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 บทคัดยอ 
 
 เนื่องดวยในการแกไขปญหาผูเสพหรือติดยาเสพติดโดยการเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ตามปกติที่เนนการลงโทษดวยการกันตัวผูเสพหรือติดยาเสพติดออกไปจากสังคม และใหเขารับการ
ลงโทษอยูในเรือนจํา โดยเชื่อวาหากไดกันผูเสพหรือติดใหอยูในพื้นที่ควบคุมก็จะสามารถหยุดการ
ใชยาเสพติดได  แตในความเปนจริงที่เกิดในสังคมพบวาการลงโทษเชนนั้นไมทําใหผูเคยเสพ 
หรือติดยาเสพติดเลิกการใชยาเสพติดไดอยางเด็ดขาดแตอยางใด เนื่องจากบุคคลเหลานั้นพนโทษ
ออกจากเรือนจําและกลับเขาสูสังคมสภาพเดิมๆ ก็จะกลับมาใชยาเสพติดอีก  กระทรวงยุติธรรมและ
สํานักงาน ป.ป.ส.  จึงหาทางแกปญหาดงกลาว โดยไดมีการตราพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติด พ.ศ. 2545  เพื่อใหมีการเบี่ยงเบนผูกระทําความผิดฐานเสพและมียาเสพติดจํานวนเล็กนอยออก
จากกระบวนการยุติธรรมตามปกติดวยการนําตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายและ
จิตใจ  
 จุดประสงคของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีความแตกตางจากการลงโทษ 
ดังนั้นมาตรการตางๆ ที่นํามาใชในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองเปนไปเพื่อใหเกิดการ
แกไขเยียวยาและฟนฟนฟูทั้งสภาพทางดานรางกายและจิตใจ  เพื่อใหผูเสพหรือติดยาเสพติด
สามารถเลิกเกี่ยวของกับยาเสพติดไดอยางเด็ดขาด และหากปราศจากมาตรการแกไขเยียวยาและ
ฟนฟูทั้งสภาพทางดานรางกายและจิตใจเชนนี้แลว  ผลของการฟนฟูสมรรถภาพโดยเบี่ยงเบน
ผูกระทําความผิดยอมไมแตกตางกับมาตรการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ  กรณีจึงมี
ความจําเปนตองมีการจัดกระบวนการฟนฟูที่ถูกตองตามหลักทางการแพทย  ตลอดจนมีจิตแพทย
ประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ไมวาศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะเปน
โรงพยาบาลหรือศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารับ
การฟนฟูทางจิตใจ ตลอดจนมีกระบวนการติดตามดูแลภายหลังผูเขารับการฟนฟูแลวกลับสูสังคม  
โดยอาจมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตามดูแลวาผูที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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สามารถอยูในสังคมไดอยางเปนปกติ  ตลอดจนมีสภาพรางกายและจิตใจที่เขมแข็งเพียงพอที่จะ 
ไมเกิดความหวั่นไหวตอการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีกตอไป  แมวาจะตองใชชีวิตอยูใน
สภาพแวดลอมหรือสังคมเดิมที่เปนตนเหตุใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดก็ตาม  ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่แกจริงของการเบี่ยงเบนผูกระทําความผิดฐานเสพและมียาเสพติดจํานวน
เล็กนอยออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 
 ในการแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ตองพิจารณาทั้งสภาพทางดานรางกาย
และจิตใจของผูเสพหรือติดยาเสพติด ตลอดจนสภาพการเสพติดของบุคคลเปนรายกรณีไป ซ่ึงหาก
เกินกวาที่จะแกไขเยียวยาแลว ประกอบกับหากพิจารณาโดยเนื้อแทแลวการเสพยาเสพติดเปนการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยยาเสพติดใหโทษฐานหนึ่งเพียงแตกฎหมายใหโอกาส
แกไขปรับปรุงสภาพรางกายจิตใจ หากผานกระบวนการที่กฎหมายกําหนดแลวถือวาพนจาก
ความผิดฐานเสพ การที่ผูเสพหรือติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพโดยมีการจัดกระบวนการ
ฟนฟูที่ถูกตองตามหลักทางการแพทยและมีกระบวนการติดตามภายหลังการฟนฟูแลว เมื่อไดรับ
การฟนฟูตามแผนการฟนฟูและผลการฟนฟูเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ถือวาพนจากความผิดฐานเสพ หากมีการกลับมาเสพซ้ํา
ภายหลังก็จะเขาผานการฟนอีก หากผูเสพหรือติดยาเสพติดผานการฟนฟูสมรรถภาพแลวมาระดับ
หนึ่งแลว ทั้งสภาพทางจิตใจของบุคคลนั้นๆไมสามารถแกไขฟนฟูไดแลว ควรจะนําสูกระบวนการ
ฟนฟูอีกระบบ คือระบบตองโทษหนึ่งซ่ึงมีวิธีการบําบัดรักษาเชนกัน  
 ปญหากระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หากขาดเงื่อนไขของฟนฟูทางดาน
จิตใจแลวและไมมีกระบวนการติดตามภายหลังการฟนฟูแลว ทั้งขาดหนวยงานซึ่งมีหนาที่ในการ
แกไขปญหายาเสพติดโดยตรงแลว ทั้งการประชุมของคณะกรรมการและประธานอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีผลตอกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทําใหผูเสพหรือติดยาเสพติด
ไมสามารถเลิกการใชยาเสพติดไดอยางถาวรและสามารถกลับคืนสูสังคมไดตามปกติ ควรมีการ
แกไขบทบัญญัติพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดบางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการฟนฟู  
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

จ 

 

Thesis Title: The Use of Discretionary Power of the Subcommittee on the Implementation 
of  the Rehabilitation of Drug Addict pursuant to section 33 of the Drug 
Rehabilitation Act, B.E. : 2545 a case study on those who have gone through 
drug  rehabilitation 

Author Eggachai Kanjananggulpan 
Thesis Advisor: Professor Veraphong Boonyobhas 
Department: Law 
Academic Year: 2008 
 

ABSTACT 
 

 It is believed that bringing addicts to a normal justice process will solve the problem. 
The solution where punishment is emphasized is to lock them away from the society and put them 
behind bar, thereby confining them in a controlled area far away from returning to drugs. In fact, 
what happens in the society is that the punishment has rarely led them to total withdraw. As soon 
as they are released back to the same environment, there are prone to become addicted again. 
Ministry of Justice and Office of the Narcotics Control Board have put enormous effort to come 
up with the resolution. Drug Rehabilitation Act B.E. 2545 was issued to reroute the convicts 
charged with drug use and having a small amount of drug in possession from the justice process 
by admitting them for pursuit of physical and mental rehabilitation.  
 The objectives of drug addict rehabilitation are different from punishment. Thus, 
measures adopted for rehabilitating drug addicts need to produce remedy and recovery both 
physically and mentally in order for them to completely turn their back on drugs. Without such 
physical and mental remedy and recovery, the result of rehabilitation in which the convicts are 
rerouted is indifferent from that of the normal justice process. Whether the centers of drug 
rehabilitation are in state hospitals or established specifically to provide the addicts assistance and 
advice, psychiatrists are there for consultancy. The follow-up process is implemented to monitor 
them within a certain period of time as they are back to the same environment and society that 
had led them to addiction, live a normal life as well as stay mentally and physically healthy and 
away from further drug use.  These are the genuine objectives of rerouting the convicts charged 
with drug use and having a small amount of drug in possession from the justice process. 
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 The Act relating to narcotics imposes those convicted to be sentenced under criminal 
law. According to Drug Rehabilitation Act B.E. 2545, those charged with drug use and having a 
small amount of drug in possession are provided chance to physical and mental rehabilitation in 
the center where rehabilitation measures are in practice and medically proven. In addition, the 
committees according to Drug Rehabilitation Act need to be convinced that the follow-up process 
is put into practice and then use their discretion to determine whether those gone through 
rehabilitation are free from addiction and out of guilty.  
 In rehabilitation processes, there still has been a problem in practice especially those 
previously charged with drug taking and possession for they commit it later on. In case where the 
rehabilitation process needed once more, the practice has to be even more stringent since their 
mental state is difficult to cure with normal procedures. Nevertheless, the use of Discretionary 
Power of the subcommittee on the Implementation of the Rehabilitation of Drug Addict pursuant 
to section 33 of the Drug Rehabilitation Act, B.E 2545 should be carefully handled in order to 
determine whether the rehabilitation pursuant is physically healthy and mentally stable to return 
to the society in order for his own sake and more importantly for the society and the nation as a 
whole. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่ง จากศาสตราจารย 
วีระพงษ บุญโญภาส ที่ไดสละเวลาอันมีคาของทานรับเปนอาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนไดให
คําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนดวยความเอาใจใสตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร. พีระพันธ  พาลุสุข ที่ไดสละเวลาอันมีคาของทาน 
รับเปนประธานกรรมการ และไดใหคําแนะนํา ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยอรรณพ ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ที่สละเวลาอันมีคาของทานรับเปนกรรมการ รวมทั้งไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ เปน
อยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร. อุทัย อาทิเวช ที่สละเวลาอันมีคาของทานรับเปน
กรรมการ และไดใหคําแนะนํา ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ใหสําเร็จไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ  พันตํารวจโทจารุวัฒน  สุริยาทิพย  พนักงานสอบสวน  (สบ .3) 
ตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ คุณพรประภา แกวกลา ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และคุณรัตติยา ศรีสุข พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม คุณอํานาจ เหลากอที ผูอํานวยการ
สวนประสานพื้นที่ สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําเกี่ยวกับประเด็นของกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทายที่สุดนี้  ผูเขียน
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาเปนอยางสูง  ที่ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจใหกับผูเขียน 
รวมทั้งขอมอบความดีใหกับครอบครัวที่เปนกําลังใจใหกับผูเขียนเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา
เชนกัน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ยาเสพติดเปนปญหาที่รายแรงของมวลมนุษยชาติ สรางผลกระทบตอสังคมประเทศชาติ
อยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเสพยาเสพติด เนื่องจากทําลายสุขภาพอนามัยของผูใชหรือผูเสพ
ใหเกิดความเสื่อมโทรมและออนแอลง และสงผลใหรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณคาบําบัดรักษา 
ผูติดยาเสพติดในปหนึ่งๆ คิดเปนเงินมากมาย ทั้งยังทําลายวัฒนธรรมอันดีงาม และเปนบอเกิดแหง
อาชญากรรมรายแรงอื่นของสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเพื่อนําไปใชในการ
ซ้ือยาเสพติดรวมถึงประกอบอาชญากรรมยาเสพติดอีกดวย 
 การแพรระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยไดขยายไปสูวงกวาง และทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากการปราบปรามที่เขมงวดของภาครัฐ ทําใหรูปแบบของยาเสพติดไดพัฒนา
รูปแบบไปจากเดิม มีการลักลอบผลิตในประเทศเพื่อนบานที่มีผลกระทบตอตลาดยาเสพติดใน
ประเทศไทย คือพมา ลาว และกัมพูชา กลุมผูผลิตมีศักยภาพคงเดิมขึ้นอยูกับปริมาณความตองการ
ของตลาด การผลิตฝน เฮโรอีน และไอซ มีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่กัญชา และยาบา มีแนวโนม
ลดลง แหลงพักยาเสพติดยังคงมีจํานวนมากในประเทศเพื่อนบานอยูบริเวณชายแดนรอบๆ ประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังพบการลักลอบลําเลียงเฮโรอีนผานประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม การลักลอบ
นํ ายาบ าเข าประเทศไทยในลักษณะกองทัพมดซุกซอนมาในร างกายโดยเฉพาะทางทวารหนัก
1 เพื่อนํามาจําหนายใหแกผูเสพ ประกอบกับวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร การ
คมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูง และเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด มุงเนนทําเงินกําไร โดยไมคํานึงวาผูใชหรือผูเสพจะเปนชนกลุมใดของสังคม ดังจะเห็น
ไดชัดเจนจากสถิติของผูเขารับการบําบัดรักษาของสถานบําบัดทั่วประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น2 โดย

                                                        
1  ศูนยปฏิบัติการเฝาระวัง สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.  (2550,ธันวาคม 2549 – มีนาคม 2551).  

“สรุปสถานการณยาเสพติด ป 2549 และแนวโนมของปญหา”, วารสารสํานักงาน ป.ป.ส.,  ปท่ี 23, ฉบับที่ 1.  
หนา 9-11. 

2  แหลงเดิม. 
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แพรระบาดไปยังชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถานประกอบการตางๆ  เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผูเขียนขอนําขอมูลการจับกุมผูกระทําความผิด ซ่ึงแยกตามชนิดของยามาแสดงดังนี้3  
 

ตารางที่ 1.1  แสดงขอมูลชนิดและน้ําหนกัยาเสพตดิที่จบักุมไดทัว่ประเทศ  ตั้งแตเดอืนมกราคม- 
 ธันวาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ปจจัยที่สนับสนุนการแพรระบาดของยาเสพติดที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือผูติด
ยาเสพติดซ่ึงอาจมีสาเหตุของการติดจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอกของตัวเอง โดยสาเหตุ
ภายในอาจไดแกความจําเปนทางรางกาย4 ความเชื่อถืออยางผิดๆ ความอยากรู อยากลอง และอยาก
สนุก ความคึกคะนอง หรือเกเรโดยสันดาน สําหรับสาเหตุภายนอกอาจไดแก ปญหาทางเงื่อนไข

                                                        
3  สวนการขาว  สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.  (2550).  ผลการ

ปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ.  หนา 2. 
4  ไชยยศ เหมะรัชตะ.  (2525).  ปญหายาเสพติด:การศึกษาและวิเคราะหในแงกฎหมาย.  หนา 28. 

ชนิดยาเสพตดิ น้ําหนัก  (กิโลกรัม) 
เมทแอมเฟตามีน 1,291.24 
เฮโรอีน 293.37 
ไอซ 28.39 
โคคาอีน 18.72 
คีตามีน 2.97 
โคเดอีน 861.02 
กัญชาแหง 15,384.04 
กัญชาสด 2,077.16 
ยางกัญชา 1.65 
ฝนดิบ 138.27 
ฝนสุก 1.89 
พืชฝน 1,566.81 
พืชกระทอม 41,091.03 
สารระเหย 130.93 
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 43.42 
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ของสังคม สภาพแวดลอม และสภาพครอบครัวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําให 
ไมสามารถปรับชีวิตในสังคมไดอยางปกติจนตองอาศัยยาเสพติดเปนที่พึ่ง เพื่อใหภาพการแพร
ระบาดของยาเสพติดไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผูเขียนขอนําขอมูลการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศจําแนก
ตามขอหา ขอมูลผูตองหาคดียาเสพติดรายสําคัญ และขอมูลผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติด 
มาแสดงดังนี้5  
 

ตารางที่ 1.2  แสดงขอมูลจํานวนคดียาเสพติดทั่วประเทศ จําแนกตามขอหาตางๆ ป พ.ศ. 2546- 
 2550 

 

ขอหา 2546 2547 2548 2549 2550 

เสพ 37,095 21,673 26,286 33,538 46,168 

ครอบครอง 49,776 25,129 25,129 33,366 35,366 

ครอบครองเพือ่จําหนาย 15,054 12,621 18,422 21,137 13,082 

จําหนาย 14,743 8,285 10,840 13,402 1,586 

ผลิต 1,130 659 653 985 786 

นําเขา 374 488 649 670 121 

สงออก 122 56 162 107 92 

อ่ืนๆ (สมคบ) 11 16 3 7  

 
ตารางที่ 1.3  แสดงขอมูลผูตองหาคดียาเสพติดรายสําคญั  ตั้งแต ป พ.ศ. 2546-2550 

 

ป จํานวนคดีท่ัวประเทศ จํานวนคดีรายสําคัญ รอยละ 

2546 102,333 3,568 3.48 

2547 55,472 3,914 7.05 

2548 67,131 3,943 5.87 

2549 82,864 4,750 5.73 

2550 97,573 4,478 4.58 

ตารางที่ 1.4  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละของผูเขารับการบําบัดรักษา ปงบประมาณ 25506 

                                                        
5  สวนการขาว สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.  เลมเดิม.  หนา 19. 
6  สํานักพัฒนาระบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข.  (2550). 

สรุปสถานการณปญหายาเสพติด ดานการบําบัดฟนฟู ป 2550.  หนา 6. 
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ผูเขารับการบําบัด 
ภาค 

จํานวน รอยละ 

กลาง 31,753 55.57 

เหนือ 10,279 17.99 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 8,009 14.02 

ใต 7,095 12.42 

รวม 57,136 100.00 

 
 1.1.1 การแกไขปญหายาเสพติดในประเทศไทย 
 การแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทยนั้น ไดดําเนินการตลอดมาอยางตอเนื่อง 
นับตั้งแตประเทศไทยมีนโยบายการยกเลิกการสูบและการจําหนายฝนทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 เปนตนมา และไดมีการตั้งคณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 
(ก.ป.ส.) ขึ้นในป พ.ศ. 2504 เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและการประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ในการแกไขปญหายาเสพติด แตการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ตองหยุดชะงักไป 
ในบางชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล จนกระทั่งตอมาในป พ.ศ.2519 จึงไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และไดมีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) เปนหนวยงานหลัก และไดกําหนดมาตรการ
ในการดําเนินการกับปญหายาเสพติดไว 4 ประการ คือ 
 1.1.1.1 มาตรการควบคุมพืชเสพติด เปนมาตรการหนึ่งที่ใชแกปญหายาเสพติด โดยการ
หาพืชชนิดอื่นๆ ที่สามารถปลูกไดในที่สูง และสามารถทํารายไดใกลเคียงกับพืชเสพติด เชน ฝน 
อยางไรก็ตาม มาตรการในการปลูกพืชทดแทนนี้ไดรับการยอมรับวาจะตองดําเนินการควบคูกันไป
กับการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อตลอดจนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชาวไทยทองถ่ินที่ขึ้นอยูกับพืชเสพติดนั้นมาหลายชั่วอายุคน การควบคุมพืชเสพติดนี้ได
ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
    ก. การพัฒนาแบบไมมีเงื่อนไข เปนการสงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกพืชเสพติดและการพัฒนาชุมชนใหรูจักวิชาการดานการเกษตรและการพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของตนเอง 
    ข. การพัฒนาแบบมีเงื่อนไข เปนการจัดทําโครงการขึ้นโดยรัฐบาลจัดหาเครื่อง
อุปโภค ตลอดจนเมล็ดพันธุพืชที่จําเปนตอการครองชีพเปนการทดแทน อีกทั้งจะชวยดานสงเสริม
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การปลูกพืชทดแทน การพัฒนาชุมชน และการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยผูรับความชวยเหลือ
ซ่ึงเปนผูปลูกพืชเสพติดนี้จะตองใหคํามั่นสัญญาวาจะเลิกปลูกพืชเสพติด  
  1.1.1.2 มาตรการปองกันยาเสพติด เปนมาตรการหนึ่งเปนที่ยอมรับวามีความสําคัญ 
กวาการตามแกไขปญหา การกําหนดวิธีดําเนินการ จึงเปนสิ่งจําเปน โดยคํานึงถึงสภาพและ
องคประกอบสําคัญของปญหายาเสพติด คือ คน ยาเสพติด และสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึง
กันและกัน โดยเฉพาะ “ คน” จะตองมุงเนนเปนกรณีพิเศษ ดวยการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับยาเสพติดใหประชาชนไดรับทราบเพื่อใหเกิดการตระหนักและตื่นตัวตอปญหายาเสพติด 
ตลอดจนมุงสรางทัศนคติ (Attitude) และคานิยมที่ถูกตองใหกับประชาชน 
  1.1.1.3 มาตรการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดยาเสพติด เปนมาตรการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดอุปสงค (Demand) ของยาเสพติด ดวยการลดจํานวนผูเสพ โดยมีหลักความคิดวาไมมีผูใชหรือ 
ผูเสพแลวไมมีการผลิตหรือการคาอันเปนการลดอุปทาน (Supply) ดานยาเสพติดโดยการใหการ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดทั่วทั้งประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
  1.1.1.4 มาตรการปราบปรามยาเสพติด เปนมาตรการที่มีความสําคัญจะขาดเสียไมไดใน
การแกไขปญหายาเสพติด มีวัตถุประสงคเพื่อมุงขจัดการคา ตลอดจนการกระทําความผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดอื่นๆ โดยใชการสืบสวนจับกุม ระบบการขาว และปจจัยสนับสนุนตางๆ เปนการ
กําหนดแนวทางการปราบปราม 
  อยางไรก็ดีเปนที่นาสังเกตวาแมการแกไขปญหายาเสพติดไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
และจริงจังตลอดมาเปนระยะเวลาอันยาวนานถึง 30 ป แตก็ยังไมสามารถขจัดปญหานี้ใหหมด 
ไปไดอยางเด็ดขาด รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงปญหานี้เปนอยางยิ่ง อันจะเห็นไดจากนโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดที่เขมงวดใหมีการปราบปรามกันอยางจริงจังและใหปฏิบัติตอผูติดยาเสพติด
ในฐานะผูปวย โดยใหโอกาสในการเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพตามความตองการ
และความเหมาะสมของตัวยาเสพติดดวย7 ซ่ึงเปนการแกไขปญหายาเสพติดโดยดําเนินการใน 
ทุกมาตรการไปพรอมกันไป 

                                                        
7  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541.  เร่ืองนโยบายดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด.  

ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2541. 
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 1.1.2 การบําบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย 
 สําหรับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในประเทศไทยปจจุบันนี้แบงออกเปน 3 ระบบ 
คือ8 
  1.1.2.1 ระบบสมัครใจบําบัดรักษา (Voluntary System) เปนการเปดโอกาสใหผูติด
ยาเสพติดซึ่งตองการจะเลิกเสพยาเสพติดสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล 
ตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในขั้นตอนตางๆ ทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ซ่ึงปจจุบันมี
สถานพยาบาลทั่วประเทศ จํานวน 994 แหง แบงเปนสถานพยาบาลภาครัฐจํานวน 882 แหง และ
ภาคเอกชนจํานวน 112 แหง 
  1.1.2.2 ระบบตองโทษ (Correction System) เปนการใหการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
ที่ไดกระทําความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด และถูกคุมขังซึ่งตองไดรับการรักษาพยาบาลภายใต
ขอบเขตขอบังคับของกฎหมาย  
  1.1.2.3 ระบบบังคับ (Compulsory system) เปนระบบที่เกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เปนกฎหมายที่ใชบังคับผูติดยาและสารเสพติดใหเขารับการ
บําบัดรักษา ที่ผานกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ได
แตงตั้งโดยคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 
    จากสถิติของผูเขารับการบําบัดรักษาจากสถานบําบัดรักษาทั่วประเทศ ผูเขารับ
การบําบัดรักษา สวนใหญเขารับการบําบัดรักษาครั้งแรกเปนกลุมเยาวชนอายุระหวาง 15-24 ป เปน
กลุมหลักที่เขารับการบําบัดรักษา และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น9 ผลของการพยายามที่จะบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพใหเลิกยาเสพติดดวยวิธีการตางๆ นั้น สามารถชวยใหผูติดยาเสพติดเลิกเสพไดใน
ระหวางการบําบัดรักษา แตหลังการบําบัดรักษา ปรากฏวามีผูติดยาเสพติดที่สามารถหยุดใชยาอีก
จํานวนไมนอย หวนกลับไปใชยาเสพติดซ้ําอีก ผูติดยาเสพติดสวนมากเมื่อเขารับการบําบัดรักษาจน
หายแลว มักจะกลับไปสูส่ิงแวดลอมเดิมอันเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูติดยาเสพติด 
หวนกลับไปติดยาเสพติดซํ้าซ่ึงมีจํานวนถึงรอยละ 96 (อรุณ เชารนาศรัย และ ละออ พงษพานิช, 
2521:1).10 

                                                        
8  สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสํานักงาน ป.ป.ส  กระทรวงยุติธรรม.  (2547).  

