมูลฟองหรือการพิจารณาไว
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และส่ังใหผูนั้นเขารับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ณ สถานพยาบาลหรือ
สถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนระยะเวลาครั้งละไมนอยกวาหกเดือน แตไมเกินสามป   

2.2  เพิ่มเติมมาตรา 143/1 โดยกําหนดวา ในกรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาสํานวน
ของพนักงานสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําความผิดนั้นเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามที่บัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334  ถึงมาตรา 366 ที่กําหนดในกฎกระทรวงและผูกระทํา
ความผิดนั้นเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ใหพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟองไว และสั่งให
พนักงานสอบสวนนําผูตองหานั้นไปศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหผูนั้นเขารับการบําบัดรักษาหรือฟน
ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนระยะ
เวลาครั้งละไมนอยกวาหกเดือน แตไมเกินสามป  

เมื่อผูนั้นไดรับการรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนหายเปนปกติแลว     
ใหพนักงานสอบสวนรายงานพรอมนําตัวผูนั้นไปยังพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการตามมาตรา 143 
ตอไป 

3.  ปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
แกไขปรับปรุงมาตรา 19 วรรคแรก โดยกําหนดเพิ่มเติมวา ผูใดตองหาวากระทําความ

ผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพ
และจําหนายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง ถาไม
ปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น ซ่ึงเปนความผิดที่มีโทษจําคุก
หรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล เวนแตความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ถึงมาตรา 366 เนื่องจากการเสพหรือการติดยาเสพ
ติดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่ว
โมงนับแตเวลาที่ผูตองหานั้นมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนเพื่อใหศาลพิจารณามีคําส่ังใหสง
ตัวผูนั้นไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น
ที่เกิดจากตัวผูตองหานั้นเอง หรือจากพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทําใหไมอาจนําตัวผูตองหาไป
ศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาวได 

มาตรการทางบริหาร 
1.  กําหนดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยนขอมูล แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุง

แกไขผูกระทําความผิดที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด รวมถึงการทบทวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ 
ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจากองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั้งที่
เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม 
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2.  การจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานใหเพียงพอ ทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร 
สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ รวมถึงการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

3.  การพัฒนาองคความรูแกองคกร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานปรับปรุงแก
ไขผูกระทําความผิดที่เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีมาตรการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ 

4.  จัดทําระบบการติดตามดูแลผูที่เขารับการปรับปรุงแกไขการกระทําความผิดดวย
มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา รวมตลอดถึงการจัดทําระบบขอมูลผูกระทําความผิดทางอาญาที่
เปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดเพื่อการประสานเชื่อมโยงการทํางานในระบบอื่นตามกฎหมาย 

5.  กําหนดกลไกการกํากับติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน รวมตลอดถึงการตรวจสอบ 
และพัฒนาแนวทางการดําเนินการใหสอดคลองตอการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดดวยมาตร
การตาง ๆ โดยเฉพาะมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาปกติ 
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