รูปแบบการบําบัดรักษายาเสพติดหนา.  หนา 19-23. 
9  ศูนยปฏิบัติการเฝาระวัง สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.(2550).  เลมเดิม.  หนา 13. 
10  สุพจนี ชุติดํารง.  (2544).  หนา 2. 
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 อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหาผูติดยาเสพติด ดวยมาตรการบําบัดรักษา 
ยังไมบรรลุจุดมุงหมายเทาที่ควร แมกระนั้นก็ยังเปนการดีที่ผูติดยาเสพติดบางสวนสามารถเลิก 
ติดยาเสพติด และเปนตัวอยางที่ดีแกผูติดยาเสพติดอ่ืนใหปฏิบัติตามได สําหรับการนําวิธีการบังคับ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดมาใชนั้น ในขณะนี้ยังมีขอขัดของหลายประการ เชน สถานที่ควบคุมตัว
เพื่อการตรวจพิสูจน สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมเพียงพอ การ 
ขาดแคลนบุคคลากร แตประการสําคัญที่สุดก็คือปญหาในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
บําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่มีบทบัญญัติการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
โดยอํานาจของเจาหนาที่ฝายบริหารไมผานกระบวนการยุติธรรมทางศาล โดยการใหอํานาจแกฝาย
บริหาร ในรูปของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟูฯ อันเปนเหตุผลสําคัญสองประการ คือการผัน (Diversion) เอา
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีลักษณะไมรุนแรงออกจากระบบการดําเนินคดีอาญาที่เปนหลัก
ทั่วไปอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูกระทําความผิดมิใหตองตราบาป หรือมลทินติดตัว และผูติด
ยาเสพติดยังไดรับการเยียวยาแกไขปรับปรุงจากรัฐไดรวดเร็วถูกตองตามหลักวิธีการ มิตองทนทุกข
ทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจนานเกินไปจนอาจแกไขเยียวยาไมทัน อีกทั้งยังสงผลโดยทางออม 
และทางตรงกับการหวนคืนสูสังคมไดอยางปกติอีกดวย เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อลด
ขั้นตอนและงบประมาณที่รัฐตองรับภาระเพิ่มขึ้นในกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ซ่ึงทายสุดแลว
ผลของการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติไมมีความแตกตางกันแตอยางใดกับวิธีการผัน 
(Diversion) ผูกระทําความผิดออกจากวิธีทางตามปกติ เพราะศาลมักจะพิจารณาพิพากษารวมถึงการ
บําบัดรักษาไวดวย 
 กอนป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีการนําระบบบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษมาใช
เพียงสองระบบ คือระบบตองโทษและระบบสมัครใจ ตอมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ 
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซ่ึงมีสาระสําคัญในความหวงใยอยางยิ่งตอขอบเขตและ
แนวโนมที่สูงขึ้นของความตองการซึ่งยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอันกอ 
ใหเกิดภัยคุกคามอยางรายแรงตอสุขภาพและสวัสดิภาพของมนุษยและผลเสียหายตอ รากฐาน 
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองของสังคม และโดยขอเท็จจริงที่วาเด็กถูกใชเปนตลาดผูใช
ยาเสพติดเพื่อวัตถุประสงคในการผลิต จําหนาย และการคาที่มิชอบซ่ึงยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ซ่ึงกอใหเกิดภัยรายแรงอันประมาณมิได โดยปรารถนาที่จะขจัดรากเหงาของ
ปญหาการใชยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทโดยผิดวัตถุประสงค รวมทั้งความ
ตองการที่ผิดกฎหมายที่มีตอยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวและรายไดมหาศาลที่ไดจากการ
ลักลอบคายาเสพติด 
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 ขอบเขตและวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้คือการสงเสริมความรวมมือกันระหวางภาคี 
โดยดําเนินการตามพันธะกรณีภายใตอนุสัญญานี้ ภาคีจะตองดําเนินมาตรการที่จําเปนรวมทั้ง
มาตรการดานนิติบัญญัติและดานบริหาร โดยสอดคลองกับบทบัญญัติพื้นฐานของระบบกฎหมาย
ภายในของตน นอกจากการตัดสินลงโทษหรือการลงโทษสําหรับความผิดแลว ภาคีอาจกําหนดให
ผูกระทําความผิดตองเขารับมาตรการตางๆ เชน การบําบัดรักษา การศึกษา การดูแลภายหลังการ
บําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ หรือการกลับคืนสูสังคม และในกรณีความมีลักษณะไมรายแรง 
และเมื่อเห็นเปนการสมควร ภาคีอาจกําหนดมาตรการตางๆแทน เปนทางเลือก หรือมาตรการ
เพิ่มเติมการตัดสินลงโทษหรือการลงโทษสําหรับการกระทําความผิด เชน การศึกษา การฟนฟู
สมรรถภาพหรือการกลับคืนสูสังคม รวมถึงการบําบัดรักษาหรือการดูแลภายหลังการบําบัดรักษาใน
กรณีที่ผูกระทําความผิดเปนผูติดยาเสพติด มาตรการเหลานี้อาจเปนไปตามคําแนะนําขององคการ
สหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ อาทิองคการอนามัยโลกและองคการคา
ระหวางประเทศอื่นที่มีอํานาจ และเปนไปตามโครงรางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาการใชยา
ในทางที่ผิด ซ่ึงรับเอาโดยที่ประชุมระหวางประเทศวาดวยการใชยาในทางที่ผิดและการลักลอบคา 
ที่จัดขึ้นในป ค.ศ.1987 อันเปนการประชุมที่เกี่ยวกับความพยายามขององคกรระดับรัฐบาลและมิใช
รับรัฐบาลและของภาคเอกชนในเรื่องการปองกัน การบําบัดรักษา และการฟนฟู  
 ประเทศไทยไดมีการอนุวัติการเพื่อเปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 โดยออก
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกาศใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 
ระบบบังคับบําบัดไดถูกนํามาใชครั้งแรกในบางพื้นที่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546 ซ่ึงเจตนารมณหลัก
ของพระราชบัญญัติฟนฟูฯ  คือการปฏิบัติตอผูเสพหรือติดยาเสพติดเหมือนผูปวยไมใชอาชญากรรม 
และการใหผูตองหาเขาบําบัดรักษาภายในสามป โดยตองไมเปนผูตองหา หรืออยูระหวางถูก
ดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น และกรณีเปนผูตองหาเสพยาเสพติดตองเปนผูเสพและมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายจํานวนเล็กนอย11 ตามเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การที่กฎหมายถือวาผูเสพหรือผูติดยาเสพติดถูกบังคับใหเปนผูจําหนายยาเสพติดเพื่อ
แลกกับการไดยาเสพติดไปเสพ สมควรขยายขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดให
ครอบคลุมถึงผูเสพและมีไวในครอบครอง ผูเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และผูเสพและ
จําหนายยาเสพติดจํานวนเล็กนอยดวย หากมองกันโดยแทจริงแลวผูเสพกรณีเหลานี้เปนผูที่จําหนาย
ยาเสพติดเพียงแตกฎหมายใหโอกาสในการแกไขตนเองเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
โดยไมตองรับโทษทางอาญา ขณะเดียวกันในสภาพความเปนจริงของสังคมมีการกระทําความผิด

                                                        
11  พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.  2545 มาตรา 19. 
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ฐานเสพยาเสพติดซ้ําทั้งในขณะเขารับการฟนฟู และภายหลังพนการฟนฟู ดังจะเห็นไดจากจํานวน
คร้ังของผูเขารับการบําบัด12 
 

ตารางที่ 1.5 แสดงขอมูลรอยละผูเขารับการบําบัดปงบประมาณ 2550 จําแนกตามจาํนวนครั้งที ่
 เขารับการบําบัด 

 

จํานวนครั้งท่ีเขารับการบําบดั จํานวน (ราย) รอยละ 
เคยเขาบําบัด 1 คร้ัง 44,551 78.06 
เคยเขาบําบัด 2 คร้ัง 8,299 14.54 
เคยเขาบําบัด 3 คร้ัง 2,069 3.63 
เคยเขาบําบัดมากกวา 3 คร้ัง 2,156 3.77 
 รวม 5,7075 100.00 

  
 จากสถิติผูเขารับการบําบัดรักษาฯของกระทรวงสาธารณะสุข นับถึงแตเดือนพฤษภาคม
2551 มีจํานวนถึง 559,826 ราย ซ่ึงเปนผูติดยาเสพติดซ้ําจํานวนประมาณรอยละ 20 ของผูเขารับการ
บําบัดรักษา ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการที่ผูติดยาเสพติดที่ผานการบําบัดรักษามาแลว ไมมีงานทํา 
เนื่องจากไมมีสถานประกอบการใดยอมรับเขาทํางาน หรือผูติดยาเสพติดบางรายทํางานในสถาน
ประกอบการแลว เมื่อไปบําบัดรักษายาเสพติดหายกลับมาแลว สถานประกอบการไมรับกลับเขา
ทํางาน เพราะคิดวาผูติดยาเสพติดเปนอาชญากรคนหนึ่งที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายในสถาน
ปรกอบการ และไมเชื่อมั่นวาจะเลิกยาเสพติดไดจริง ทําใหผูติดยาเสพติดที่ผานการบําบัดรักษา
มาแลวไมรูวาจะไปทําอาชีพอะไร ปลอยเวลาใหเปลาประโยชนไปวันๆ เมื่อกลับไปอยูในชุมชน 
ที่อยูในสภาพแวดลอมเดิมทําใหกลับไปเสพติดยาเสพติดซ้ําอีก จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชวยเหลือ 
ผูติดยาเสพติดอยางครบวงจรภายหลังการบําบัด เพื่อใหสามารถกลับคืนสูครอบครัวมีงานทํา และ
ดํารงชีพไดอยางปกติสุข13 ในความเปนจริงแลวผูที่เขารับการบําบัดรักษาจากสถานบําบัดรักษา
ตางๆ เปนครั้งแรก อาจเปนผูที่ผานการบําบัดรักษายาเสพติดมาแลวจากสถานบําบัดอื่นก็ได และ
ทางศูนยฟนฟูสมรรถภาพหรือสถานบําบัดรักษาแตละแหง ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลผูเขารับการ
บําบัดรักษาถึงกัน ซ่ึงเรื่องนี้ผูที่ติดยาเสพติดซํ้าสวนใหญอาจไมบอกความจริงใหสถานบําบัดรักษา

                                                        
12  สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.  เลมเดิม. 

หนา 88. 
13  สุวิชาญ รักษรตนากร. (2551,  สิงหาคม-พฤศจิกายน).  “เปดใจสถานประกอบการ เปดโอกาสผูเลิก

ยาเสพติด.”  วารสารสํานักงาน ป.ป.ส.,  ปท่ี 24,  ฉบับที่ 3.  หนา 50. 
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ตางๆ ใหทราบ และนอกจากนั้นผูที่ติดยาเสพติดซ้ําที่ไมไดสมัครใจเขารับการรักษาจากสถานบําบัด
ตางๆ อาจมีอีกเปนจํานวนมากก็ได 
 แตในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ผูเสพหรือผู ติดยาเสพติดที่ผานกระบวนการ
ฟนฟูครบถวนตามเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฟนฟูและเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการแลว 
ตามมาตรา 33 ใหถือวาพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาฐานเสพยาเสพติดตามมาตรา 19 หากมีการมา
กระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดซ้ําซึ่งจะกลับเขามาสูกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูฯ ผูติดยาเสพติดอีก กระบวนการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูในครั้งหลังนี้จะนําเอา
ประวัติการตองหาวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือประวัติการเสพติดยาเสพติดในครัง้กอน
มาใชในการพิจารณาเพื่อขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีกไดหรือไม
เพียงใด 
 ทั้งหากผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด ไดเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดจนผานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดครบถวนตามเงื่อนไขที่
คณะอนุกรรมการฟนฟูและเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการแลว และกลับมาเสพซ้ําอีก ซ่ึงจะ
กลับมาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟนฟูฯอีก ซ่ึงการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟู 
หากไมมีหลักเกณฑขอบเขตของจํานวนครั้งของการกระทําความผิดฐานเสพซ้ํา นาจะไมเปน
กระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูติดยาเสพติดที่ ถูกตองแทจริง ทั้งยังไมสอดรับกับมาตรการ
ปราบปรามยาเสพติด 
 ผูเขียนจึงมีความสนใจเพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑในการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กรณีผูติดยาเสพติดที่เขารับ 
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลวกลับมากระทําความผิดฐานเสพซ้ําอีก 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวความคิดทฤษฎีการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ตามหลักสํานักอาชญา
วิทยา หลักทฤษฎีตราหนา หลักแทนการดําเนินคดีอาญา ลักษณะการบังคับบําบัดรักษา  
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกรณีการกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดของผูที่เคยผานการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามมาตรา 33 
 1.2.3 เพื่อศึกษาการบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน มาเลเซีย 
สิงคโปร เปรียบเทียบกฎหมายไทย 
 1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการฟนฟูฯ 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา  
 ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ยังไมมีการบัญญัติไว 
หากมีการกลับมากระทําความผิดเสพยาเสพติดของผูที่เคยผานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ตามาตรา 33 กรณีกลับมาเสพยาเสพติดในขณะเขารับการฟนฟู หรือภายหลังการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด ทําใหคณะอนุกรรมการเกิดขอขัดของในการใชดุลพินิจส่ังขยายระยะเวลาการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดหรือไมเพียงใด รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ จึง
จําเปนตองปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูฯ ใหมีความ
ครอบคลุมถึงกรณีการกลับมากระทําความผิดฐานเสพซ้ําอีก ขณะเขารับการฟนฟู หรือกรณีการ
กลับมากระทําความผิดฐานเสพซ้ําอีกภายหลังการฟนฟู ไมวาจะเปนการเสพยาเสพติดประเภท
เดียวกัน หรือตางประเภทกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.4.1 ศึกษาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 1.4.2  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1.4.3  ศึกษากฎหมายตางประเทศ 
 1.4.4  ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 1.4.5  ศึกษาระเบียบ กฎ หรือคําส่ังที่เกี่ยวของ 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 1.5.1 การศึกษาวิจัยโดยเอกสาร ตํารา รายงาน หนังสือ บทความในวารสารกฎหมาย ทั้งในและ
ตางประเทศ 
 1.5.2 ศึกษาโดยการสัมภาษณ  เจาหนาที่ สํานักงาน  ป .ป .ส .  เจาพนักงานคุมประพฤติ 
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 แพทยผูบําบัดรักษาผูเสพหรือผูติดยาเสพติด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวความคิด ทฤษฎีการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ตามหลักสํานัก
อาชญาวิทยา หลักทฤษฎีตราหนา หลักแทนการดําเนินคดีอาญา ลักษณะการบังคับบําบัดรักษา  
 1.6.2 ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกรณีการกลับมากระทําความผิดเสพยาเสพติดของผูที่เคยผานการฟนฟู
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สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามาตรา33 กรณีกลับมาเสพยาเสพติดในขณะเขารับการฟนฟู 
หรือภายหลังการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ทั้งการเสพยาเสพติดประเภทเดียวกัน หรือ 
ตางประเภทกัน 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงการบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน 
มาเลเซีย สิงคโปร เปรียบเทียบกฎหมายไทย 
 1.6.4 เปนแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหไดความชัดเจนใน
หลักเกณฑจํานวนครั้งของผูกระทําความผิดฐานเสพซ้ําเพื่อนําเขาสูกระบวนการลงโทษตามสภาพ
ความเปนจริงอันเปนการสอดรับกับแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด และมาตรการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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บทที่ 2 

การบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
 
2.1 ประวัติความเปนมาของยาเสพติด (Historical Background) 
 ยาเสพติดมีการแพรระบาดเกือบทั่วทั้งทุกภูมิภาคในโลก ไมวาจะเปน ทางยุโรป 
อเมริกา เอเชีย รวมถึงประเทศไทย ซ่ึงแตละภูมิภาคลวนมีประวัติความเปนมาของยาเสพติดใน
ประเทศของตน 

 2.1.1 ในประเทศไทย 
 ยาเสพติดซ่ึงเปนปญหาของชาติอยูในขณะนี้ มีประวัติความเปนมาอยางไรเปนสิ่งที่
นาสนใจ เพราะมนุษยไดเกี่ยวของกับยาเสพติดมาเปนเวลาชานาน บางชนิดก็ใหทั้งคุณประโยชน
และโทษ บางชนิดก็มีแตโทษภัยเทานั้น ซ่ึงในปจจุบันมียาเสพติดชนิดตางๆ ในทองตลาดมากกวา 
120 ชนิด อยางไรก็ตามยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทยรูจักก็คือ ฝน 
 ฝนเขามาในประเทศไทยในสมัยใดนั้นยังไมทราบแนชัด เทาที่มีหลักฐานครั้งแรก เปน
ประกาศใชกฎหมายลักษณะโจร ในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ปฐม
กษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1903 หรือ ประมาณ 600 ปลวงมาแลว ตามกฎหมายฉบับนี้ได
บัญญัติการหามซื้อ ขาย เสพฝนไววา "ผูสูบฝน กินฝน ขายฝนนั้น ใหลงพระราชอาญาจงหนักหนา 
ริบราชบาทวใหส้ินเชิง ทเวนบกสามวัน ทเวนเรือสามวัน ใหจําใสคุกไวกวาจะอดได ถาอดไดแลว
เรียกเอาทานบนแกมันญาติพี่นองไวแลวจึงใหปลอยผูสูบ ขาย กินฝน ออกจากโทษ" แมวา
บทลงโทษจะสูง แตการลักลอกซื้อขายและเสพฝน ก็ยังมีตอมาโดยตลอดกฎหมายคงใชไดแตใน
กรุงศรีอยุธยาเทานั้น สวนหัวเมืองและเมืองขึ้นที่หางพระเนตรพระกรรณ ไมมีการเขมงวดกวดขัน 
ซ่ึงปรากฏวาผูครองเมืองบางแหงก็ติดฝนและผูกขาดการจําหนายฝนเสียเองดวย เมื่อเปนเชนนี้
ปญหาการขายฝน เสพฝน จึงเลิกไมไดตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ตอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงแจก
กฎหมายปาวรองหามปรามผูขาย ผูสูบฝนแตก็ยังไมมีผล คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ- 
เลิศหลานภาลัย จึงไดทรงตราพระราชกําหนดโทษใหสูงขึ้นไปอีกโดย "หามอยาใหผูใดสูบฝน 
กินฝน ซ้ือฝนขายฝน  และเปนผูสมซื้อสมขายเปนอันขาดทีเดียว ถามิฟงจับไดและมีผูรองฟอง
พิจารณาเปนสัจจะใหลงพระอาญา เฆี่ยน 3 ยก ทเวนบก 3 วัน ทเวนเรือ 3 วัน ริบราชบาทวบุตร
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ภรรยา และ ทรัพยส่ิงของใหส้ินเชิง ใหสงตัวไปตะพุนหญาชาง ผูรูเห็นเปนใจมิไดเอาความมาวา
กลาว จะใหลงพระอาญาเฆี่ยน 60 ที" 
 ในรัชกาลที่ 3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนระยะที่ตรงกับสมัยที่
อังกฤษนําฝนจากอินเดียไปบังคับขายใหจีนทําใหมีคนจีนติดฝนเพิ่มขึ้น และในชวงเวลานั้นตรงกับ
ระยะที่คนจีนเขามาคาขายในเมืองไทยมากขึ้น จึงเปนการนําการใชฝนและผูติดฝนเขามาใน
เมืองไทย ตลอดจนมีการลักลอบนําฝนเขามาในเมืองไทยดวยเรือสินคาตางๆ มาก จึงเปนเหตุใหการ
เสพฝนระบาดยิ่งขึ้น พระองคจึงไดทรงมีบัญชาใหมีการปราบปรามอยางเขมงวดกวดขันในป พ.ศ.
2382 มีผลทําใหการคาฝนและสิ่งอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายเขาไปอยูในมือของกลุมอั้งยี่ที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพฯ และหัวเมืองชายทะเล สรางความวุนวายจากการทะเลาะวิวาทระหวางกลุมอ้ังยี่ตางๆ จน
ตองทําใหทหารปราบปราม 
 ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นวาการปราบปราม
ไมสามารถขจัดปญหาการสูบและขายฝนได และกอใหเกิดความยุงยากวุนวายขึ้น จึงทรงเปลี่ยน
นโยบายใหม ยอมใหคนจีนเสพและขายฝนไดตามกฎหมายแตตองเสียภาษีผูกขาดมีนายภาษี 
เปนผูดําเนินการ ปรากฏวาภาษีฝนทํารายไดใหแกประเทศไทยมาก ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพ ไดทรงรวบรวมไวในหนังสือลัทธิธรรมเนียมตางๆ ใน "ตํานานภาษีฝน" วาภาษีที่ไดนั้น
ประมาณวาถึงปละ 4 แสนบาท สูงเปนอันดับที่ 5 ของรายไดประเภทตางๆ และไดมีความพยายาม
หามคนไทยไมใหเสพฝน แตก็ไมไดผลเต็มที่ 
 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สภาพของการคาฝนยังคง
เปนอยูเชนเดิม คือมีผูคนจํานวนไมนอยที่เสพและติดฝน ที่มีขายตามโรงยาฝนโดยถูกตองตาม
กฎหมาย และภาษีฝนก็ยังเปนรายไดใหญของประเทศ ทรงดําริที่จะแกภาษีฝนที่จะทําใหมีการ 
สูบฝนนอยลงจนสามารถเลิกไดในที่สุด และทรงยอมใหรัฐฯ ขาดรายไดจากภาษีฝน เมื่อไมมีผูสูบ
ฝน ความพยายามนี้ไมเปนผลสําเร็จในรัชสมัยของพระองค แตจากความพยายามนี้ปริมาณเงิน
รายไดจากภาษีฝนก็ลดลงเรื่อยๆจนสิ้นสุดเมื่อป 2502 ทั้งนี้ดวยมาตรการควบคุมตางๆ และรายได
ชดเชยที่รัฐไดจากภาษีอากรยาสูบแทน 
 ใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซ่ึงปกครองประเทศไทยอยูในขณะนั้นไดพิจารณาเห็นวา การ
เสพฝนเปนที่รังเกียจในวงการสังคมและเปนอันตรายแกสุขภาพและอนามัยอยางรายแรง ประเทศ
ตาง ๆ ไดพยายามเลิกการเสพฝนโดยเด็ดขาดแลว จึงเห็นเปนการสมควรใหเลิกการเสพฝนและ
จําหนายฝนในประเทศไทย จึงมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ใหเลิกการ
เสพฝนและจําหนายทั่วราชอาณาจักร และกําหนดดําเนินการใหเสร็จส้ินเด็ดขาดภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2502 โดยกําหนดการตามลําดับดังนี้ 
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 1) ประกาศใหผูเสพฝนขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเสพฝนภายในวันที่ 31   
ธันวาคม 2501 
 2) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2502 หามมิใหรานฝนจําหนายฝนแกผูที่ไมมีใบอนุญาตใหสูบ
ฝน  
 3) ยุบเลิกรานจําหนายฝนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2502 
 4) ใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย รวมกันจัดตั้งสถานพยาบาล และ
พักฟนผูอดฝน  
 5) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 ผูกระทําผิดฐานเสพฝนหรือมูลฝน นอกจากจะตองรับ
โทษตามกฎหมายแลวยังตองถูกสงไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลและพักฟนผูอดฝนไมเกิน 
90 วัน อีกดวย  
 ผลการดําเนินงานปรากฏวามีผูติดฝนที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 70,985 คน เปนชาย 69,961 
คน หญิง 1,024  คน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2502 ทางราชการไดระดมตํารวจตรวจตราตามรานฝน
ทั่วราชอาณาจักร เพื่อมิใหผูที่ไมมีใบอนุญาตเขาเสพฝนในรานคาฝน และมิใหรานฝนขายฝนใหแก
ผูไมมีใบอนุญาต ในวันที่ 30 มิถุนายน 2502 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการเสพฝนและการจําหนายฝน 
เจาพนักงานสรรพสามิตพรอมดวยเจาหนาที่ตํารวจไดเขาควบคุมรานฝนทุกแหง โดยเจาพนักงาน
สรรพสามิต ไดตรวจรับฝน มูลฝนที่เหลือและกลองสูบฝนทั้งหมดจากรานจําหนายฝน และเมื่อ 
เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 กระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงการคลังไดจัดการ
ทําลายกลองสูบฝน ซ่ึงรวบรวมจากรานฝนในจังหวัดพระนคร ธนบุรี โดยเผาไฟที่ทองสนามหลวง 
มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต หัวหนาคณะปฏิวัติเปนประธานและควบคุมการเผาทําลายเอง กลองฝนที่
เผาทําลายในคืนวันนั้นจํานวน 9,001 คัน ตอมาไดเผาทําลายในตางจังหวัดมีจํานวน 11,288 คัน รวม
กลองสูบฝนที่เผาทําลายทั้งสิ้น 45,527 คัน นอกจากนี้ยังไดแกไขกฎหมายวาดวยฝน เพิ่มโทษ 
ผูละเมิดใหสูงขึ้น ซ่ึงไดประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 เปนตนมา จากประกาศของ 
คณะปฏิวัติดังกลาวขางตนเปนอันวานับแตรุงอรุณของวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 การเสพและจําหนาย
ฝนในประเทศไทยก็เปนสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากรัฐบาลจะไดจัดใหผูติดฝนเขารับการบําบัดรักษา 
และฟนฟูแลว ปรากฏวาการปราบปรามก็ไดกระทําเด็ดขาดยิ่งขึ้น มีการประหารชีวิตผูผลิตและ 
คายาเสพติด แตปญหายาเสพติดไมไดลดลง เพียงแตการซื้อขายมีการดําเนินการซอนเรนและมี
วิธีการที่ลึกซึ้งแยบยลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตัวยาเสพติดไดเปล่ียนรูปไปเปนเฮโรอีน ซ่ึงผลิตดวยการ
เปลี่ยนตัวยาสําคัญในฝน คือ มอรฟน ดวยวิธีทางเคมีเปนยาเสพติดที่มีฤทธิ์รายแรงกวาฝนก็กลับ
ระบาดในเมืองไทย พบครั้งแรกราวเดือนกันยายนพ.ศ. 2502 เฮโรอีนไดระบาดในหมูติดฝนอยูเดิม 
เพราะสูบไดงายใชเผาในกระดาษตะกั่วแลวสูดไอไมตองมีบองฝน และไมมีกล่ินเวลาสูบ การ
หลบหนีกฎหมายก็ทําไดงายกวาการสูบฝน 
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 ปจจุบัน ปญหายาเสพติดที่ปรากฏอยูในหมูคนไทยมีรูปแบบตางๆ กันและลักษณะ
ปญหาแตกตางกันออกไป ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูในภาคเหนือของประเทศไทย สวนหนึ่งมีอาชีพ
หลักในการปลูกฝน และมีจํานวนไมนอยที่สูบและติดฝนดวย ในหมูชาวไทยในชนบทพื้นราบ ก็มี
การสูบฝน ใชใบกระทอม กัญชา ยามาหรือยาขยันและยาแกปวด อยูอยางแพรหลาย ปญหา 
ที่รายแรงตามมาคือการแพรระบาดของการติดยาเสพติดหลายชนิดปนกันอยูในขณะนี้ทั้งใน
ตางจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยามาหรือยาบา ไดแพรระบาดเขาในในแทบ 
ทุกชุมชน และหมูบานซึ่งนับวาเปนปญหาใหญในขณะนี้ที่ทุกคนตองรวมกันแกไข 

 2.1.2 ในตางประเทศ 
 ยาเสพติดในแตละประเทศมีประวัติไมเหมือนกัน นักประวัติศาสตรเช่ือกันวาประเทศ
อิรัก อิหรานและประชาชนในแถบเมโสโปเตเมีย รูจักการปลูกฝนมาประมาณ 5,000 ปกอน
คริสตศักราช ชาวกรีกทราบวาฝนสามารถระงับความเจ็บปวดและความกลัดกลุมไดเปนอยางดี 
สวนชาวอินเดียก็ใชฝนเสพ เพื่อใหเกิดความมึนเมา โดยเห็นวาเปนความสุขและลืมความทุกขตางๆ 
ได ตอมาชาวผิวขาวนักลาเมืองขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18-19 ก็รูแทเห็นจริงวาฝนทําอันตรายตอผูเสพ
ไดดี จึงดําเนินนโยบายลาเมืองขึ้นใหมาอยูในอาณานิคมของตน ไดนําฝนจากอินเดียไปใหจีนสูบใน
ที่สุดก็เกิดสงครามฝน ระหวางจีนกับอังกฤษ พ.ศ. 2382 - 2384 จีนจึงยอมแพอังกฤษ ทําสัญญาสงบ
ศึกกันในป พ.ศ. 2385 และชดใชคาเสียหายใหอังกฤษเปนจํานวนเงินถึง 21,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 
และยอมเปดเมืองทาตางๆ ตลอดจนยอมใหอังกฤษเชาฮองกงอีกดวย นับแตนั้นมาชาวจีนก็ออน
กําลังลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงยุคจอมพลเจียงไคเช็ค พ.ศ. 2477 มาดามเจียงไคเช็คเปนผูตอตานการ
ปลูกฝน ไดมีการประหารชีวิตผูคนที่เสพติดฝนไปเปนจํานวนมาก ครั้นตอมาญี่ปุนรุกรานจีนก็ใช
ยาเสพติดเปนเครื่องมือ ทําใหประเทศจีนประสบปญหายาเสพติดยุงยากมากขึ้น เพราะเกิดปญหา
ยาเสพติดหลายชนิดขึ้น นอกเหนือจากฝนที่มีแพรระบาดอยูทั่วไป ตอมาพรรคคอมมิวนิสตจีนมีชัย
ชนะและจีนคณะชาติไดถอยรนไปอยูที่เกาะไตหวัน จีนคอมมิวนิสตจึงไดปราบปรามยาเสพติดบน
ผืนแผนดินใหญหมดไปอยางราบคาบดวยวิธีรุนแรงและเด็ดขาดเมื่อไดกลาวถึงประวัติความเปนมา
ของยาเสพติดในทวีปเอเชีย โดยเริ่มจากเอเชียไมเนอรหรือตะวันออกกลาง ในถ่ินเมโสโปเตเมีย 
อิรัก และอิหราน เร่ือยมาจนถึงอินเดียและจีนแลว ก็ควรกลาวถึงประวัติความเปนมาของยาเสพติด
ในฮองกงและญี่ปุน ที่ไดเกริ่นไวแลวในสงครามฝนระหวางจีนกับอังกฤษ เมื่อฮองกงตองตกเปน
ของอังกฤษตามสัญญาเชานั้น ชาวจีนก็ดูเหมือนวาจะขาดอากาศหายใจ ดวงตามืดมิดเพราะเกาะ
ฮองกงเปรียบเสมือนใบหนาของชาวจีนในสายตาของชนผิวขาว ในการติดตอกับโลกเสรี โดย
แทจริงแลวยาเสพติดไมมีแหลงกําเนิดในฮองกง แตมีการลักลอบไปจากจีนคอมมิวนิสต พมา ลาว 
และไทย ซ่ึงเดิมนั้นเปนการลักลอบเขาสูฮองกงแลวจึงไปแปรรูปเปนเฮโรอีนในฮองกง แตปจจุบัน
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นี้สวนใหญเปนการลักลอบนําเฮโรอีนเขาสูฮองกง ประกอบกับฮองกงเปนเมืองทาเสรีไมเก็บภาษี 
ขาเขาและออกเปนสวนใหญ ดังนั้นการตรวจสินคาจึงไมเขมงวดเวนไวแตของที่ผิดกฎหมาย และ
โดยที่ฮองกงเปนเสมือนประตูไปสูตะวันออก ฮองกงจึงเปนแหลงใหญที่มีผูลักลอบนํายาเสพติด
สงออกและถาจะเทียบจํานวนผูติดยาตอประชากรทั้งสินแลว ก็นับวาฮองกงมีผูติดยาเสพติดสูง
ประเทศหนึ่งเหมือนกันทั้งที่รัฐบาลฮองกงก็ได พยายามปราบปรามอยางเขมงวดกวดขันแลว โดย
ตั้งสํานักงานปราบปรามยาเสพติด (Narcotics Bureau) ขึ้นในกรมตํารวจ และตั้งหนวยพิเศษปราบ
ยาเสพติด (Special Narcotics Section) ขึ้นในกรมการคาและอุตสาหกรรม เพื่อทําการปราบปราม 
ผูลักลอบนํายาเสพติดเขาสูฮองกง โดยประจําอยูที่ทาเรือ ทาอากาศยานเพื่อตรวจสินคาและ
ผูโดยสารที่ผานเขาออก หนวยงานทั้งสองนี้ไดประสานงานกันอยางใกลชิด และติดตอประสานงาน
กับหนวยปราบปรามยาเสพติดของประเทศตางๆ รวมทั้งองคการตํารวจสากลดวย ตามสถิติปรากฏ
วาผูตองคําพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญาทั่วไปมีถึงรอยละ 60 เปนคดีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
เชนเดียวกับในประเทศไทยที่พบวาผูตองหาคดีอาญาทั่วไปรอยละ 58 เปนคดีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
รัฐบาลฮองกงจึงไดจัดตั้งเรือนจําพิเศษขึ้นที่ฝงเกาลูน ช่ือ Tai Lam Prison เพื่อบําบัดผูติดยาเสพติด
โดยเฉพาะ โดยดําเนินการเปน 2 ระยะคือ การถอนพิษยา และระยะพักฟน เชนเดียวกับที่ดําเนินการ
อยูในสหรัฐอเมริกา สวนผูติดยาเสพติดซึ่งสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา  ก็จะถูกสงไปที่
โรงพยาบาล Castle Peak แตสภาพของโรงพยาบาลแหงนี้ปรากฏวาสรางเปนกึ่งเรือนจํา มีเครื่องมือ
อุปกรณดานบันเทิงและการสันทนาการ เพื่อชวยใหลืมความหลังหลายอยาง รวมทั้งการเลนกีฬา
ออกกําลังกายดวย ตอมาไดมีองคการการกุศล องคการทางศาสนา ไดใชเกาะเชคกูโจวเปดรับสมัคร
รักษาผูติดยาเสพติดและเริ่มชีวิตใหมโดยจัดมอบเครื่องมือกสิกรรม เล้ียงสัตวและฝกอาชีพให
ประเทศที่มีการคาขึ้นหนาขึ้นตาถัดจากฮองกงไปคือประเทศญี่ปุน ซ่ึงแตเดิมนั้นกลาวไดวาไมเคย
ประสบปญหายาเสพติดมากอน ฝนและมอรฟนเริ่มเขาไปเผยแพรในญี่ปุนเมื่อครั้งสงครามระหวาง
จีนกับญี่ปุนดังที่ไดกลาวมาแลว ซ่ึงในครั้งนั้นญี่ปุนไดใชกุศโลบายยาเสพติดเปนสงครามเย็นกับจีน 
ตั้งแตนั้นเปนตนมายาเสพติดก็ไดระบาดและแพรหลายไปอยางรวดเร็วท่ัวประเทศเชนกัน 
จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2490 ปญหายาเสพติดในญี่ปุนก็รุนแรงมากคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด
ซ่ึงตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 ก็ไดประกาศวาขณะนี้ญี่ปุนตองซ้ือยาเสพติดจากตางประเทศปละจํานวน
มาก โดยลักลอบนําเขามาจากฮองกงและไตหวัน จํานวนผูติดยาเสพติดในญี่ปุนมีไมนอยกวา 
200,000 คน และนับวาจะทวีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาที่ตามมาไดแกปญหาอาชญากรในญี่ปุน 
ที่ทวีเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูติดยาเสพติด จากการที่ปญหายาเสพติดขึ้น 2 แหงที่ โตเกียว และโอซากา 
กําหนดขยายโครงการของหนวยปราบปรามยาเสพติดขึ้นเปนกรม และสงเจาหนาที่มาดําเนินการ
สืบสวนประจําในตางประเทศคือ ฮองกง ไทย พมา และสิงคโปร ยาเสพติดสวนใหญจากสวน 
ตางๆ ของโลกจะถูกสงไปยังทวีปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศที่รํ่ารวย เหมาะแกการ
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ขายยาเสพติดซึ่งมีราคาสูง ยาเสพติดในรูปของมอรฟนและฝนเริ่มเขาสูสหรัฐฯ เมื่อ พ.ศ. 2343 
เปนตนมา คือตั้งแตกอนและระหวางสงครามกลางเมือง ทหารอาสาสงครามที่ไดรับบาดเจ็บใน
ระหวางสงครามติดมอรฟนกันมาก ครั้นมาภายหลังชาวเยอรมัน ช่ือ เดรสเสน (Dressen) ไดคนพบ
เฮโรอีน เฮโรอีนจึงไดแพรหลายเขาสูสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2443 ตอมาอีก 25 ป คือ พ.ศ. 2468 วงการ
แพทยในสหรัฐอเมริกาพิสูจนไดแนชัดวา เฮโรอีนนี้เปนยาเสพติดรายแรง แตในระหวางนั้นก็มีผูติด
เฮโรอีนอยูถึงประมาณ 2 แสนคนแลวและเมื่อมีรัฐบาลประกาศหาม ผูติดเฮโรอีนซึ่งมีจํานวนมาก
อยูแลวก็พากันไปซื้อจากตลาดมืด และเฮโรอีนก็มีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ เดียว  

 
2.2 ประเภทและลักษณะของยาเสพติด 
 ยาเสพติด แบงไดเปน 3 ประเภท คือ (กรมการแพทย, 2530: 78-80) 

 2.2.1 แบงตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง  
  2.2.1.1 ประเภทกดประสาท ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน ยากลอมประสาท สารระเหย ยา
นอนหลับ  
  2.2.1.2 ประเภทกระตุนประสาท ไดแก แอมเฟตามีน กระทอม โคคาอีน ยาอี เอ็คตาซี  
  2.2.1.3 ประเภทหลอนประสาท ไดแก แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย ยาเค  
  2.2.1.4 ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ( อาจกด กระตุน หรือหลอนประสาท รวมกัน 
ไดแก กัญชา  

 2.2.2 แบงตามแหลงที่มา 
  2.2.2.1 จากธรรมชาติ เชน ฝน มอรฟน กระทอม กัญชา ฯลฯ  
  2.2.2.2 จากการสังเคราะห เชน เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี เอ็คตาซี ฯลฯ  

 2.2.3 แบงตามกฎหมาย  
  2.2.3.1 พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 เชน แอมเฟตามีน เฮโรอีน LSD ยาอี ฯลฯ 
  2.2.3.2 พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตใจและประสาท พ.ศ. 2518 เชน อีฟดีน  
  2.2.3.3 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 เชน ทินเนอร กาว 
แล็คเกอร 
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2.3 สาเหตุของการติดยาเสพติดใหโทษในประเทศไทย13 
 พบวาเกิดจากสาเหตุหลายประการ สาเหตทุี่สําคัญๆ ไดแก 

 2.3.1 สาเหตุจากตวัผูกระทําความผิดเอง มีดังนี ้
  2.3.1.1 มีความเชื่ออยางผิดๆ วาการเสพยาเสพติดสามารถแกไขปญหาตางๆ ได เชน ทํา
ใหเคลิ้มมีความสุขสามารถลืมความทุกขในชีวิตได เชื่อวายาเสพติดบางชนิดมีฤทธิ์เพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศไดหรือสามารถกระตุนปฏิกิริยาทางเพศ หรือมีความเชื่อวาชวยใหขยันทํางาน
ไดมากขึ้น เชน ยาขยัน หรือยาบา ในระยะแรกที่เริ่มแพรระบาด เปนตน ซ่ึงความเชื่ออยางผิดๆ 
เชนนี้ ทําใหผูเสพอยากจะทดลองเพื่อจะไดเปนเชนนั้นบาง จึงเปนสาเหตุใหติดยาเสพติดใหโทษ
อาการติดยาโดยไมตั้งใจ 
  2.3.1.2 มีความจําเปนในรางกาย เนื่องจากรางกายผิดปกติมีโรคภัยไขเจ็บ โรคประจําตัว 
มีความเจ็บปวดทางรางกาย เชน ตองถูกผาตัดรักษาโรคหรือศัลยกรรม เปนโรคประสาท เปนหืด
หอบ กระดูกหัก เนื้องอก หรือมะเร็ง หรือประสบอุบัติเหตุอยางรุนแรง หรือมีบาดแผลฉกรรจแลว
ถูกฉีดมอรฟนระงับปวดตอเนื่องเปนเวลานาน อาจซ้ือยามาระงับอาการเหลานั้นดวยตนเอง หรือ
แพทยไดใหยาเสพติดประเภทเซคโคนาลหรืออโมบารบิตาล เพื่อใหนอนหลับระงับความเจ็บปวด 
ทําใหผูเจ็บปวยรูสึกสบายจึงหายามาใชเอง และจากการใชยาเสพติดมาระงับความเจ็บปวดดังกลาว
เปนเหตุใหติดยาเสพติดใหโทษไปโดยไมตั้งใจ 
  2.3.1.3 มีความอยากรูอยากทดลอง และอยากสนุกเนื่องจากไดเห็นตัวอยางหรือไดยินได
ฟงมา ทําใหเกิดความอยากรูอยากลอง อยากรูอยากเห็นในสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ที่ตนไมเคยพบเห็นมา
กอน 
  2.3.1.4 มีความคึกคะนองหรือพวกวัยรุนที่ขาดความอบอุนในครอบครัว ขาดการเหลียว
แลจากสังคม จะมีความรูสึกที่เปนปฏิปกษตอสังคม พยายามทําใหในสิ่งที่ตรงขามกับสังคมเห็นวาดี 
โดยเร่ิมดวยการสูบบุหร่ี ดื่มสุรา เสพกัญชา และยาเสพติดใหโทษชนิดตางๆ สวนประเภท 
คึกคะนองมักไมเกรงกลัวพิษภัยของยาเสพติดใหโทษ ทั้งๆ ที่รูวายาเสพติดใหโทษมีพิษรายแรง 
แตเสพยาเสพติดใหโทษดวยความคึกคะนอง อวดผูหญิง อวดเพื่อน หรือเพื่อใหเขากลุมกับเพื่อนได 
เสพยาเสพติดโดยไมเกรงกลัวพิษภัยของยาเสพติด หรือผลที่ตามมาจนติดยาเสพติดไปในที่สุด 
 
 
 
 

                                                        
13  ไชยยศ เหมะรัชตะ.  (2525).  ปญหายาเสพติด: การศึกษาและวิเคราะหในแงกฎหมาย. หนา  28. 
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 2.3.2 สาเหตุจากสภาพครอบครัวขาดความอบอุน 
 ผูติดยาเสพติดใหโทษสวนใหญมักมีปญหาทางจิตใจ มีครอบครัวที่แตกแยกหรือ 
หยาราง ครอบครัวไมมีความสุข พอมีเมียนอย แมเลนการพนัน หรือไมก็มาจากครอบครัวที่มี
ชองวางระหวางวัย พอแมกับลูกไมสามารถพูดจาเขากันได หรือในครอบครัวของนักธุรกิจชั้นสูง 
ที่พอแมไมมีเวลาอบรมดูแลเนื่องจากยุงในธุรกิจ ทําใหเด็กขาดความอบอุน ส่ิงเหลานี้ถูกผลักดันให
ลูกออกจากบานไปคบเพื่อนแลวถูกเพื่อนฝูงชักจูง หรือถูกหลอกใหติดยาเสพติดใหโทษ นอกจากนี้
การที่พอแมตองออกไปทํางานนอกบานเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว ทําให 
ไมมีเวลาดูแลลูกไดอยางใกลชิด ไมสามารถเปนที่ปรึกษาเมื่อลูกมีปญหาได ทําใหไมมีเวลาดูแลลูก
ไดอยางใกลชิด ไมสามรถเปนที่ปรึกษาเมื่อลูกมีปญหาได จึงแสดงออกถึงความรักดวยการตามใจ
ปลอยปละละเลย ไมเขมกวดขัน ทําใหเด็กหันไปติดยาเสพติดใหโทษ 

 2.3.3 สาเหตุจากสภาพแวดลอม 
 สภาพแวดลอมมีอิทธิพลสําคัญในการผลักดันใหบุคคลติดยาเสพติดใหโทษเปนอยางยิ่ง 
สภาพแวดลอมที่เลวรายไมเพียงแตชวยเรงใหเด็กริเริ่มใชยาเสพติดเทานั้น แตยังเปนอุปสรรค
ขัดขวางมิใหเลิกยาเสพติด แมจะไดรักษาใหหายไดแลวก็ตาม เพราะสิ่งแวดลอมเกาจะกดดันใหเขา
ตองกลับไปใชยาเสพติดอีก ผูอยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยเพื่อนฝูงที่ติดยาเสพติดมักถูกชักจูง
ใหเสพยาเสพติดใหโทษไดงาย เพราะตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม นอกจากนี้ผูที่อยูใกลแหลง
ที่มีการซื้อขายยาเสพติด อาจไดรับการชักชวนจากผูขายซ่ึงตองการลูกคา และประการสุดทายคือ
ยาเสพติดในปจจุบันมีสีสันและลักษณะลอใจใหอยากทดลองเสพ เชน เปนลูกกวาด หรือแคปซูล
อยางเหลาแหงหรือเซโคนาล เปนตน โดยผูรับไมทราบวาสิ่งที่ตนรับเปนยาเสพติดรายแรงทําให
กลายเปนผูติดยาเสพติดใหโทษไปในที่สด 

  
2.4 ปรัชญาการลงโทษ 
 ปรัชญาการลงโทษเกิดขึ้นมาจากแนวความคิดของกลุมทฤษฎีอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิม 
(Classical School) ในชวงศตวรรษที่ 18 โดยผูบุกเบิกเปนนักวิชาการจากประเทศอิตาลี ช่ือ ซีซาร 
เบคเคอรเรีย (Cesare Beccaria) ในหนังสือของเขาที่ช่ือวา “ On Crime and Punishment “ ไดเขียน
ขึ้นมาเพื่อตอตานการคอรัปชั่นและความไมยุติธรรมของผูพิพากษาและระบบการยุติธรรม ซ่ึงไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางจากนักวิชาการของประเทศตางๆ (William III & McShane, 1994 ) 
 ในหนังสือของเบคเคอรเรีย (Cesare Baccaria) ไดกลาวถึงกระบวนการที่บุคคลมา
กระทําความผิดซึ่งนําไปสูแนวความคิดดานปรัชญาการลงโทษโดยมีปจจัยพื้นฐานสามประการคือ 
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 2.4.1 มนุษยเปนผูทีม่ีเหตุผล 
 ในการตัดสินใจกระทําการใดๆ มนุษยจะทราบถึงผลของการกระทํานั้นกลาวคือมนุษย
สามารถเชื่อโยงเหตุเขากับผลได ในความหมายของเบคเคอรเรีย (Cesare Beccarai) มนุษยมีเหตุผล
ทุกคนไมยกเวนเด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของความเปนผูใหญหรือผูที่ภาวะทางจิตใจไมปกติซ่ึงเปน
จุดออนดานหนึ่งของทฤษฎีของเขา 

 2.4.2 มนุษยมเีจตจํานงอิสระ ( Free Will )  
 พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากเจตจํานงที่อิสระ ไมวามนุษยจะตัดสินใจกระทําการใดๆ 
รวมทั้งการกออาชญากรรม ปจจัยทางดานชีววิทยา จิตบกพรอง หรือส่ิงแวดลอม ไมมีสวนในการ
ตัดสินใจของมนุษย 

 2.4.3 มนุษยมกีารคํานวณตนทุนกําไร 
 พฤติกรรมของมนุษยไมวาจะเปนบวกหรือลบ จะเกิดขึ้นมาจากการคํานวณวาการ
กระทํานั้นจะเปนผลกําไรตอตัวของเขาเองหรือไม เชน การที่บุคคลหนึ่งตัดสินใจเขาไปปลน
ธนาคาร จะเกิดจากการที่เขาคาดไววา การกระทําของเขานั้นจะทําใหเขาไดเงินจากธนาคารมา
มากมาย และเจาหนาที่ตํารวจไมมีทางจับกุมเขาได เปนตน 
 เมื่อมนุษยเปนผูมีเหตุผล มีอิสระในความคิด และมีการคํานวณตนทุนกําไร กอนที่จะ
กระทําการใดๆ นั้น เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจึงไมมีปจจัยอ่ืนมาเกี่ยวของนอกจากตัวของเขา
เอง การลงโทษตามแนวความคิดนี้ รัฐมีแนวโนมใชนโยบายการลงโทษที่ทําใหผูกระทําความผิด
รูสึกตนเองวาขาดทุน ไมคุมกับสิ่งที่ทําลงไป เชน การกําหนดบทลงโทษที่ใหผูพิพากษาใชดุลพินิจ
นอยที่สุด, การเนนโทษจําคุกผูกระทําผิดโดยไมใหมีการรอการลงอาญา, การใชโทษประหารชีวิต
กับผูจําหนายยาเสพติด ,การออกกฎหมายยึดทรัพยของผูกระทําผิดในคดียาเสพติด เหลานี้เปนตน  
 นอกจากนั้นแลวเบคเคอรเรีย (Cesar Beccarai ) ยังไดกลาวถึงการลงโทษวากระทําเพื่อ
เหตุผลสองประการ (1)เพื่อไมใหผูกระทําความผิดนั้น มากระทําความผิดซํ้าอีก และ (2)เพื่อไมให
บุคคลอื่นในสังคมเอาเยี่ยงอยางและปองกันอาชญากรรมที่ดีนั้น เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
รัฐจะตองรีบดําเนินการดวยความรวดเร็ว รุนแรงและแนนอน กลาวคือผูกระทําผิดตองถูกนําตัวมา
ดําเนินคดี โดยเร็ว มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษที่รวดเร็ว สาสมกับการกระทําความผิด และ
ทุกครั้งที่มีการการะทําความผิดเกิดขึ้นกระบวนการทั้งหมดจะตองสามารถดําเนินการไดอยาง
แนนอน ไมมีผิดพลาด 
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2.5 ปรัชญาการฟนฟ ู
 สําหรับปรัชญาการฟนฟู มีรากฐานมาจากแนวความคิดของกลุมอาชญาวิทยาแบบ 
ปฏิฐานนิยม (Positive School) ซ่ึงบุคคลที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูบุกเบิกแนวความคิดนี้คือ 
ซีซาร ลอมโบรโซ (Ceasare Lombroso) นักวิชาการที่มีช่ือเสียงจากประเทศอิตาลี โดยในชวง
ศตวรรษที่ 19 ลอมโบรโซ (Lombroso) พยายามคนหาลักษณะภายนอก (Physical Characteristics ) 
ที่เกี่ยวของกับแนวโนมของบุคคลที่จะไปกออาชญากรรม เชน ขนาดของกราม เปนตน ถึงแมวางาน
ของเขาจะไมคอยไดรับการยอมรับ แตงานของเขานําไปสูการใหความสําคัญของการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรในการศึกษาจิตใจของอาชญากร (William III & McShane , 1994 ) 
 ในแนวความคิดของกลุมอาชญาวิทยาแบบปฎิฐานนิยม มีความเชื่อวามนุษยไมมีอิสระ
ทางความคิด ไมมีการคํานวณตนทุนกําไร การกออาชญากรรมของมนุษยเกิดจากปจจัยภายนอก
ผลักดัน โดยมีความเชื่อบนพื้นฐานวามนุษยไมไดเลวบนสันดาน เชน การกระทําผิดเกิดจากการ 
คบเพื่อนที่ไมดี หรือเกิดจากการเติบโตในทางสภาพแวดลอมที่ไมดี เปนตน ทฤษฎีอาชญาวิทยาใน
กลุมแนวความคิดแบบปฎิฐานนิยมมีจํานวนมากมายแตสามารถจัดกลุมออกเปน 3 กลุม คือ 

 2.5.1 กลุมแนวความคิดทางดานชวีวิทยา (Biological Factor) 
 ในกลุมนี้มีความเชื่อวามนุษยที่กระทําความผิดเกิดจากสภาพชีวเคมีในรางกายที่ผิดปกติ 
เชน มีสารเทสโทสเตอรโรนมากผิดปกติ หรือมีโครโมโซม X หรือ Y มากกวาหนึ่งตัว ซ่ึงทําให
บุคคลมีความกาวราวมากกวาคนปกติ 

 2.5.2 กลุมแนวความคิดทางดานจติวิทยา (Psychological Factor) 
 ในกลุมนี้มีความเชื่อวามนุษยมากระทําผิดเนื่องจากความบกพรองทางจิต โดยมีสาเหตุ
จากการขาดความรักความอบอุนเทาที่ควรในชวงวัยเด็กทําใหการพัฒนาการดานจิตใจไมสมบูรณ 

 2.5.3 กลุมแนวความคิดดานสังคมวิทยา (Sociological Factor) 
 ในกลุมนี้มีความเชื่อวา การกระทําผิดของมนุษยเกิดมาจากสภาพสิ่งแวดลอมที่ไมดี เชน 
นักเรียนที่สืบบุหร่ีเกิดจากการคบเพื่อนที่สูบบุหร่ี การเสพยาเสพติดเกิดจากการพักอาศัยอยูยาน 
ที่เต็มไปดวยการคาขายยาเสพติด เปนตน 
 เมื่อการกระทําผิดของมนุษยเพราะผลจากปจจัยภายนอกผลักดัน ซ่ึงมิไดเกิดจากความ
ตองการของตนเอง ไมไดมาจากความคิดที่อิสระ หรือมีการคํานวณตนทุนกําไร รัฐที่นิยมปรัชญา
แนวความคิดทางดานนี้จึงมองวาควรปฏิบัติตอผูกกระทําผิดในลักษณะการใหโอกาส โดยจะ
สงเสริมใหมีการนําวิธีการฟนฟูฯ มาใชกับผูตองโทษ เชน การฝกวิชาชีพ การใหการศึกษา  การ
อบรมทางดานจริยธรรรม, การใหการบําบัดผูติดยาเสพติด เปนตน 
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2.6 การปฏิบตัิตอผูเสพยาเสพตดิในประเทศไทย14 
 ในประเทศไทย ผูเสพยาเสพติดยังถือเปนความผิดที่มีโทษทางอาญา และโทษทางอาญา
ที่นิยมใชกันมากคือ โทษจําคุก นับเปนการใชโทษในการขมขู ยับยั้งใหคนเกรงกลัวไมกลาเสพ
ยาเสพติด การปราบปรามจับกุมผูเสพยาเสพติดอยางจริงจังจะมีผลในการยับยั้งการแพรระบาดของ
ยาเสพติดความ เชื่อดังกลาวไดมีการปฏิบัติติดตอกันมาอยางยาวนาน 
 ผลจากการปราบปรามและประกาศนโยบายในการทําสงครามกับยาเสพติดในรอบป 
ที่ผานมา ทําใหสามารถยึดยาเสพติดไดเปนจํานวนมาก รวมทั้งสามารถจับกุมผูกระทําความผิดทั้งที่
เปนผูคาและผูเสพอีกจํานวนมากเชนกัน 
 การปราบปรามอยางจริงจังและการจับกุมผูคาและผูเสพยาเสพติดเปนจํานวนมาก
ดังกลาว ตลอดจนมาตรการยึดทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงินทําใหดูเหมือนวานโยบายดังกลาว
ประสบความสําเร็จดวยดี แตผลที่ตามมาก็คือ จํานวนผูตองขังในเรือนจําไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
จนลนเรือนจํา ในจํานวนนี้เปนจํานวนผูตองขังในคดียาเสพติดหรือเกี่ยวของกับยาเสพติดเสียเกือบ
รอยละ 50  
 การเพิ่มขึ้นของผูตองขังดังกลาว  จึงทําใหเกิดความแออัดยัดเยียดของผูตองขัง 
ในเรือนจําจนเกิดภาวะผูตองขังลนเรือนจํา ผูตองขังไมมีที่นอน ที่กิน ที่ทํางาน และที่ถายทุกข 
ที่เพียงพอ สงผลเสียตอการอบรมแกไข การบําบัดรักษาผูกระทําผิดใหกลับสูสังคม 
 ที่สําคัญคือ ผูตองขังที่เปนผูเสพยาเสพติดมีอยูเปนจํานวนมาก ในขณะที่ผูตองขังที่เปน
ผูคาก็เปนเพียงผูคารายยอย และโดยเหตุที่ผูตองขังที่เปนผูเสพยาเสพติดมีอยูจํานวนมาก จึงทําให
ผูตองขังในคดียาเสพติดถูกคุมขังอยูปะปนกับผูตองขังที่เปนอาชญากรในเรือนจําทั่วไป หรือ
จําเปนตองขังผูคากับผูเสพไวดวยกัน เนื่องจากทัณฑสถานสําหรับผูบําบัดยาเสพติดมีไมเพียงพอ 
ทําใหผูติดยาเสพติดไปคบหาสมาคมและเรียนรูจากอาชญากรอาชีพ ทําใหขี้ยากลายเปนหัวขโมย 
เปนโจร หรือขยายเครือขายลูกคาในเรือนจํา 
 ยิ่งไปกวานั้น เมื่อผูติดยาเสพติดไมไดรับการบําบัดรักษาที่ถูกตองตามกระบวนการ 
เพราะปญหาความแออัดและการปะปนกันของผูตองขังดังกลาว ทําใหผูตองขังในคดียาเสพติด
จํานวนมากกลับไปกระทําผิดซํ้าอีกหรือไปกออาชญากรรมอื่นๆ 

                                                        
14  นัทธี จิตสวาง “แนวทางการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในประเทศไทย.”  เอกสารประกอบการสัมมนา 

โครงการเวทีความคิดเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม,  18  กันยายน 2542  ม.ป.ท. หนา 30.  อางถึงใน 
พันตํารวจตรี ชณาวิน พวงเพชร.  วิทยานิพนธ.  การเบี่ยงเบนผูกระทําผิดฐานยาเสพติดใหโทษจากกระบวนการ
ยุติธรรม (2545).  หนา 52-56.    
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 หรือแมแตกรณีที่ผูตองขังคดียาเสพติดในทัณฑสถานบําบัดผูติดยาเสพติดกลาง 
ซ่ึงเปนทัณฑสถานสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดโดยเฉพาะ ก็ไมอาจไดรับการบําบัดรักษา 
ตามกระบวนการในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  ซ่ึงตองมีทั้งการควบคุมตัวใหขาดจาก 
ยาเสพติดรับการบําบัดรักษา ฝกจิตใจและจะตองทดลองใหกลับไปใชชีวิตในสังคมแบบมี 
เงื่อนไขคุมประพฤติ โดยการพักการลงโทษ ซ่ึงไมอาจทําไดเพราะติดขัดดานนโยบาย ไมผอนปรน 
ตอผูตองขังคดียาเสพติดที่ไมใหมีการลดโทษหรือพักโทษ 
 นอกจากนี้วิธีปฏิบัติในการแยกผูคากับผู เสพยาเสพติด โดยพิจารณาจากจํานวน 
ของกลางที่ครอบครอง เชน ครอบครองของกลางมากใหถือเปนผูคา ครอบครองของกลางนอย 
ใหถือเปนเปนผูเสพ นับวาเปนการแยกผูคากับผูเสพที่ไมใหผลในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
ทําใหผูคาบางสวนไปถูกขังรวมกับผูเสพ และผูเสพบางสวนไปขังรวมกับผูคา 
 เปนเหตุใหผูตองขังที่เปนผูคายาเสพติดและผูตองขังที่เปนผูเสพยาเสพติด ไดรับการ
ปฏิบัติที่ไมถูกตอง ผูคาไดรับการผอนปรนเนื่องจากเรือนจําแนน จึงตองระบายผูตองขังออก ผูเสพ
ไมไดรับการบําบัดรักษา และตองแกไขปะปนกับผูคาหรืออาชญากรอื่นๆ 
 มาตรการในการปฏิบัติตอผู เสพยาเสพติดในนานาอารยประเทศจะถือวา ผู เสพ
ยาเสพติดใหโทษเปนผูปวยควรไดรับการปฏิบัติดังเชนผูปวยไมใชอาชญากร ควรสงตัวเขาไปรับ
การบําบัดรักษาในสถานบําบัด ไมใชเรือนจําหรือทัณฑสถาน และควรจะตองไดรับการปฏิบัติ 
ทั้งในสถานควบคุมและในชุมชนอยางตอเนื่องครบวงจร เรือนจําจะไดเปนสถานที่คุมขังแตเฉพาะ
ผูรายสําคัญและผูคายาเสพติด 
 อาจมีแนวคิดตามทฤษฎีปองกันสังคมวา การมุงปราบปรามจับกุมผูเสพเพื่อนํามา
ควบคุมตัว ใหการบําบัดรักษาเปนกลยุทธในการตัดอุปสงคหรือความตองการในการเสพยาให
ลดลงประการหนึ่ง เมื่อไมมีผูเสพก็ทําใหอุปทานลดลง ผูขายลดการผลิตลง แตผลสะทอนที่ตามมา
คือทําใหผูขายตองหาตลาดใหมมาทดแทนตลาดเกาที่ถูกควบคุมตัวไว ยิ่งลูกคาเดิมถูกควบคุมตัวไว
มากเทาไร ก็จะตองหาลูกคาใหมมาทะแทนใหมากขึ้นเทานั้น เพื่อที่จะระบายสินคาที่มีอยู ดังนั้น 
เด็ก นักเรียน เยาวชน กรรมกร เกษตรกร และกลุมชนอาชีพใหมๆ ในพื้นที่ตางๆ จึงถูกดึงเขามาสู
วงการอยางตอเนื่องเปนเสมือนแชรลูกโซ การจับกุมปราบปรามผูเสพนํามาควบคุมไวในเรือนจํามา
เทาไร ก็ยิ่งทําใหมีผูติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นเทานั้น 
 ในขณะเดียวกัน การมุงปราบปรามยาเสพติดบางประเภท เชน ยาบา (เมทแอมเฟตามีน) 
โดยโหมโฆษณาอยางหนัก กลับทําใหยาเสพติดประเภทนี้มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงสูงขึ้น 
ผลที่ตามมากลับทําใหเปนการดึงดูดคนเกือบทุกสาขาอาชีพใหเขามาสูธุรกิจการขายยาเสพติด
ประเภทดังกลาวมากขึ้น เนื่องจากเห็นเปนชองทางทํากําไรไดมากขึ้น และเปนแหลงที่มาของรายได
ทามกลางกระแสเศรษฐกิจที่ตกต่ําขาดแคลน 
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 นอกจากนี้ การใชบทลงโทษตามกฎหมายในการปราบปรามผูเสพยาเสพติดซ่ึงเปน
มาตรการในการขมขูยับยั้งตอผูเสพยาเสพติดเพื่อใหเกิดความเกรงกลัว ไมกลาเสพเพราะกลัวจะถูก
ลงโทษนั้น อาจไมไดผลเทาที่ควร เพราะมีงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงใหเห็นวาโทษจําคุกไมสามารถ
ยับยั้งความตองการในการเสพยาได ความตองการในการเสพยาเสพติดและการเขาสูวงจรยาเสพติด
มีความเกี่ยวพันกับปจจัยทางสังคม เชน ปญหาครอบครัว ปญหาอบายมุข ที่ผลักดันคนเหลานี้ให
หันเขาหายาเสพติดและเปนตนเหตุที่แทจริง แตเพราะการปราบปรามผูเสพยาเสพติดเปนวิธีการ 
ที่ใหผลเปนรูปธรรมจึงทําใหหลายฝายใหความสําคัญตอการปราบปรามผูเสพ และทําใหละเลยหรือ
ใหความสําคัญตอการแกไขปญหาที่ตนเหตุนอยลง แมวาในเรื่องนี้จะมีนโยบายออกมาชัดเจนวาให
ปฏิบัติตอผูเสพยาเสพติดในฐานะผูปวยก็ตาม 
 ประการสุดทาย การมุงปราบปรามจับกุมผูเสพยาเสพติดทําใหผูเสพพยายามหลบซอน
และไมเปดเผยการใชยา ซ่ึงมีผลทําใหมีผลกระทบตามมาเชน เกิดปญหาการระบาดของโรคเอดส
โดยการใชเข็มฉีดยารวมกัน หรือปญหาการใชยาเกินขนาดและปญหาดานสุขภาพอื่นๆ 

ดังนั้น จึงเห็นควรนํานโยบายในการปฏิบัติตอผูเสพยาเสพติด ในฐานะของผูปวย จึง
นาจะไดมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังและรีบดวน เพื่อมิใหการปราบปรามผูเสพยาเสพติดสงผล
กระทบตอการแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวม 

 
2.7 แนวความคดิการบังคับบาํบดัรักษาผูติดยาเสพติด 

 2.7.1 แนวความคิดตามสํานักอาชญาวิทยา 
 แนวความคิดของสากลเปนที่ยอมรับกันวา ผูติดยาเสพติดมิใชอาชญากรรม แตเปน 
“คนไข” หรือ “ผูปวย” ทั้งทางรางกายและจิตใจประเภทหนึ่งที่ไดกระทําการใหตนเองไดรับ 
ความเสียหาย และสมควรที่จะไดรับความชวยเหลือจากสังคมโดยดวน15 ในเรื่องดังกลาวนี้ อัลเฟรด 
เอ็ดเลอร (Alfred Adler) จิตแพทยผูมีช่ือเสียงแหงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไดแสดงความเห็น
วา การติดยาเสพติดเหมือนกับการติดสุรา บุคคลเหลานี้ไมสามารถบังคับควบคุมตัวเองได 
ไมสามารถผจญตอปญหาชีวิต ขาดความสนใจตอสังคม มีความบกพรองทางจิตใจ จึงตองชวยให
เขาสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม และมีชีวิตปกติเขากับสิ่งแวดลอมไดโดยสมบูรณ16 การปฏิบัติ
ตอผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด จึงควรเปนไปในลักษณะเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟูผูกระทํา

                                                        
15  ศักดิ์ชัย เลิศพาณิชยพันธ.  (2535, กรกฎาคม-ธันวาคม).  “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้ง

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบังคับ.”  วารสารตอตานยาเสพติด,  8. หนา 13-23. 
16  ประสพ รัตนากร.  การปองกันแกไขปญหาอาชญากรรม อางถึงในสหประชาชาติ วิทยุกระจายเสียง 

(8 มิถุนายน 2502).  หนา 7. 
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ความผิด (Reformation or Rehabilitation) โดยรัฐบาลไทยเองก็มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูติด
ยาเสพติดในฐานะผูปวย โดยใหโอกาสในการเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพตามความ
ตองการและความเหมาะสม17  
 สาเหตุที่ผูติดหรือผูใชยาเสพติดมิใชอาชญากร เพราะความผิดประเภทนี้เปนความผิดซึ่ง
เกิดจากขอหามที่กําหนดโดยสังคม (Mala Prohibita) ซ่ึงทางอาชญาวิทยาไมจัดอยูในความหมาย
ของอาชญากรรม ดังนั้นผูกระทําความผิดนี้จึงไมถือวาเปนผูประกอบอาชญากรรม อีกทั้งผูกระทํา
ความผิดเองก็เปนเหยื่อของการกระทําความผิดอีกดวย เนื่องจากเปนผูที่ไดรับผลรายจากการ
ประกอบอาชญากรรมซึ่งไมคํานึงถึงวาจะเปนผูกอความผิดนั้นขึ้นมาเองหรือไม18  
 การปฏิบัติตอผูติดยาเสพติดเพื่อบําบัดรักษาและแกไขฟนฟูสมรรถภาพนั้นเปน
แนวความคิดที่ริเร่ิมมาจากสํานักอาชญาวิทยา (Positive School of Criminology) ซ่ึงมุงพิจารณา
ปญหาอาชญากรรมใหสอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตร และทฤษฎีเหตุนํามาซึ่งผล (The 
Theory Determinism) โดยมีความเห็นวาการที่มนุษยไดละเมิดกฎหมายเพราะอิทธิพลของปจจัย 
ทางชีวภาพ จิตภาค และหรือทางสังคม19 มนุษยขาดเจตจํานงอิสระ (Free Will) ในทางความคิด 
ขาดอิสรภาพในการกําหนดทางเลือก ดังนั้นมนุษยจึงไมตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
 จากหลักการทางวิทยาศาสตรและทฤษฎีเหตุนํามาซึ่งผลนี้อยูบนพื้นฐานทางปรัชญา 
ที่เรียกวา “สสารนิยม” (Materialism) ซ่ึงถือวาสสารเปนความแทจริงเพียงสิ่งเดียวโดยอาศัยทฤษฎี
จักรกลนิยม (Mechanistic)20 และเห็นวาโลกหรือจักรวาลก็เหมือนกับเครื่องจักรโรงใหญ โดย
ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องจักรนั้นเคลื่อนไหวและดําเนินไปอยางมีระเบียบ ทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดขึ้น
และดําเนินไปในโลกหรือจักรวาลก็มีลักษณะที่เปนกลไกเชนกัน ไมมีอะไรเกิดขึ้นลอยๆ โดยไมมี
สาเหตุที่แนนอนอันหนึ่ง และเมื่อมีสาเหตุที่แนนอนอันหนึ่งผลอยางใดอยางหนึ่งจะตองเกิดอยาง 
ไมมีขอแม ทุกอยางดําเนินการไปตามกฎเกณฑที่ตายตัว 
 
 
 
                                                        

17  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541.  เลมเดิม.  ขอ 5 และ 6. 
18  สีหนาท  ประยูรรัตน.  2534.  มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและควบคุมโรคเอดสในสวนที่

เก่ียวกับผูกระทําการคาประเวณี.  หนา 75. 
19  ศรีชาติ ลิมปสุรีย.  (2529).  การศึกษาทัศนะและแนวทางของเจาหนาที่ฝายบําบัดรักษาที่มีตอการ

มาตรการทางกฎหมายในการบําบัดรักษาผูติด.  หนา 65. 
20  วิทย วิศทเวทย.  (2522).  ปรัชญาทั่วไป มนุษย โลก และความหมายของชีวิต (พิมพคร้ังที่ 3).   

หนา 41-45. 
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 ปรัชญาสสารนิยมและทฤษฎีจักรกลนิยมนี้ เห็นวามนุษยเปนเพียงกลุมกอนของ
โปรตอน อิเล็คตรอน เหมือนกับวัตถุอ่ืนๆ เพียงแตสลับซับซอนกวา จึงเขาใจและอธิบายไดยาก 
กวาอารมณ ความรูสึกนึกคิด และกิจกรรมทั้งหลายของมนุษยที่เรียกวาปรากฏการณทางจิต ก็เปน
เพียงการกระทบกระทั่งของอิเล็คตรอน โปรตอน ซ่ึงเปนปรากฏการณทางจิต ก็เปนเพียงการ
กระทบกระทั่งของอิเล็คตรอน โปรตอน ซ่ึงเปนปรากฏการณทางสสารนั้นเอง ดังนั้นมนุษยก็คือ
เครื่องจักรซึ่งสลับซับซอนมากกวาวัตถุอ่ืนเทานั้น และเมื่อมนุษยเปนเครื่องจักร การกระทําของ
มนุษยจึงเปนไปตามเจตจํานงอิสระ(Free Will) ของมนุษยแตตองตกอยูภายใตภาวะแหงทฤษฎี 
เหตุวิสัย (Determinism) ซ่ึงเชื่อวาความเปนเหตุเปนผลของสรรพสิ่งคือลักษณะสากลของจักรวาล 
ในโลกนี้ไมมีอะไรที่เกิดขึ้นโดยปราศจากสาเหตุอยางหนึ่งอยางใดในอดีตยอมกําหนดสภาพใน
ลําดับตอมาอยางแนนอนวาตองเปนอยางนั้นโดยไมมีทางหลีกเลี่ยง จึงไมมีอะไรในจักรวาลที่มี
อิสรภาพ การกระทําของมนุษยก็เชนกันจะตองมีสาเหตุตางๆ มาผลักดันหรือกําหนดใหเปนเสมอ 
ทฤษฎีเหตุวิสัยนี้ไดอภิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการการกระทําของมนุษยไววามาจากอุปนิสัย 
อันไดมาจากกรรมพันธุและสิ่งแวดลอม การตัดสินใจของมนุษยขึ้นอยูกับอุปนิสัย อุปนิสัย 
ที่แตกตางกันจะผลักดันใหเกิดการตัดสินใจตางกัน ไมมีการกระทําใดที่หลุดพนไปจากแรงขับดัน
ของอุปนิสัย ทุกสิ่งที่มนุษยคิด ทุกอยางที่มนุษยพูดเปนผลจากอุปนิสัย ซ่ึงเกิดจากปจจัยทั้งหลาย 
ที่มนุษยเลือกไมไดนั่นเอง21 
 ดวยเหตุที่มนุษยมิไดมีบทบาทในความเปนบุคคลของตนเอง หากเปนเพียงผลิตผลของ
กรรมพันธุและสภาพแวดลอม เปนเพียงหุนยนตที่มีกรรมพันธุและสภาพแวดลอมเปนขอมูลบรรจุ
อยู พฤติกรรมของมนุษยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ลวนแตเปนแรงสะทอนของขอมูลเหลานั้น มนุษยเปน
เพียงทางผานใหขอมูลทั้งหลายที่ถูกสะสมไวในตัวปรากฏออกมา ดังนั้นจึงไมมีพฤติกรรมใดของ
มนุษยควรตองรับผิดชอบ 
 การอธิบายพฤติกรรมของมนุษยตามทัศนะเชนนี้จึงนําไปสูหลักที่เห็นวาการลงโทษ
มนุษยที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมสมควรมีจุดมุงหมายที่จะแกแคนเพราะมนุษยนั้นแทจริงแลว
ชวยเหลือตนเองไมได อาชญากรก็คือผูปวยที่ตองการความชวยเหลือและความเอาใจใสจากสังคม 
ความรูเทคโนโลยีที่กาวหนาจะสามารถรักษาพยาบาล และปรับปรุงบุคลิกภาพของอาชญากรรมให
กลับเปนคนปกติได การลงโทษจึงตองใชหลักการแกไขฟนฟูเปนสําคัญ 
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข จึงตองกําหนดกฎเกณฑ
มาใชควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมบาง และแมวาจะถือวาผูติดยาเสพติดมิใชอาชญากรเปน

                                                        
21  สุชาดา นิลมาก.  (2533).  ชุมชนบําบัด:การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในประเทศไทย.   

หนา 29-34. 
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เพียงผูปวยที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไข ฟนฟู รัฐเองก็ตองใชมาตรการทางกฎหมายในการบังคับ
บําบัดรักษาหรือฟนฟูผูติดยาเสพติดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดวย โดยการบังคับนี้กระทําโดยผานอํานาจของฝายบริหารทางหนึ่ง และผาน
อํานาจของฝายตุลาการอีกทางหนึ่ง 

 2.7.2 แนวความคิดตามหลักทฤษฎีตราหนา 
แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีตราหนาไดกําเนิดขึ้นในป ค.ศ. 1983 โดยผลงานการเขียน

ของนักอาชญาวิทยาช่ือ Frank Tannenbaum ซ่ึงขณะนั้นใชคําวา”การระบายสีสันแกความชั่วราย”
(dramatization of evil) เพื่ออธิบายพฤติกรรมของอาชญากร22 
 สําหรับสาระสําคัญของทฤษฎีตราหนานี้ Frank Tannenbaum ไดอภิบายไววา “แม
พฤติกรรมอาชญากรจะเปนสิ่งที่ช่ัวราย แตส่ิงที่รายยิ่งกวานี้คือการที่สังคมพยายามผลักดันให
อาชญากรถลําลึกลงไปในทางที่ผิดเปนภัยแกสังคมมากยิ่งขึ้น โดยไมยอมเปดโอกาสใหบุคคลที่
ประพฤติผิดกลับตัวเปนคนดี” 
 ทฤษฎีตราหนาชี้ใหเห็นถึงปฏิกิริยาตอบโตของสังคมที่มีตอบุคคลที่กระทําความผิด 
ที่แสดงออกมาในแงลบ ไดแก การรังเกียจ ดูถูกเหยียดหยาม ไมยอมรับ ไมใหอภัย ไมใหโอกาส 
แกตัว พฤติกรรมตางๆ ในทางลบที่สังคมแสดงตอผูกระทําความผิด (แมวาผูกระทําความผิดจะ
ไดรับโทษไปแลวก็ตาม) เหลานี้เรียกวา สังคม “ตีตรา” แกผูกระทําความผิด 
 ในป ค.ศ. 1968 นักอาชญาวิทยาชื่อ Gibbs ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการตราหนาวา 
“ในความเปนจริงแลวยังมีพฤติกรรมอาชญากรที่แฝงอยูในสังคมอีกมาก พวกนี้ไดแกผูกระทําผิดซึ่ง
กออาชญากรรมที่ยังไมถูกจับได” แฝงอยูในคราบของพลเมืองดีในสังคมและพวกนี้จะรอดพน 
จากการถูกสังคม “ตราหนา” และที่รายยิ่งกวานั้นคือพวกพฤติกรรมอาชญากรแฝงนี้หลายคน 
ที่สังคมยังใหการนับหนาถือตา ยกยอง และพวกนี้ก็ยังแสแสรงรวมปฏิบัติการ “ตราหนา” 
แกผูกระทําผิดดวย 
 สําหรับผลดีที่เปนประโยชนสําคัญของการนําทฤษฎีนี้มาใชคือการปองปรามมิใหมีการ
กระทําผิด เพราะหากผูใดกระทําผิดก็จะถูกตราหนาจากสังคม อันเปนการควบคุมอาชญากรรมใน
ระดับหนึ่ง สวนผลเสียของการนําทฤษฎีมาใชในการปฏิบัติการตราหนาแกผูกระทําผิด หรือผูที่เคย
กระทําผิด ยอมกอใหเกิดผลรายคือเสมือนผลักผูกระทําผิดใหลงเหว ทําใหเขายิ่งถลําตัวไปในทางชัว่
มากยิ่งขึ้น แมจะเปนความผิดเพียงเล็กนอยและเขากลับตัวเปนคนดีแลวสังคมก็ไมยอมรับ พวกเขา
จึงไมมีทางเลือก ไมมีโอกาสอีกตอไป ซ่ึงพฤติกรรมการตราหนานี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการ

                                                        
22  ประเทือง ธนิยผล.  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  (พิมพคร้ังที่ 3)  หนา 118-119. 
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กระทําความผิดซ้ําซาก และยังทําใหผูกระทําผิดกออาชญากรรมรุนแรงทวีขึ้นเรื่อยๆ ดวย นับเปนภัย
รายแรงแกสังคม ดังนั้น ในการนํามาใชในคดียาเสพติดจะตองมุงเนนแตความผิดที่รายแรง 
 แนวความคิดตามหลักทฤษฎีตราหนานี้ ในภายหลังไมเปนที่ยอมรับในสังคมเทาใดนัก 
โดยเฉพาะในความผิดบางประเภทที่การลงโทษหรือการตราหนาไมกอผลดีทั้งผูกระทําผิดเองและ
สังคม ในทางตรงกันขามกลับเปนแรงกระตุนใหมีการกระทําผิดซํ้าอีก จึงไดมีการนําหลักการอื่นมา
ใชแทนการตราหนานี้ โดยยึดหลักแนวความคิดตามหลักแทนการดําเนินคดีเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํา
ใหกลับเปนคนดี ซ่ึงจะไดกลาวถึงหลักนี้ตอไป 

 2.7.3 แนวความคิดตามหลักแทนการดําเนนิคดอีาญา (Divertion) 
แนวความคิดนี้เปนการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินคดีอาญาในชั้นกอนขึ้นศาลโดย

หลีกเลี่ยง หรือเบี่ยงเบน(Deviation) ไมนํา”กระบวนการยุติธรรมตามแบบพิธี” ปกติ (Tradition or 
Typical justice System) มาใชกับผูกระทําความผิดใหครบทุกขั้นตอน แตใชวิธีอ่ืนแทน ซ่ึงอาจมี
กฎหมายอนุญาตโดยชัดแจงหรือไมก็ตาม ดังนั้นแนวความคิดแทนการดําเนินคดีอาญานี้อาจ
หมายถึงวิธีการทุกชนิดที่นํามาใชแทนการรองทุกข การจับกุมการสอบสวน การฟองรอง การ
พิจารณาคดี หรือการลงโทษผูกระทําความผิด23 
 เนื่องจากการนําตัวผูตองหาหรือผูกระทําความผิด ในคดียาเสพติดบางประเภทมาบังคับ
บําบัดรักษานี้ มิใชเปนมาตรการในการนําบุคคลมาลงโทษทางอาญา เพราะถือวาผูติดยาเสพเปน
ผูปวยที่ตองการแกไขฟนฟู ดังนั้นจึงถือวาเปนการนําบุคคลเขาสู “โครงการหลบเลี่ยงการถูกตัดสิน
ลงโทษ”24 โดยใชหลักแทนการดําเนินคดีอาญา (Diversion) ซ่ึงแยกออกเปน 2 กรณี คือ กรณีแรก 
ผูที่ถูกบังคับบําบัดรักษายังมิไดมีฐานะเปนจําเลยหรือนักโทษเพียงแตเปนผูถูกคุมขังในขั้นตอนของ
การสอบสวนเทานั้น โดยพนักงานเจาหนาที่จะสงตัวผูนั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในศูนยฟนฟู
สมรรถภาพที่กําหนดไวโดยองคกรฝายบริหาร ซ่ึงหากผูตองหาไมจําเปนตองไดรับการบังคับ
บําบัดรักษานี้หรือไมประสบผลสําเร็จ พนักงานสอบสวนก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมตามแบบพิธี เพื่อใชอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาลงโทษทางอาญาตอ
บุคคลนั้นตอไป สําหรับกรณีที่สอง คือผูที่ถูกบังคับบําบัดรักษายังมิไดมีฐานะเปนจําเลยหรือ
นักโทษเชนกัน หรือความเปนนักโทษไดส้ินสุดลงแลว แตผูนั้นตองไดรับการฟนฟู ซ่ึงพนักงาน 
 
 

                                                        
23  ศิริศักดิ์ ติยะพรรณ.  (2534, สิงหาคม).  “มาตรการแทนการดําเนินคดีอาญา.”  วารสารอัยการ,  14.  

หนา 67. 
24  Robert L. Smiih.  อางถึงใน สุรางค เจียรณ,  (2537).  หนา 87. 
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เจาหนาที่หรือบุคคลที่รับการมอบหมายตามกฎหมายจะนําตัวไปบําบัดรักษา หรือฟนฟูสมรรถภาพ
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยองคกรฝายบริหาร อยางไรก็ดีการใหอํานาจดําเนินการของฝายบริหาร
ในการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดนี้บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจจะตองไมเปนการ 
ขัดตอหลักการของรัฐธรรมนูญที่วาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล องคกรอื่นใด
ที่ใชศาลมิอาจจะพิจารณาลงโทษทางอาญาแกบุคคลใดๆได 
  2.7.3.1 แนวความคิดและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินคดีอันเปนการ
เปล่ียนแปลงวิธีดําเนินการกับผูตองหาจากที่กําหนดไวตามกระบวนวิธีพิจารณาความหรือเปนการ
ปฏิบัติที่มิไดดําเนินไปตามกลไกการบริหารงานยุติธรรมทางคดีอาญาตามระบบนั้นเนื่องจาก 
    (1) ปจจุบันวัตถุประสงคในการดําเนินคดีอาญาไดใหความสําคัญแกผลคดี 
ที่ผูกระทําผิดจะไดรับเนื่องจากการลงโทษ คือมุงเนนใหผูกระทําผิดไดรับการปรับปรุงแกไขและ
กลับตัวเปนคนดีของสังคมดวย มิใชมุงเนนเพียงการดําเนินกับผูตองหาเพื่อลงโทษใหสาสมกับ
ความผิด 
    (2) ผูกระทําความผิดบางคนเปนผูไมสมควรไดรับโทษเนื่องจากมิไดมีจิตใจ 
ช่ัวรายหรือมีเจตนาราย (mens ria) อยูในการกระทํา แตไดกระทําดวยเหตุบางประการ เชน การ 
ติดยา เสพติดยาเสพติด หรือไดกระทําผิดกฎหมายบางอยางที่มิไดเปนความผิดในตัวเอง (Mala 
Prohibita)25 ผลใหผูกระทําผิดไดกระทํา 
    (3) การดําเนินการโดยใชวิธีการแทนการดําเนินคดีอาญานั้น จะสามารถเอื้อ
ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของในคดีมากที่สุด เพราะวัตถุประสงคหลักของการปฏิบัติเชนนี้ก็เพื่อการ
ประหยัดคาใชจาย เพื่อแกไขนิสัยของผูกระทําความผิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน
การยุติขอพิพาท และดําเนินการตอผูกระทําความผิดอยางมีมนุษยธรรมขึ้นแทน  
  2.7.3.2 รูปแบบและขั้นตอนที่การเปลี่ยนรูปการดําเนินคดีอาญาในชั้นกอนขึ้นศาลอาจ
เกิดขึ้นได มีดังนี้ 
    (1) การเปลี่ยนรูปแบบในขั้นตอนกอนถึงเจาพนักงาน มักจะเกิดขึ้นและเปนไป
ในลักษณะประนีประนอมยอมความของคูความ การไกลเกลี่ยทําขวัญ การขอขมาของผูกระทํา
ความผิด 
    (2) การเปลี่ยนรูปแบบในชั้นจับกุม โดยมากมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของ 
 
 
 

                                                        
25  เรวัต ฉ่ําเฉลิม.  (2522).  ชะลอการฟอง.  หนา 16 . 
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    (3) การเปลี่ยนรูปแบบในชั้นสอบสวน มักจะเปนการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวนในรูปแบบของการสั่งงดการสอบสวน และสงผูกระทําความผิดที่วิกลจริตไปบําบัดรักษา
ทางจิต ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 หรือการเปรียบเทียบปรับในคดีบาง
ประเภทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 และมาตรา 38 
    (4) การเปลี่ยนรูปแบบในชั้นของพนักงานอัยการ โดยทั่วไปจะกระทําไดใน
รูปแบบของการสั่งเปรียบเทียบคดี การชะลอการฟอง 
  2.7.3.3 สําหรับประโยชนของการใชหลักแทนการดําเนินคดีอาญา ไดแก 
    1.  ใหโอกาสผูกระทําผิดที่มิไดมีสันดานเปนอาชญากรไดกลับตัวเปนคนดี 
    2.  เปนผลดีแกประวัติและอนาคตของผูกระทําความผิด คือไมมีใบแดงแจงโทษ 
ไมไดช่ือวาเปนคนขี้คุกหรือนักโทษ ไมไดช่ือวาเปนอาชญากร ไมถูกตราหนา ไมมีปมดอย ไมถูก
รังเกียจ ไมเสียอนาคต ไมเสียช่ือเสียง 
    3.  ผูกระทําผิดไมเสียเวลาในการศึกษาเลาเรียน หรือไมตองออกจากงานและ
สามารถทํางานไดเหมือนปกติ ไมเกิดปญหาครอบครัว 
    4.  ผูกระทําผิดไมตองไปคลุกคลีสมาคมกับผูตองขังประเภทอื่นที่มีสันดานเปน
อาชญากรในเรือนจํา 
    5.  เปนผลดีตอสุขภาพทั้งทางงรายกายและจิตใจของผูกระทําความผิด 
    6.  ชวยลดปญหาอาชญากรรมโดยทางออม เพราะเมื่อเขากลับตัวเปนคนดี
อาชญากรรมที่พวกเขาจะไปกอข้ึนอีกก็ลดลง ทําใหสังคมปลอดภัยขึ้น 
    7.  ชวยลดปญหานักโทษลนเรือนจําไดดีมาก เพราะนักโทษในเรือนจํา และ 
ทัณฑสถานตางๆ มีผูตองขังที่มีโทษจําคุกระยะสั้นเปนจํานวนมาก 
    8.  ชวยลดงบประมาณคาใชจายตางๆ เชน คาเล้ียงดู เครื่องอุปโภคบริโภค ซ่ึงรัฐ
ตองจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงดูผูตองขังจํานวนมาก ซ่ึงผลดีขอนี้นับวาเปนผลดีตอสวนรวมทั้ง
สังคมและรัฐ 
   ดังนั้นในการนําหลักการแทนการดําเนินคดีอาญามาใชในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
กฎหมาย26 ไดกําหนดใหเจาหนาที่ฝายบริหารนําตัวผูติดยาเสพติด หรือผูที่เสพยาเสพติดใหโทษเปน
ครั้งที่สามไปบังคับบําบัดรักษายังศูนยฟนฟูสมรรถภาพ หรือสถานพักฟนได โดยไมตองไดรับ 
การพิจารณาพิพากษาความผิดจากศาลกอน ซ่ึงเปนผลดีโดยตรงตอการบําบัดรักษา และลดจํานวน 
ผูติดยาเสพติดในสังคมลง ตลอดจนสามารถสงผลที่ดีในทางออมตอการลดปญหาอาชญากรรม 

                                                        
26  พระราชบัญญัติฟนฟูมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545.  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.

2522.  และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
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ตามแนวความคิดแหงทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) ที่มุงควบคุมระงับและ
ปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก 
 
2.8 ลักษณะการบังคับบําบัดรักษา 
 2.8.1 ความหมายของการฟนฟูมรรถภาพ 
 คําวา Rehabilitation นั้นแปลวา Make Fit Again คือ “ทําใหสมบูรณ”27 โดยทั่วไปการ
ฟนฟูสมรรถภาพมีอยู 2  ความหมาย28 
  2.8.1.1 ความหมายแรกเกี่ยวของกับการรักษาโรคทางการแพทยโดยตรงเพียงอยางเดียว 
หมายถึง มาตรการทางการแพทยทุกชนิดที่จะทําใหผูปวยฟนหรือหายจากสภาพการเจ็บปวยนั้นๆ 
ภายหลังการรักษาทางยาแลว เชน กายภาพบําบัด การฝกเดิน การออกกําลังกาย การฝกใชอวัยวะ
เทียม เปนตน 
  2.8.1.2 ความหมายที่สอง การฟนฟูสมรรถภาพ คือ การปรับสภาพหรือคงสภาพผูพิการ
ใหกลับสามารถทําประโยชนหรือคงประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวมใหมากที่สุด ในดาน
กายภาพ จิตใจ สังคม งานอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจเทาที่ผูนั้นสามารถเปนไปได  
 ในดานความหมายที่สองนี้เปนความหมายที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง คือใชกับการ
ฟนฟูผูทุพพลภาพหรือพิการ ซ่ึงรวมถึงผูติดยาเสพติดดวย29 

 2.8.2 ขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด30 
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงเปนทั้งผูปวยทั้งทางกายทางใจและทางสังคม

จะตองประกอบดวย 
  2.8.2.1 การฟนฟูสมรรถภาพทางดานรางกาย (Physical Rehabilitation) โดยรักษาอาการ
อันเกิดจากการเสพยาเสพติด การปรับสภาพรางกายของผูปวยที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติดมา
เปนเวลานาน และรักษาโรคแทรกซอน เพื่อใหรางกายกลับคืนสูสภาพปกติ สามารถดํารงชีวิตอยูได
โดยปราศจากยาเสพติด 

                                                        
27  วราภรณ สยนานนท.  (2530).  การฟนฟูสมรรถภาพทางดานจิตใจของผูติดยาเสพติดใหโทษ: ศึกษา

เฉพาะกรณี โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก.  หนา 56. 
28  กองวิชาการ.  (2527,  กรกฎาคม-สิงหาคม).  “บริการสงเคราะห บําบัด และฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติด.”  นิตยสารการประชาสงเคราะห,  27,  หนา  56. 
29  สุชาดา นิลมาก.  เลมเดิม.  หนา 35. 
30  วราภรณ สยนานนท.  เลมเดิม.  หนา 58-59. 
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  2.8.2.2 การฟนฟูสมรรถภาพทางดานจิตใจ (Mental Rehabilitation) เปนขบวนการ 
ที่สําคัญและจําเปนที่สุดสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพ มีขอบเขตครอบคลุมถึงวิธีการทุกชนิด 
ที่สามารถปรับสภาพจิตใจ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจนอารมณนิสัยที่เปลี่ยนไปของผูติด
ยาเสพติดใหเปนปกติขึ้น หลังจากที่ไดเสื่อมโทรมลงเมื่อเปนทาสยาเสพติดใหสามารถปรับตัวอยูใน
สังคมปจจุบันและอนาคตได 
  2.8.2.3 การฟนฟูสมรรถภาพทางดานอาชีพ(Occupational Rehabilitation)มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพของผูติดยาเสพติดใหโทษ เพื่อชวยใหกลับไปอยู
ในสังคมเดิมไดดวยดีและพึ่งตนเองได 
  2.8.2.4 การฟนฟูสมรรถภาพทางดานสังคม(Social Rehabilitation) หมายถึง การเตรียม 
ผูติดยาเสพติดใหมีความพรอมที่จะใชชีวิตปกติ โดยมีความรูมีงานอาชีพและมีรายไดที่เหมาะสม 
มีความสัมพันธทางสังคมที่ดี โดยเริ่มจากผูรักษามีทาทียอมรับผูปวยกอนแลวคอยนําครอบครัวมา
ใหยอมรับผูปวย ใหผูปวยไดมีประสบการณในการปรับตัวเขากับกลุม ไดเรียนรูระเบียบแบบแผน 
วัฒนธรรม และคานิยมทางสังคม ตลอดทั้งมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิทางสังคมเยี่ยง 
สามัญชน 

 2.8.3 วัตถุประสงคของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด31 
 การบําบัดรักษาขั้นฟนฟูสมรรถภาพมีวัตถุประสงคที่จะฟนฟูแกไขสุขภาพและ
บุคลิกภาพของผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติดที่เรื้อรังมาเปนระยะเวลานานๆ ได
กลับสูสุขภาพที่สมบูรณดีพรอมทั้งทางรายกายและจิตใจ ใหผูปวยสามารถเลิกการใชยาเสพติด 
ไมวาชนิดใดๆ ไดโดยเด็ดขาด และดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมในปจจุบันและอนาคตไดตามปกติ 
โดยแบงวัตถุประสงคในหลักการใหญๆ ไว คือ 
  2.8.3.1 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูติดยาเสพติด การพัฒนาบุคลิกภาพ 
นั้นหมายถึง การพัฒนารางกาย ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวและการพัฒนาจิตใจ รวมทั้งเชาวน
ปญญาและอารมณ 
  2.8.3.2 เพื่อพัฒนาทางดานปรับจิตใจกับสังคมและความสัมพันธกับบุคคล อันไดแก การ
ปรับตัวใหเขากับบุคคลและสังคมที่แวดลอม (Psycho Social and Personal Adjustment) 
  2.8.3.3 เพื่อสงเสริมงานและใหผูปวยมีงานทําทั้งทางดานอาชีวะบําบัดและฝกอาชีพ ให
ผูปวยมีความเพลิดเพลินจากการทํางานลืมเรื่องการใชยาเสพติดและใหนําความรู ความสามารถ
ประกอบอาชีพได 

                                                        
31  วราภรณ สยนานนท.  เลมเดิม.  หนา 59-60.  
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  2.8.3.4  การฟนฟูสมรรถภาพมีเปาหมายทั้งในดานฟนฟูสงเสริมสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผูปวย และในดานสังคมแวดลอมที่จะลดปญหาตางๆ อันเนื่องมาจากการติดยาเสพติด ซ่ึง
กําหนดเปาหมาย ดังนี้ 
  2.8.3.5 ลดอัตราการติดยาซ้ํา (Relapsing Rate) เพื่อปองกันการเพิ่มของอัตราผูปวยโดย
มุงหวังใหผูปวยหลุดพนและเลิกใชยาเสพติดโดนเด็ดขาด  
  2.8.3.6 ลดอัตราการตาย (Mortality Rate) อันเนื่องมาจากการติดยาเสพติดและโรคแทรก
ซอน เนื่องจากผูปวยมีการติดยาซ้ําบอยๆ 
  2.8.3.7 สงเสริมสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของผูติดยาเสพติดใหมี
คุณคาและใชประโยชนตอสังคม 
  2.8.3.8 เปาหมายในการลดภัยอันตรายตางๆ (Detrimental Effects) ของผูติดยาเสพติด 
ที่มีตอสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต  

 2.8.4  การบังคับบําบัดรักษาโดยศาล 
 การบังคับบําบัดรักษาโดยศาลหรือแบบตองโทษ หมายถึงการที่ผูกระทําความผิดฐาน
เสพยาเสพติดถูกเจาหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ หรือตํารวจ จับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย และศาล 
จะเปนผูมีอํานาจพิจารณาคดี ซ่ึงอาจพิพากษาลงโทษจําคุก หรือรอการลงโทษ หรือรอการกําหนด
โทษ และใหมีการบําบัดรักษาผูนั้น สําหรับระบบการบังคับบําบัดรักษาโดยศาลนี้ในทางปฏิบัติ
สามารถแบงลักษณะการบังคับได 2 รูปแบบ 
  2.8.4.1 การบังคับบําบัดรักษาโดยกระบวนการคุมประพฤติ 
    การบังคับบําบัดรักษาโดยกระบวนการคุมประพฤติ หรือที่เรียกวาระบบตองโทษ 
(Convicted System) นี้ คือการที่ผูติดยาเสพติดใหโทษที่เปนผูตองหาเกี่ยวกับคดียาเสพติดใหโทษ 
หรือศาลพิพากษาใหคุมประพฤติ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เสพยาเสพติดใหโทษและเปนคดีอาญา
กอนและหลังการพิจารณาพิพากษา ซ่ึงอยูในระหวางการคุมครองและแกไขความประพฤติ โดย 
ผูเสพดังกลาวนี้จะตองไดรับการบําบัดรักษาภายใตขอบเขตของกฎหมายที่มีหนวยงานกรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ทําหนาที่รับผิดชอบในการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดซ่ึงเปน
ผูใหญที่ไดกระทําความผิดในคดีที่มีโทษไมสูงมากนัก และไมมีประวัติความประพฤติแทนการ 
สงเขารับโทษในเรือนจํา สําหรับการคุมประพฤติเพื่อการบําบัดรักษานี้ เจาหนาที่คุมประพฤติ 
จะดูแลใหผูที่ติดยาเสพติดที่ตกอยูภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติไดเขารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลตางๆ ในชวงระยะเวลาที่ถูกคุมประพฤติ และปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด 
ซ่ึงหากฝาฝนอาจจะตองบังคับใหเขารับการรักษาหรือทํารายงานตอศาล ในกรณีที่ผูกระทําความผิด
เปนเด็กและเยาวชน จะมีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจะทํา
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หนารับผิดชอบแทนกรมคุมประพฤติ โดยการสงเด็กและเยาวชนที่ตองคดีอาญาและเสพยาเสพติด
เขารับการบําบัดรักษาทั้งในระหวางรอการตัดสินและระหวางฝกอบรม 
  2.8.4.2 การบังคับบําบัดรักษาโดยกระบวนการทางราชทัณฑหรือการลงโทษจําคุก 
    การดําเนินการบําบัดรักษาในรูปแบบนี้ จะเปนลักษณะของการคุมขังใน 
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ เปนสถานที่คุมขังผูติดยาเสพติดใหโทษโดยเฉพาะ ซ่ึงกรมราชทัณฑ 
กระทรวงยุติธรรม มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดูแลผูตองขังนี้ โดยกรมราชทัณฑ
ดําเนินการจัดผูตองขังไวในสถานที่ควบคุมที่เรียกวา “ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ” โดยเฉพาะพรอม 
ทั้งใหการบําบัดรักษาควบคูไปกับการดําเนินการอบรมฟนฟูจิตใจ และฝกอาชีพใหสามารถเลี้ยงตัว
ไดเมื่อพนโทษ 

 2.8.5 การบังคับบําบัดรักษาโดยฝายบริหาร 
   การบังคับบําบัดรักษาโดยทางฝายบริหาร หมายถึง การบังคับใหผูเสพยาเสพติดใหโทษ 
หรือผูติดยาเสพติดใหโทษ เขารับการบําบัดรักษาโดยไมสมัครใจโดยฝายบริหาร อันไดแก ตํารวจ 
พนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย นําตัวผูตองสงสัยวาติดยาเสพติด
ใหโทษไปรับการตรวจหาสารเสพติด หากพบวาผูนั้นใชสารเสพติด และสมควรเขารับการบําบัด 
รักษาในสถานพยาบาล หรือกรณีผูเสพยาเสพติดใหโทษที่ตองโทษเปนครั้งที่สามเมื่อพนโทษแลว 
ก็จะถูกนําตัวไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามระยะเวลาที่กําหนดไดโดยไมผาน
กระบวนการพิจารณาโดยศาล ซ่ึงอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายมีเปาหมายสําคัญที่การ
ลดปญหาตางๆ อันเนื่องมาจากการติดยาเสพติด ทั้งในดานของผูติดยาเสพติดเอง อันไดแก การ
ฟนฟูสมรรถภาพและบุคลิกภาพใหสามารถกลับสูสุขภาพที่สมบูรณดีทั้งทางรางกายและจิตใจ 
ดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดตามปกติ และในดานสังคมสิ่งแวดลอม อันไดแก การลด
ภัยอันตรายตางๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคด 
 สําหรับขั้นตอนการเขาสูการบังคับบําบัดรักษานี้ เปนลักษณะของวิธีแทนการดําเนินคดี
อาญา คืออาจผานขั้นตอนการจับกุม สอบสวน  แตไมผานการดําเนินคดี หรือการลงโทษดังเชนการ
บังคับบําบัดรักษาโดยศาลหรือแบบตองโทษ 
 ในการบําบัดรักษาโดยระบบการบังคับบําบัดขางตนนี้ มีกระบวนการบําบัดรักษา 
4 ขั้นตอน คือ32 
 
 

                                                        
32  ไชยยศ เหมะรัชตะ.  (2528,  สิงหาคม).  “บทบาทของกฎหมายในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด.”  

วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  10,  หนา.136. 
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  2.8.5.1 ขั้นเตรียมการกอนรักษา (Pre admission Period) เปนการเตรียมตัวผูติดยาเสพติด
ใหพรอมที่จะเขารับการบําบัดรักษาใหเกิดความเชื่อมั่นและมีความตั้งใจจริงจังที่จะเลิกยาเสพติด 
ยอมรับการรักษาตามกรรมวิธีและระยะเวลาที่กําหนด ตองเขาใจวิธีการบําบัดรักษาและรับรูปญหา
ตางๆ รวมทั้งการแกไขปญหาในการบําบัดรักษาดวย 
  2.8.5.2  ขั้นถอนพิษยา (Withdrawal Treatment or Detoxification) เปนการบําบัดอาการ
ทางกายที่เกิดจากการใชยาเสพติด ซ่ึงเปนหนาที่ของแพทยที่จะใชยาระงับหรือไมก็ได สามารถ 
ถอนพิษยาไดหากผูติดยอมรับการรักษาตามกรรมวิธี หรืออาจจะใชส่ิงใดสิ่งหนึ่งไประงับความ
อยากเสพติดของผูติดยาเสพติดก็ได ผูติดยาเสพติดที่งดเวนการเสพติดในทันที่ทันใดจะเกิด 
อาการอยากเสพยาเสพติด เมื่อใหยาระงับแลวอาการอยากก็จะหมดไป ปจจุบันนี้ขั้นถอนพิษยามีการ
ใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 
    (1) ผูติดยาเสพติดจะถูกบังคับใหหยุดยาเสพติดในทันที วิธีนี้เรียกวา “หักดิบ”
(Coid Turky) เปนการอดยาดวยตนเอง ซ่ึงนิยมใชในทัณฑสถานบําบัดพิเศษของกรมราชทัณฑ 
    (2) กรณีผูติดยาเสพติดไมสามารถทนตออาการอันเกิดจากการหยุดใชยาเสพติด
ได แพทยจะใชยากลอมประสาทหรือยาชนิดอ่ืนทดแทนเพื่อลดความตึงเครียดทางจิตใจหรืออาการ
ถอนยา โดยการใชเมธาโดน (Metsdone Substitution) หรือการใชยาเสพติดที่มีฤทธิ์ตอตานทําลาย
ฤทธิ์ยาเสพติดเดิม (Anti-Narcotic Maintenance) 
  2.8.5.3 ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากขั้นถอนพิษยา 
เปนการปรับสภาพรางกายและจิตใจใหมีความเขมแข็ง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรมให
สามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติ ไมหวนกลับไปใชยาเสพติดดวยการฟนฟูสมรรถภาพทั้งทาง
รางกาย (Physical) หรือ จิตใจ (Mental) อาชีพ (Occupation) และสังคม (Social) ดวยกิจกรรมตางๆ 
การใหคําแนะนําปรึกษาที่เปนรายบุคคลและกลุม การอบรมธรรมะ การฝกทักษะ อาชีพ เปนตน 
    ทั้งนี้มีเปาหมายคือ การลดอัตราการติดซ้ํา (Releasing Rate) เพื่อสงเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และการลดภัยอันตรายตางๆอันจะเกิดจากผูติดยาเสพติด 
(Detrimental Effects) นั่นเอง 
  2.8.5.4 ขั้นติดตามผล (Aftercare) เปนการติดตามดูแลผูติดยาเสพติดหลังการบําบัดรักษา
แลว เพื่อไมใหการกลับไปใชยาเสพติดใหโทษอีก ซ่ึงเจาหนาที่จะติดตามสอบถามใหกําลังใจให
คําแนะนําปรึกษาดวยการนัดพล เยี่ยมเยียน การจดหมายติดตาม โทรศัพท เปนตน 
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   สําหรับปญหาอุปสรรคในการดําเนินการบังคับบําบัดรักษา มีดังนี้ 
   (1) การไมมีระบบและรูปแบบการบําบัดรักษาที่ชัดเจน 
   (2) กรณีผูถูกคุมประพฤติและศาลสั่งใหเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลแตยัง 
ไมมีสถานที่จัดตั้งเปนการเฉพาะ จําตองเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลทั่วไปซึ่งไมอาจ
ควบคุมหรือบังคับใหการรักษาอยางตอเนื่อง 
   (3) กรณีเยาวชนที่ใชยาเสพติด และศาลสั่งใหเขาอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็ก ไม
มีการแยกเด็กออกตามความผิดแตละประเภท ทําใหเยาวชนที่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติดไมไดรับ
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจิตใจ เพื่อแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาและสาเหตุที่ทําใหใช
ยาเสพติด 
 
2.9 การยกเลิกความผิดผูท่ีผานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพติด 

 2.9.1 นิรโทษกรรม 
  2.9.1.1 ความหมายของนิรโทษกรรม. คําวา “นิรโทษกรรม (amnesty) หมายถึง การที่
กฎหมายไมถือวาการกระทําบางการกระทําเปนความผิด ซ่ึงตามปกติการกระทําดังกลาวเปน
ความผิด โดยทั่วไปแลวกฎหมายนิรโทษกรรมจะออกมาภายหลังการกระทําที่เปนความผิดเพื่อใหมี
ผลลบลางการกระทําที่เปนความผิดนั้นๆเทากับวาความผิดนั้นไมเคยเกิดขึ้นมากอนเลย และไมเปน
การขัดตอหลักกฎหมายที่วา “กฎหมายไมมีผลยอนหลัง”(Non-retroactivity) ทั้งนี้ เพราะเปนการ
ยอนหลังที่เปนคุณแกผูกระทําความผิด นิรโทษกรรมที่ปรากฏอยูในหนังสือบางเลม 
    (1) Earl Jowitt,The Dictionary of English Law ไดใหความหมายของ “amnesty” 
วา เปนการอภัยโทษอยางหนึ่ง หรือเปนการลืมโดยไมนึกถึงอีก (oblivion) เชน Act of Oblivion, 
1660 ซ่ึงโดยผลแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหถือวาบรรดาความผิดตอรัฐบาลที่ไดกระทําไปแลว
จนถึงวันที่กําหนด เปนอันเลิกแลวตอกันไป และจะไมมีการนํามาเปนคดีฟองรองกันอีก 
    (2) Encyclopaedia Britannica ใหความหมายของ “amnesty” วา เปนการอภัยที่ 
ผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐใหผูซ่ึงอาจมีความผิดสําหรับการที่ไดกระทําตอผูมีอํานาจนั้น ใหกลับคืนสู
สภาพความเปนผูบริสุทธิ์ นิรโทษกรรมนี้มีความหมายมากวาอภัยโทษธรรมดา คือ ไมถือวามีการ
กระทําความผิดตามกฎหมายเลย นิรโทษกรรมที่พระมหากษัตริยพระราชทานโดยพระองคเอง หรือ
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภานั้นเดิมทีเดียวมักจะใหในสมัยที่มีการราชาภิเษกหรือวโรกาส
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตสวนใหญแลวมักจะใหแกผูซ่ึงมีความผิดทางการเมือง บางครั้งก็ใหโดย
ไมมีเงื่อนไข แตบางครั้งก็มักจะมีขอยกเวน 
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    ในสนธิสัญญาสันติภาพมักจะมีบทบัญญัติวาดวยนิรโทษกรรม คือ จะไมดําเนิน 
คดีแกทหารหรือบุคคลในบังคับของคูปรปกษสงครามสําหรับการตางๆที่ไดกระทําผิดกฎหมายหรือ
ประเพณีการสงคราม และมักจะมีขอยกเวนไมยอมนิรโทษกรรมแกบุคคลบางคนของคูปรปกษ
สงครามที่เปนฝายแพสงครามซึ่งถูกกลาวหาวาไดประกอบอาชญากรรมสงคราม เชน สัญญา
สันติภาพระหวางสัมพันธมิตรกับเยอรมันภายหลังสงครามโลก 
    (3) Encyclopaedia of the Social Sciences ไดใหความหมายของ “amnesty” 
เพิ่มเติมจากขางตนวา นิรโทษกรรมเปนหลักความคิดในทางกฎหมายมหาชนเปนการลืมทาง
กฎหมาย (legal oblivion) ซ่ึงโดยปกติมักจะใชกับความผิดทางการเมือง อยางไรก็ตาม นิรโทษกรรม
เพียงแตทําใหการกระทําที่ไดรับนิรโทษกรรมสิ้นผลทางอาญาไป แตสิทธิในทางแพงที่จะเรียกรอง
คาเสียหายที่ไดกระทําแกบุคคลภายนอกยังคงมีอยู เวนแตในนิรโทษกรรมนั้นไดระบุใหไดรับ
ยกเวนไมตองถูกดําเนินคดีใดๆ ทางกฎหมายทั้งส้ิน โดยปกตินิรโทษกรรมมักระทําในรูปกฎหมาย
มากกวาจะทําเปนคําส่ังของฝายบริหาร เวนแตจะมีการใหอํานาจนี้เปนของฝายบริหาร  
  2.9.1.2 เงื่อนไขของนิรโทษกรรม. 
    โดยทั่วไปกฎหมายนิรโทษกรรมจะกําหนดเงื่อนไขไวรวม 3 เรื่อง คือ 
    (1) ระยะเวลาในการกระทําความผิด 
    (2) การกําหนดตัวผูกระทําความผิด 
    (3) ประเภทของความผิดที่จะไดรับการนิรโทษกรรม 
    การตรากฎหมายนิรโทษกรรมจะเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ โดยกระทําใน
รูปของ“พระราชบัญญัติ” โดยอาจแบงกฎหมายนิรโทษกรรมออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
    ประเภทที่ 1 การนิรโทษกรรมเปนการทั่วไป หรือการนิรโทษกรรมโดยเฉพาะ 
เจาะจง เชนการนิรโทษกรรมใหแกผูกระทําความผิดทางการเมือง (political offence) ทุกประเภท 
หรือใหแกผูกระทําผิดกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ โดยจะมีการกําหนดไวชัดแจง 
    ประเภทที่ 2 การนิรโทษกรรมโดยมีหรือการนิรโทษกรรมโดยไมมีเงื่อนไข คือ
การนิรโทษกรรมโดยเด็ดขาดหรือไม กลาวคือ เมื่อออกกฎหมายมาแลวหากมีองคประกอบ
ครบถวนตามหลักเกณฑก็ถือวาไมเปนบุคคลผูกระทําความผิดเลย การนิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไข 
คือ การนิรโทษกรรมที่จะมีผลก็ตอเมื่อบุคคลผูกรกระทําความผิดนั้นๆไดปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดไวเรียบรอยแลว 
  2.9.1.3 ผลของการนิรโทษกรรม มีดังนี้ 
    (1) ถือเสมือนวาไมเคยมีการกระทํานั้นๆขึ้นมากอนเลย โดยไมตองพิจารณาถึง
โครงสรางและองคประกอบของการกระทําความผิดแตอยางใด 
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    (2)  หากผูที่ไดรับการนิรโทษกรรมยังมิไดถูกฟองตอศาล พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการตองระงับการสอบสวนหรือฟองรองแลวแตกรณี แตถาหากไดถูกฟองรองตอ
ศาลแลวพนักงานอัยการตองดําเนินการถอนฟอง ถาพนักงานไมถอนฟอง เมื่อจําเลยรองขอหรือศาล
เห็นเอง ศาลก็จะพิพากษายกฟองหรือจําหนายคดีไป และสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองยอมระงับ
ไปดวย 
    (3)  ผูกระทําความผิดไมตองรับโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา หรือหาก
ผูกระทําความผิดกําลังรับการลงโทษก็ใหการลงโทษนั้นส้ินสุดลง และใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคย
ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดมากอนเลย 
    (4) ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษโดยอางวาเปนการกระทําความผิดซ้ําไมได หรือจะ
ไมรอการลงโทษ หรือไมรอลงอาญาก็ไมไดเชนเดียวกัน เพราะกฎหมายถือวาผูนั้นไมเคยกระทํา
ความผิดใดๆ มากอน 
    (5) การนิรโทษกรรมไมไดลบลางขอเท็จจริงวาไดกระทําผิด หากแตเพียงลบ
ลางองคประกอบของกฎหมายทําใหไมตองรับผิดเทานั้น แตการพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย
ยังคงกระไดตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญากับการกระทําความผิดทางวินัย
สามารถแยกออกจากกันได เวนแตกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนั้นๆจะบัญญัติไวโดยชัดแจงให
หมายรวมถึงการลงโทษทางวินัยดวย 
    (6) หากมีผูไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญา และการ
กระทําความผิดนั้นไดรับการนิรโทษกรรม ผูที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิด
จากการกระทําความผิดในมูลละเมิดได 
    (7) สิทธิอ่ืนๆ ที่เคยสูญเสียไปโดยผลของคําพิพากษาจะไดรับกลับคืนมา เชน 
สิทธิที่จะกลับเขารับราชการหรือสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง แตผูไดรับการนิรโทษกรรมจะ 
ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ ตามกฎหมายนิรโทษกรรม แตอาจจะไดรับกลับคืนตาม
กฎหมายอื่นได 
 2.9.2 การยอนหลังยกเลิกความผิดผูที่ผานกระบวนการฟนฟู 
 โดยทั่วไปแลวกฎหมายจะไมมีผลยอนหลัง สวนการจะใหกฎหมายมีผลยอนหลังไดนั้น
เปนเรื่องยกเวน ซ่ึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 2 ประการ คือ 
  2.9.2.1 ตองระบุไวใหชัดเจนในกฎหมายนั้นเองวา ใหกฎหมายมีผลยอนหลัง เชน 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2541 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 114 ตอนที่ 57 ก. หนา 1 16 ตุลาคาม 2540 แตมาตรา 2 บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้ใหใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2540 เปนตนไป”  
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  2.9.2.2 การบัญญัติกฎหมายใหยอนหลังนั้น จะตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดวย 
เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไมวากฎหมายฉบับใดๆ ก็ไมสามารถขัดหรือ 
แยงได ถากฎหมายฉบับใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นๆ ก็ตองเปนโมฆะ ไมสามารถ
จะใชบังคับได ตามหลักการในมาตรา 6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตัวอยาง เชน 
มาตรา 32 ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้ที่ไดบัญญัติไววา “บุคคลจะตองไมรับโทษทางอาญา เวน
แตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําการนั้นบัญญัติเปนความผิดและกาํหนดโทษ
ไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น จะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา
ความผิดมิได “ดังนั้น กฎหมายหรือขอบัญญัติใดๆ ที่ออกมาใชบังคับในภายหลัง จะบัญญัติมาให 
ขัดตอรัฐธรรมนูญมิไดทั้งส้ิน ซ่ึงตามบทบัญญัติในมาตรา 32 นี้ ไดวางหลักประกันสิทธิของบุคคล
ไว 2 ประการ คือ 
  2.9.2.3 ไมมีความผิดโดยไมมีกฎหมาย (nulla poena sine lege)  
  2.9.2.4 ไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย (nullam cremen sine lege) 
    จากหลักการที่กลาวมานี้เปนการหามสองประการ ในประการแรก คือหามออก
กฎหมายยอนหลังเปนการลงโทษบุคคล และอีกประการหนึ่ง หามออกกฎหมายยอนหลังเพื่อไป
เพิ่มโทษบุคคลใหสูงขึ้น เพราะเปนการลงโทษบุคคลสูงกวาที่กฎหมายซึ่งใชอยูในขณะที่กระทํา
ความผิดไดกําหนดไว ดังนั้น ในกฎหมายอาญาจึงถือเปนหลักเด็ดขาดวา กฎหมายอาญาไมมีผล
ยอนหลัง เวนแตจะเขาขอยกเวน 5 ประการ ดังจะกลาวตอไปนี้ 
    (1) กฎหมายนั้นเปนกฎหมายที่ยกเลิกความตามบทบัญญัติในมาตรา 2 วรรค 2 
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534 ซ่ึงบัญญัติวา “ถาตามบทบัญญัติของ
กฎหมายในภายหลังบัญญัติใหการกระทํานั้นไมเปนความผิดอีกตอไป ใหผูที่ไดกระทํานั้นพนจาก
การเปนผูกระทําความผิด และถามีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูนั้นไมเคยตอง 
คําพิพากษาวาไดกระทําความผิดนั้น ถารับโทษอยูก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง” 
    (2) กฎหมายนั้นเปนคุณแกผูกระทําความผิด เชน การมีพระราชบัญญัติลาง
มลทินผูที่เคยทําความผิดมากอนที่จะกลายเปนเหตุเพิ่มโทษในการกระทําความผิดครั้งหลัง เมื่อมี
พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาก็ถือวาความผิดที่เคยทํามากอนอยูแตเดิมนั้นไดถูกลบลางไปแลว 
ฉะนั้น ก็ตองถือวาผูนั้นไมเคยตองโทษมากอน ฉะนั้น จะนํามาเปนเหตุเพิ่มโทษในความผิดครั้งหลัง
ไมได 
    (3) กฎหมายนั้นบัญญัติถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัย วิธีการเพื่อความปลอดภัย 
มี 5 อยาง คือ กักกัน หามเขาเขตกําหนด เรียกประกันทัณฑบน คุมไวในสถานพยาบาล หาม
ประกอบอาชีพบางอยาง เหตุที่สามารถบัญญัติกฎหมายยอนหลังได เพราะวิธีการเพื่อความปลอดภัย

DPU



 

 

41 

นั้นไมใชโทษแตเปนมาตรการสําหรับใชปองกันไมใหบุคคลไปกระทําความผิดขึ้นในภายกลัง และ
ปองกันไมใหผูปลอดภัยไมใชโทษ จึงไมอยูในขอหามเรื่องหลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง 
    (4) กฎหมายที่ออกมาเพื่อการแปลหรือเพื่อตีความหมายกฎหมายเดิม 
หมายความวา ไดมีการออกกฎหมายมาแลวฉบับหนึ่ง โดยในกฎหมายฉบับนี้อาจมีถอยคําที่ยังเปน
ปญหาอยูทําใหตองออกกฎหมายมาอีกฉบับหนึ่ง เพื่อแปลหรือตีความถอยคําในกฎหมายเดิมนั้นวา 
ความหมายวาอยางไร เหตุที่ทําใหกฎหมายสามารถมีผลยอนหลังไดเพราะวา กฎหมายเพื่อการ
ตีความนั้นเปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อการแปลหรือตีความกฎหมายเดิมวามีความหมายวาอยางไร 
หรือวามีวัตถุอยางไรเทานั้น เพราะฉะนั้น ขอบเขตของการใชกฎหมายตีความจึงตองอยูภายใต
กฎหมายเดิม เมื่อกฎหมายเดิมใชบังคับมาตั้งแตเมื่อใด ก็ตองถือวากฎหมายเพื่อการตีความเริ่มใช
บังคับมาตั้งแตเมื่อเชนนั้น 
    (5) กฎหมายวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายวิธีสบัญญัติ เพราะกฎหมายวิธี 
สบัญญัตินั้นเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงวิธีการที่จะเอาตัวผูกระทําความผิดในกฎหมายสารบัญญัติมา
ลงโทษวา จะเอามารับโทษดวยวิธีการอยางไร จะควบคุม จับ ขัง คน  อยางไร หรือจะฟองรองกัน
ตองเริ่มฟองที่ศาลไหน ฉะนั้น จึงไมอยูในขอหาม และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ กฎหมายวิธี 
สบัญญัติที่ออกมาในภายหลังนั้นยอมจะตองออกมาดวยวัตถุประสงคเพื่อการบริหารงานยุติธรรม 
ที่ดีกวาเดิม ซ่ึงกรณีนี้ ถาหากวาคดีใดยังไมถึงที่สุด เมื่อมีกฎหมายใหมออกมาใชก็สามารถนํามาใช
บังคับแกคดีที่ไดฟองรองกันมากอนหนานี้ไดเลย 

อยางไรก็ตาม แมกรณีจะเขาหลักเกณฑของขอยกเวนที่กลาวมา แตไมวาจะเปน
กฎหมายประเภทใด กฎหมายแพงหรืออาญา หากมีผลยอนโดยไปกระทบเทือนถึงสิทธิหรือ
ผลประโยชนที่บุคคลไดรับไวโดยชอบกอนที่กฎหมายนั้นจะมีผลใชบังคับจะกระทํามิได เวนแตมี
เหตุผลพิเศษ เชน เพื่อความสงบสุขของบานเมือง หรือเพื่อความเปนธรรมในสังคม ก็ใหมีผล
ยอนหลังได 

 
2.10 คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   2.10.1 คําส่ังทางปกครอง 
  “คําสั่งทางปกครอง” พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดให
คํานิยามไวในมาตรา 5 ดังนี้33 
 

                                                        
33  ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (2544).  คําอภิบายกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.  หนา 242-

243. 
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 2.10.2  ความหมายของคําส่ังทางปกครอง หมายความวา 
  2.10.2.1 การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
  2.10.2.2 การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง”ขอความใน 2.11.1.1 ที่วา เชน การสั่งการ 
การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการจดทะเบียน เปนแตเพียงการให
ตัวอยางของคําสั่งทางปกครองไวเทานั้น ขอความอื่นใน 2.11.1.1 ก็คือ คํานิยามของคําสั่งทาง
ปกครอง34 
 จากรายละเอียดที่ไดยกขึ้นมากลาวไวนั้น พอที่จะใหคําจํากัดความของคําส่ังทาง
ปกครองได ดังนี้ 
 คําส่ังทางปกครอง คือ การแสดงเจตนาแตเพียงฝายเดียวของเจาหนาที่ฝายปกครองที่ใช
อํานาจรัฐตามกฎหมาย กอใหเกิดผลทางกฎหมายเปนการสรางนิติสัมพันธ (กอ เปล่ียนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล) ขึ้นระหวางบุคคล ซ่ึงมี
ผลโดยตรงออกสูบุคคลภายนอกฝายปกครองเปนการเฉพาะรายเฉพาะกรณี 

 2.10.3 องคประกอบของคําส่ังทางปกครอง 
  คําสั่งทางปกครองเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสราง
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ดังนั้น การสั่งการซึ่งไดแกขอความซึ่งบังคับใหบุคคล
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหามมิใหบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง และการอนุญาต ซ่ึง
เปนขอความที่อนุญาตใหบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หากขอความเหลานั้นมีผลบังคับเปน
การทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะก็เปน “กฎ” 
แตถาหากมีผลบังคับแกกรณีใดและหรือแกบุคคลใดเปนการเฉพาะก็เปน “คําส่ังทางปกครอง” 
ดังนั้นอาจกลาวไดวา “คําสั่งทางปกครอง” แทที่จริงแลวก็คือขอความที่บังคับใหบุคคลกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง หามมิใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือการอนุญาตใหกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงขาดลักษณะขอใดขอหนึ่งหรือทั้งสองขอของ “กฎ” นั่นเอง35 

                                                        
34  วรพจน วิศรุตพิชญ.  “การกระทําทางปกครอง.”   ใน อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องใน

โอกาสครบรอบ 72 ป ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ.  หนา 157. 
35  วรพจน วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม.  หนา 158. 
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  และจากคําจํากัดความของ “คําสั่งทางปกครอง” ที่ไดใหไวนั้น พอที่จะแยก
องคประกอบของคําส่ังทางปกครองไดดังนี้36 
  2.10.3.1 เปนการแสดงเจตนาแตเพียงฝายเดียว 
   โดยเจาหนาที่ฝายปกครองโดยเหตุผลของเรื่องการที่จะเปนคําสั่งไดก็ตอง
เปนการแสดงเจตนาแตเพียงฝายเดียว โดยไมตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง หากเปนการ
แสดงเจตนาโดยตองไดรับความยินยอมแลวยอมไมใชคําส่ังทางปกครอง เพราะการออกคําสั่งตองมี
ผูออกคําสั่งแตเพียงฝายเดียว สําหรับการแสดงเจตนานั้นอาจปรากฏไดทั้งในรูปของการกระทํา 
ที่ เปนลายลักษณอักษรและการปฏิบัติการที่มิได เปนลายลักษณอักษร  เชน  วาจา  สัญญาณ 
เครื่องหมาย เปนตน สวนเจาหนาที่ฝายปกครองก็คือ เจาหนาที่ของรัฐฝายบริหารซึ่งเปนผูที่ไดรับ
มอบอํานาจจากรัฐใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใด 
  2.10.3.2 เปนการใชอํานาจรัฐตามกฎหมาย 
   การใชอํานาจของเจาหนาที่ฝายปกครองตองเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย
จากหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law ) การใชอํานาจตองมีฐานของอํานาจซึ่งก็คือ 
กฎหมายลายลักอักษรมารองรับ แตในกรณีที่กฎหมายลายลักษณอักษรไมสมบูรณและเกิดชองวาง
ของกฎหมายในการที่ฝายปกครองจะปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยและประโยชนสาธารณะ ก็ตองนําหลักทั่วไปมาใช ฝายปกครองจะปฏิเสธไมไดวาไมมี
กฎหมายใหกระทําไดในกรณีดังกลาว จึงไมกระทําการเพราะฝายปกครองมีหนาที่ในการรักษา
ความสงบเรียบรอยและปกปองคุมครองประโยชนสาธารณะ กรณีใดที่มิไดเปนการใชอํานาจตาม
กฎหมาย ยอมไมเปนการใชอํานาจรัฐ 
  2.10.3.3 กอใหเกิดผลทางกฎหมายเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล 
   ในการใชอํานาจรัฐของเจาหนาที่ฝายปกครองตองเปนการกําหนดผลทาง
กฎหมายซึ่งเปนการสรางนิติสัมพันธระหวางบุคคลอยางหนึ่งอยางหนึ่งใดขึ้น (กอ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของบุคคล) เชนการออกคําสั่ง
อนุญาต ในกรณีตางๆ การออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เปนตน โดยที่เมื่อมีเหตุการณหนึ่ง
เหตุการณใดเกิดขึ้นแลว ปรากฏขอเท็จจริงที่เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เจาหนาที่ฝาย
ปกครองก็จะกําหนดผลทางกฎหมายใหแกเหตุการณนั้น ตามองคประกอบในขอนี้ การใชอํานาจ
ตามกฎหมายแตเพียงฝายเดียวของเจาหนาที่ฝายปกครองที่กระทบตอสิทธิหนาที่ของบุคคลยอมเปน
คําส่ังทางปกครองซึ่งกอใหเกิดผลทางกฎหมายขึ้น 
 

                                                        
36  จีรพงษ เกียรติธํารงกุล.  (2543).  การแสดงเหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครอง.  หนา 12-13. 
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  2.10.3.4 มีผลโดยตรงออกสูภายนอกฝายปกครองเปนการเฉพาะรายเฉพาะกรณี 
   การกําหนดผลทางกฎหมายของเจาหนาที่ฝายปกครองนั้นตองมีผลโดยตรง
ออกไปสูภายนอกฝายปกครอง และใชบังคับกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ เชนคําสั่งใหร้ือถอน
อาคารที่สรางรุกลํ้าที่สาธารณะ การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรม เปนตน หากเปน
กรณีที่ยังไมมีผลออกสูภายนอก ยังอยูภายในฝายปกครอง หรือมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปไมไดใช
เปนการเฉพาะกรณีเฉพาะราย กรณีเชนนี้ยอมไมเปนคําส่ังทางปกครอง 
   หากมีองคประกอบไมครบทั้งสี่ขอดังกลาว คําสั่งที่ออกมานั้นยอมไมใช
คําส่ังทางปกครอง 

 2.10.4 การมอบอํานาจในฝายปกครอง 
  โดยท่ัวไปแลวฝายปกครองซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน ไมวาจะในลักษณะ 
ที่เปนอํานาจผูกพันก็ดีหรือเปนอํานาจดุลพินิจก็ดี จะตองใชอํานาจนั้นดวยตนเอง เพราะการ 
ที่พระราชบัญญัติระบุใหอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการอยางใดอยางหนึ่งเปนของฝายปกครอง
ตําแหนงใดๆ ยอมหมายความวาฝายนิติบัญญัติไดพิจารณาแลวเห็นวาตําแหนงนั้นๆ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม กลาวคือ มีความรูความสามารถถึงระดับที่จะวินิจฉัยส่ังการในเรื่องนั้นๆได โดยไม
เสียหายแกราชการ ผูไมมีอํานาจหนาที่หามีความชอบดวยกฎหมายที่จะเขามาใชอํานาจดังกลาวไม 
ซ่ึงเปนไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายปกครองที่วา “ไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ” 
  อยางไรก็ดีเพื่อประโยชนมหาชน การมอบอํานาจซึ่งตรงกับ de’le’gation de pouvoir 
นั้นจึงอาจมีขึ้นไดเพื่อแบงเบาภาระของผูบังคับบัญชา และเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยส่ังการ 
แตทั้งนี้จะตองเปนกรณีที่กฎหมายไดระบุไวอยางชัดแจงวาใหมีการมอบอํานาจไดโดยกฎหมายนั้น
อาจเปนกฎหมายเฉพาะเรื่องหรือกฎหมายทั่วไปก็ได 
  ในกฎหมายไทยนั้น แนวความคิดและตัวบทกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
(Positive law) ในเรื่องการมอบอํานาจนั้นก็เชนเดียวกับเรื่องอื่นๆ ในสาขากฎหมายมหาชน ที่ยัง
ไมไดชัดแจง ความสับสนระหวางการมอบอํานาจในกฎหมายมหาชนกับการมอบอํานาจใน
กฎหมายแพงยังปรากฏใหเห็นชัดแจงในปจจุบัน ทั้งในเรื่องแบบของการมอบอํานาจ 

 2.10.5 ความหมายและลักษณะของการมอบอํานาจในฝายปกครอง 
  การมอบอํานาจ คือ การที่ฝายปกครององคกรหนึ่ง เรียกวา”ผูมอบอํานาจ” มอบอํานาจ
ของตน ที่มีอยูตามกฎหมายใหกับฝายปกครองอีกองคกรหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา “ผูรับมอบอํานาจ” ใช
อํานาจนั้นในนามของตนเอง 
  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ซ่ึงเปนกฎหมายวาดวยระเบียบราชการบริหาร เรียก
กรณีเชนนี้วา การปฏิบัติราชการแทน 
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  การมอบอํานาจจะมีความหมายคลายคลึงกับกรณี การรักษาราชการแทน และการ
รักษาการในตําแหนง โดยที่ทั้งสามกรณีตางลวนเปนกรณีที่บุคคลหนึ่งเขาไปในอํานาจของอีก
บุคคลหนึ่ง กลาวคือ 
  การรักษาราชการแทน  คือ กรณีที่ผู เปนเจาของอํานาจไมสามารถใชอํานาจได 
เพราะไมอยู อาทิ ไปราชการตางประเทศ หรือ เพราะมีอุปสรรคอื่นขัดขวาง เชน นอนปวยอยูที่
โรงพยาบาล 
  การรักษาการในตําแหนง คือ กรณีที่ผูดํารงตําแหนงวางลง เพราะตาย ครบวาระ หรือ
ลาออก 
  การมอบอํานาจ คือ กรณีที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายยังอยูในตําแหนงหนาที่และปฏิบัติ
ราชการได และไดมอบหมายอํานาจของตนใหกับเจาพนักงานอีกนายหนึ่ง เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระ หรือเพื่อใหการวินิจฉัยส่ังการในเรื่องนั้นๆ เปนไปโดยรวดเร็วทันตอเหตุการณ37   

 2.10.6 เงื่อนไขของการมอบอํานาจ 
  การมอบอํานาจจะถือวาสมบูรณได จะตองเปนกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตไวโดยชัด
แจง และจะตองมอบใหแกผูที่กฎหมายระบุไว รวมทั้งไดทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไวเชนกัน 
  2.10.6.1 ตองมีกฎหมายอนุญาตไวโดยชัดแจง 
   การมอบอํานาจในฝายปกครองนั้นจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายระบุ
อนุญาตใหมอบอํานาจไดไวโดยชัดแจง ซ่ึงตางกับการมอบอํานาจในทางกฎหมายแพงซึ่งกระทําได
เสมอ เวนแตจะเปนเรื่องเฉพาะตัว หรือมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือ
เปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เทานั้น 
   กฎหมายที่กําหนดใหมีการมอบอํานาจกันไดนี้ อาจเปน 
   (1) กฎหมายเฉพาะเรื่องฉบับใดฉบับหนึ่ง ถากฎหมายเฉพาะเรื่องบัญญัติถึง
การมอบอํานาจไวอยางไร ก็ตองถือตามนั้น ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะไมไดระบุอนุญาตไวจึงไป
พิจาณาจากหลักทั่วไป  
   (2) กฎหมายทั่วไป 
 
 
 
 

                                                        
37  พนม เอี่ยมประยูร.  (2544).  การมอบอํานาจในฝายปกครอง.  หนา 79-86. 
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  2.10.6.2 ผูรับมอบอํานาจจะตองเปนผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไว 
   เงื่อนไขนี้นับวามีความจําเปน เพราะเกี่ยวเนื่องกับความรูความสามารถใน
การวินิจฉัยส่ังการ หากยอมใหผูเปนเจาของอํานาจมอบของตนใหฝายปกครองตําแหนงใดๆ ไดอาจ
เปนผลเสียหายแกราชการ จึงจําเปนตองระบุตําแหนงของผูรับมอบอํานาจไวดวย ปกติมักจะเปน
ตําแหนงถัดลงมาจากผูมอบอํานาจ หรือเปนตําแหนงหัวหนางานสําคัญๆ เชน รองปลัดกระทรวง 
อธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด เปนตําแหนงซ่ึงสามารถรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงได หรือ 
หัวหนาเขต โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายสามารถรับมอบอํานาจจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ได 
  2.10.6.3 การมอบอํานาจตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว 
   โดยทั่วไปเพื่อใหการมอบอํานาจเปนผล ผูมอบอํานาจจะตองทําตามแบบที่
กฎหมายระบุไว อาทิ 
   (1) ตองทําเปนหนังสือ เชนกรณีการมอบอํานาจของรัฐมนตรีชวยวาการ 
   (2) ตองทําเปนคําสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เชนกรณีการมอบ
อํานาจนายกรัฐมนตรีแกปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด 
   (3) ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และใหทําเปนคําสั่งและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เชน กรณีปลัดกระทรวงจะมอบอํานาจใหอธิบดีในสังกัด หรือแกผูวาราชการ
จังหวัด หรือกรณีที่อธิบดีจะมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด เปนตน 
  อนึ่ง การมอบอํานาจในฝายปกครองนี้ ถือเปนคําสั่งฝายเดียวของผูมอบอํานาจเมื่อได
ทําตามแบบแลวยอมสมบูรณ ผูรับมอบอํานาจจําเปนตองแสดงเจตนายินยอมเสียกอนไม ซ่ึงตางจาก
การมอบอํานาจในทางแพง ซ่ึงผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจจะตองมีเจตนาตรงกันเสียกอน 
  อันที่จริงการที่กําหนดใหการมอบอํานาจตองทําเปนคําสั่ ง  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษานี้ก็เพื่อใหประชาชนผูเกี่ยวของทราบอยางแนชัดวา ใครเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย 
ส่ังการในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ขอกําหนดที่วาจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนั้น “มีผลให
การปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจผูกพันรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลจะตองรับผิดชอบตอรัฐสภา ซ่ึงเปน
กลไกของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางรัฐสภา” 

 2.10.7 ผลของการมอบอํานาจในฝายปกครอง 
  ผลของการมอบอํานาจที่ไดกระทําลงโดยชอบดวยกฎหมาย มีดังตอไปนี้ 
  1) เมื่อมีการมอบอํานาจโดยชอบ ผูรับมอบอํานาจยอมมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการใน
กิจการที่รับมอบมานั้นไดในนามของตนและกลาวคือ ผูรับมอบอํานาจสามารถใชดุลพินิจของ
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ตนเองไดอยางอิสระ และผูมอบอํานาจยอมไมมีอํานาจนั้นตอไปโดยจะมากาวกายแทรกแซงการใช
อํานาจ ดังกลาวหาไดไม 
  อนึ่ง ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เมื่อมีความเสียหายอยาใดๆ เกิดขึ้นจากการใชอํานาจ 
ยอมไมมีผลผูกพันใดๆ ตอผูมอบอํานาจ สวนความเสียหายนั้นจะมีผูกพันองคกรของรัฐหรือผูรับ
มอบอํานาจเปนสวนตัวหรือไมเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงวาการกระทํานั้นอยูภายในขอบเขต
แหงอํานาจที่ไดรับมอบมาหรือไมอยางไร 
  2) โดยที่การอํานาจนั้นเปนเรื่องของตําแหนงตอตําแหนง ไมใชเร่ืองของบุคคลตอ
บุคคล ดังนั้นแมตัวบุคคลดํารงตําแหนงจะพนจากตําแหนงไปไมวาดวยประการใดๆ การมอบ
อํานาจก็ยังสมบูรณอยูตลอดไป ซ่ึงผิดกับการมอบอํานาจในกฎหมายแพง ที่ความตายของผูมอบ
อํานาจ หรือผูรับมอบอํานาจจะมีผลใหการมอบอํานาจสิ้นสุดลง 
  3) การมอบอํานาจชวง โดยหลักทั่วไปแลวฝายปกครองผู รับมอบอํานาจจะไม
สามารถมอบอํานาจที่ตนไดรับมาใหแกฝายปกครององคกรที่สามได เวนแตจะมีบทบัญญัติของ
กฎหมายกําหนดไวโดยแจงชัด 
  4) การมอบอํานาจที่สมบูรณ จะดํารงอยูจนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว หรือ
เมื่อมีการยกเลิกการมอบอํานาจ 
  การยกเลิกการมอบอํานาจจะตองกระทําตามแบบเดียวกับการมอบอํานาจ      
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การบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
  
3.1 การบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายตางประเทศ 
 ในการบําบัดรักษาผูเสพหรือติดยาเสพติดตามกฎหมายของแตละประเทศมีความ
แตกตางกันเนื่องจากความพรอมในการบําบัดรักษาทางวิชาการทางการแพทย บุคลากร งบประมาณ
และสถานที่ ซ่ึงผูเขียนจะไดนํามาแสดงใหเห็นถึงวิธีการและขั้นตอนของแตละภูมิภาคทั้งทาง
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพื่อใหเห็นความแตกตางกับการบําบัดรักษาตามกฎหมายไทย 

 3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา เร่ิมตนจากการบําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติดดวยความสมัครใจ เนื่องจากในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สหรัฐอเมริกาประสบปญหา
ประชากรติดยาเสพติดมากขึ้น จึงไดเปดโรงพยาบาลเพื่อทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ
ขึ้น 2 แหง คือที่ Lexington Kentucky ในป ค.ศ. 1935 (พ.ศ. 2478) และที่ Fort  Worth , Texas ในป 
ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2481)  
 ในป ค.ศ. 1956 ไดมีกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติด (The Narcotics Contron 
Act of 1956) ที่มีบทกําหนดโทษและเพิ่มโทษแกผูกระทําความผิดใหหนักขึ้น และไดมีการนําการ
พนโทษและคุมความประพฤติผูติดยาเสพติดใหโทษภายหลังจากการไดรับการรักษาจากแพทยแลว
มาใช กฎหมายดังกลาวนี้มิไดทําใหจํานวนผูติดยาเสพติดลดลงเพียงใดนัก แตกลับทวีเพิ่มขึ้น จึงได
นําวิธีการบําบัดรักษาและแกไขปรับปรุงมาใชในป ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) โดยทําการศึกษาและวิจัย
ไปพรอมกัน โดยจัดเปนกลุมเพื่อทําการรักษา ซ่ึงในป ค.ศ.1966 ไดมีการบัญญัติกฎหมายฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด (The Narcotic Addict Rehabilitation Act of 1966) เรียกโดยยอวา 
NARA24 ขึ้นกําหนดหลักการเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและแกไขปรับปรุงผูติดยาเสพติด สําหรับ
กฎหมายนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย ในการ
ใหสงผูที่ถูกกลาวหาหรือถูกพิพากษาวากระทําความผิดตามกฎหมายแหงสหรัฐ เปนผูติดยาเสพติด
ใหโทษที่สมควรจะไดรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพแทนการฟองรองดําเนินคดีหรือ
พิพากษาลงโทษ ไปคุมขังเพื่อฟนฟูสมรรถภาพและกลับเขาสูสังคมในฐานะสมาชิกที่มีประโยชน  

                                                        
24  The  Narcotic Addict Rehabilitation Amendments of 1971.  Section 3401. 
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โทษที่สมควรจะไดรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพแทนการฟองรองดําเนินคดีหรือ
พิพากษาลงโทษไปคุมขังเพื่อฟนฟูสมรรถภาพและกลับเขาสูสังคมในฐานะสมาชิกที่มีประโยชน 
คนหนึ่ง รวมถึงใหโอกาสแกผูติดยาเสพติดที่มิไดถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญาอื่นใด ไดรับการ
บําบัดรักษาเพื่อฟนฟูสมรรถภาพและกลับเขาสูสังคมในฐานะสมาชิกที่มีประโยชนอันเปนการ
ปองกันสังคมใหพนจากอาชญากรรม  และการกระทําความผิดซ่ึงเปนผลมาจาก การติดยาเสพติด 
โดยสาระสําคัญของกฎหมายฟนฟูสมรรถภาพผูติดที่เปนการบังคับบําบัดรักษา มีดังนี้25 
 มาตรา 3411 คํานิยาม26 
 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (ก) “ผูติดยาเสพติดใหโทษ”  หมายถึง  ผูใชยาเสพติดใหโทษเปนปกตินิสัยมากจน 
เปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  สุขภาพ  ความปลอดภัย หรือ 
สวัสดิภาพของประชาชน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 802 (16) ของลักษณะที่ 21 หรือผูที่ใชยาเสพติด
ใหโทษมากจนไมสามารถควบคุมตัวเองได 
 (ข) “การบําบัดรักษา” รวมถึงการคุมขังและการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลภายใต
การควบคุมดูแลของชุมชน โดยไมจํากัดวาจะเปนการรักษาทางการแพทย การใหการศึกษา 
สังคม จิตวิทยา และการทํางานบริการสาธารณะ การใหแนวทางและฝกฝนใหรูจักวิธีการแกไขและ
ปองกัน ตลอดจนการกําหนดสถานบําบัดแกไขฟนฟูอ่ืนๆ เพื่อปกปองสาธารณะประโยชนของ 
ผูติดยาเสพติดใหโทษโดยจํากัดการพึ่ง ยาเสพติดใหโทษ หรือควบคุมการพึ่งพายาเสพติดใหโทษ
และควบคุมไมใหจิตใจออนไหวตอยาเสพติดใหโทษ 
 (ค) “ผูอํานวยการโรงพยาบาล”  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงพยาบาล ของกระทรวง
สาธารณะสุข 
 (ง) “สถานพยาบาล” หมายถึง โรงพยาบาลหรือศูนยบําบัดอ่ืนๆ ของกระทรวง
สาธารณะสุขที่มีอุปกรณสําหรับการรักษาอาการติดยาเสพติดใหโทษโดยเฉพาะ และหมายถึง
สถานพยาบาลอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชน หรือศูนยบําบัดอื่นๆ ที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลจัดหาให
สําหรับดูแลและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ 
 (จ) “คนไข” หมายถึง ผูที่ถูกยื่นคํารองตออัยการแหงสหรัฐอเมริกา ภายใตบังคับแหง
มาตรา 3412 (ข) ของลักษณะนี้ 
 (ฉ)  “รัฐ” ใหรวมถึงเขตการปกครองของโคลัมเบียและจักภพเปอโตริโกดวย 
 (ช)  “สหรัฐอเมริกา” ใหรวมถึงจักภพของเปอโตริโก 

                                                        
25  ดูในภาคผนวก ข. หนา 165. 
26  แหลงเดิม.  หนา 165. 
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 (ซ) “ญาติพี่นอง” หมายถึง ผูที่ถูกกลาวหาวาเปนผูติดยาเสพติดใหโทษอาศัยอยูดวย  
หรือสามี  หรือภริยา  บิดาหรือมารดา  พี่หรือนอง  หรือบุตรหลาน หรือผูใกลชิด กับผูถูกกลาวหาวา
เปนผูติดยาเสพติดใหโทษ  
 ผูติดยาเสพติดบางประเภทสามารถเลือกเขารับการบําบัดรักษาเยียวยาไดแทนที่จะสงตัว
ไปฟองรองยังศาล  โดยเลขาธิการอนามัยการศึกษาและการสงเคราะหเปนผูตรวจสอบเกี่ยวกับการ
บําบัดรักษาและแกไขปรับปรุงผูติดยาเสพติด 

เมื่อรัฐบาลสหรัฐมั่นใจวาผูติดยาเสพติดเปนผูที่ไดกระทําผิด  จะใหพนักงานอัยการ
กําหนดระยะเวลาทําการบําบัดรักษาไมเกินสิบป  หรือระยะเวลามากที่สุดจนกวาจะมีความเชื่อมั่น
วาผูติดยาเสพติดหายแลว 

ถาหากผูติดยาเสพติดไดรับการรักษาไมไดผล จะตองรายงานใหเลขาธิการอนามัย
การศึกษาและการสงเคราะห  เพื่อทําการรักษาผูติดยาเสพติดโดยการบําบัดรักษาเฉพาะรายเมื่อได
รักษาดูแลผูติดยาเสพติดในโรงพยาบาลแลว  ก็ปลอยตัวผูติดยาเสพติดเขาสูสังคมและภายใน
ระยะเวลา 3 ป ผูติดยาเสพจะตองมาพบเปนรายบุคคลเมื่อตองการพบเพื่อทราบผลโดยมีหนวยงาน 
The National Institute of Mental Health, Department of Health, Education and Welfare และ 
Department of Justice บริหารงานตามกฎหมายนี้ 
  3.1.1.1 การดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อการสั่งบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
    การดําเนินกระบวนพิจารณาเบื้องตน27 
    (1) เมื่อผูติดยาเสพติดประสงคจะไดรับการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติดของ
เขา หรือเมื่อญาติพี่นองของเขาเชื่อวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติด ผูติดยาเสพติดผูนั้นหรือญาติพี่นองอาจ
ยื่นคํารองขอตออัยการทองถ่ินแหงสหรัฐ เพื่อขอเขารับการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติดใน
สถานพยาบาลก็ได โดยคํารองขอของญาติพี่นองในเรื่องที่เชื่อวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติด ก็ตองระบุ
ช่ือและที่อยู ตลอดจนขอเท็จจริงหรือขอมูลอ่ืนๆซึ่งผูรองเชื่อวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติด 
    (2) ภายหลังที่ไดพิจารณาคํารองขอแลว อัยการแหงสหรัฐจะพิจารณาวามี
เหตุผลที่เชื่อไดวาบุคคลที่ระบุช่ือในคํารองนั้นเปนผูติดยาเสพติดจริง และมีเหตุผลที่จะเชื่อไดวา 
ศูนยบําบัดรักษาของรัฐจะไมยอมรับผูนั้นเขารับการบําบัดรักษา ใหอัยการแหงสหรัฐยื่นคํารองขอ 
ตอศาลแหงทองถ่ินของสหรัฐ ใหสงตัวผูติดยาเสพติดไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลเพื่อบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด ที่เหมาะสมใหอัยการแหงสหรัฐขอคําแนะนําปรึกษาผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือ
เจาหนาที่ทองถ่ินที่มีความเหมาะสมก็ได 

                                                        
27  แหลงเดิม.  หนา 166. 
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     (3) เมื่อไดรับคํารองขอของอัยการแหงสหรัฐแลว ศาลจะสั่งใหผูติดมาปรากฏ
ตัวตอหนาศาลเพื่อใหแพทยตรวจพิสูจน28 และที่ตองการรับฟงพยานหลักฐานศาลจะทําสําเนา 
คํารองขอนั้นและมีคําส่ังใหเจาหนาที่ศาลสงไปใหผูติดยาเสพติดโดยตรง29  
  3.1.1.2  การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล30  
    ภายหลังจากศาลใหคําแนะนําแกผูติดยาเสพติดในเรื่องสิทธิที่ เขาจะไดรับ
คําปรึกษาทุกขั้นตอนของการดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาล ถาผูติดยาเสพติดไมมีเงินที่จะจาย
เพื่อขอรับคําปรึกษา ศาลจะกําหนดใหคําปรึกษาตามคํารองขอของผูติดยาเสพติดนั้นและใหมารับ
ปรึกษา ในระหวางการตรวจสอบความประพฤติศาลจะตั้งแพทยผูทรงคุณวุฒิ 2 คน ซ่ึงจํานวน
ผูทรงคุณวุฒิอาจเปนจิตแพทย 1 คน ใหทําการตรวจพิสูจนผูติดยาเสพติดซ่ึงกักขังไว แพทยนี้ไมมี
สวนรวมในการสอบสวนหรือจัดทํารายงานการสอบสวน ศาลจะใหคําแนะนําแกผูติดยาเสพติด
เชนกันวาถาภายหลังการตรวจสอบ และรับฟงพยานหลักฐานแลวผลปรากฏวาเขาเปนผูติด
ยาเสพติดที่จะตองไดรับการแกไขฟนฟูดวยการบําบัดรักษา เขาจะถูกสงตัวไปใหผูอํานวยการ
โรงพยาบาลควบคุมตัวเพื่อบําบัดรักษา ถึงแมวาเขาจะไมสมัครใจอดยาตามวิธีการบําบัดรักษา
เชนนั้นก็ตาม ซ่ึงระเวลาในการบําบัดรักษาอาจนานถึง 42 เดือน นอกจากนี้ศาลจะใหคําแนะนําวา
เขาจะถูกขังในระหวางการบําบัดรักษา และเขาจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวย 
การโรงพยาบาล หลังจากที่เขาไดรับการปลอยตัวจากการกักขังเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อรับการ
บําบัดรักษาและรับคําแนะนําภายใตแผนการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลไปแลว ถาเขา
ยังไมหายจากอาการติดยาเสพติดหรือปฏิเสธไมใหความรวมมือตามแผนการบําบัดรักษาภายหลัง
ออกจากโรงพยาบาลไปแลว หรือไดรับการพิจารณาจากผูอํานวยการโรงพยาบาลวาเขาจะหวน
กลับไปเสพยาเสพติดซํ้า เขาจะถูกนําตัวมากักขังโดยเพิ่มระยะเวลาควบคุมตัวในสถานบําบัดรักษา 
เพื่อการบําบัดรักษาและใหคําแนะนําภายหลังออกจากโรงพยาบาลแลว 
    นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจพิสูจนศาลอาจสั่งใหสงผูติด
ยาเสพติดไปอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการโรงพยาบาล ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน 
เพื่อคุมขังในศูนยบําบัดอ่ืนตามที่ศาลกําหนดได ทังนี้แพทยตองทํารายงานเสนอตอศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
 
 

                                                        
28  แหลงเดิม.  หนา 167. 
29  แหลงเดิม.  หนา 168. 
30  แหลงเดิม.  หนา 167. 
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    (1) ถาการตรวจพิสูจนของแพทยทั้งสองสรุปรายละเอียดในรายงานวาผูติด
ยาเสพติด หรือเปนผูติดยาเสพติดที่ไมจําเปนตองไดรับการแกไขฟนฟูดวยการบําบัดรักษา ศาลจะมี
คําส่ังใหผูนั้นออกจากโรงพยาบาลทันที และใหยกเลิกกระบวนพิจารณาในเรื่องนี้ 
    (2) ถารายงานของแพทยทั้งสองชี้ใหเห็นวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติดที่จะตองได 
รับการบําบัดรักษา หรือช้ีใหเห็นวาตามรายงานของแพทยที่เสนอมานั้นไมสามารถสรุปดวยเหตุผล 
ในการปฏิเสธที่จะสงผูนั้นไปตรวจพิสูจน ศาลจะตองจัดใหมีการสืบเพื่อรับฟงพยานหลักฐาน 
โดยพลัน31  
  3.1.1.3 การสั่งบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
    ถาศาลไดรับฟงพยานหลักฐานแลวมีคําพิพากษาวาผูนั้นเปนผูติดยาเสพติดที่ตอง
ไดรับการแกไขฟนฟูดวยการบําบัดรักษา ศาลอาจสั่งใหสงตัวไปใหผูอํานวยการโรงพยาบาล
ควบคุมดูแลเพื่อการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก็ได รายงานนั้นอาจสรุปขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
หรือสภาวะทั่วไปของผูนั้น พรอมทั้งคําแนะนําของผูอํานวยการโรงพยาบาลในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การคุมตัวเพื่อบําบัดรักษาตอไป32 ทั้งนี้หากผูนั้นอยูในความควบคุมดูแลของผู อํานวยการ
โรงพยาบาล จะถูกคุมขังเปนเวลา 6 เดือน และจะถูกปลอยตัวจากการคุมขังเพื่อบําบัดรักษาตาม
แผนการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลตามที่ศาลกําหนด เวนแตผูอํานายการโรงพยาบาล
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นไดรับการรักษาอาการติดยาเสพติด และไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว 
หรือเห็นวาไมมีความจําเปนตองคุมขังคนไขนั้นอีกตอไป ก็อาจปลอยตัวผูนั้นออกจากการคุมขังใน
เวลาใดก็ได กอนครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน33    
  3.1.1.4 การปลอยตัวผูเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ34 
    เมื่อผูติดยาเสพติดที่อยูในความควบคุมดูแลของผูอํานวยการโรงพยาบาล ได
ปฏิบัติตามแผนการบําบัดรักษาแลว ใหปลอยตัวจากสถานคุมขัง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะตอง
แจงการปลอยตัวตอศาลภายใน 10 วัน  กอนทําการปลอยตัวไป  ผูเขารับการบําบัดรักษาที่ไดรับการ
ปลอยตัวในเวลาใดก็ตามจะตองกลับไปยังศาลทันที  เมื่อศาลไดพิจารณาขอแนะนําของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลเกี่ยวกับการบําบัดรักษา  ผูเขารับการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลและผูนั้น
ไดกลับมายังศาลแลว  ศาลสั่งใหผูนั้นอยูในความควบคุมดูแลโดยใหผูอํานวยการโรงพยาบาลคุมตัว
เพื่อบําบัดรักษา  และใหคําแนะนําภายใตแผนการบําบัดรักษาหลังออกจากโรงพยาบาลแลว เปน

                                                        
31  แหลงเดิม.  หนา 168. 
32  แหลงเดิม.  หนา 168. 
33  แหลงเดิม.  หนา 170. 
34  แหลงเดิม.  หนา 170. 
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เวลา 3 ป  ทันทีนับแตเวลาที่ผูนั้นไดรับการปลอยตัว และในเวลาใดก็ตามภายในระยะเวลา 3 ปนี้  
ถาผูเขารับการบําบัดรักษานั้น 
    1) บําบัดรักษาไมหาย  หรือปฏิเสธไมปฏิบัติตามคําสั่งของผู อํานวยการ
โรงพยาบาลในการติดตอกับเขาเพื่อทําการบําบัดรักษา และใหคําปรึกษาแนะนําภายหลังออกจาก
โรงพยาบาล หรือ 
    2)  ผู อํานวยการโรงพยาบาลไดพิจารณาแลวเห็นวาผูนั้นจะหันกลับมาใช
ยาเสพติดอีก ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาจสั่งใหสงตัวผูนั้นกลับมายังศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหมให
สงไปคุมตัวในสถานพยาบาล เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลอีก
ไมเกิน 6 เดือน และผูนั้นจําตองยอมรับแผนการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาลดังกลาว
ขางตน 
  3.1.1.5 การไตสวนเรื่องสุขภาพและสภาวะทั่วไปของผูเขารับบําบัดรักษา35 
    เมื่อไดรับคํารองขอของผูเขารับการบําบัดรักษาซึ่งถูกคุมขังมาแลวเปนเวลา 
ไมนอยกวา 3 เดือน ศาลจะไตสวนในเรื่องสุขภาพ และสภาวะทั่วไปของผูนั้น และถามีความ
จําเปนตองคุมขังตอไปอีก ไมวาจะไดรับฟงพยานหลักฐานหรือไมก็ตาม ศาลอาจกําหนดสถานที่ให
ผูที่ถูกสงตัวกลับมานั้นเขารับการบําบัดรักษาตามแผนการบําบัดรักษาภายหลังออกจากโรงพยาบาล 
  3.1.1.6  การลงโทษผูหลบหนีจากสถานบําบัดรักษา36 
    ผูใดหลบหนีหรือพยายามหลบหนีในขณะถูกคุมขังในสถานบําบัดรักษาเพื่อ
ตรวจพิสูจน หรือบําบัดรักษา หรือผูใดชวยหรือพยายามชวย หรือยุยง ชวยเหลือผูหลบหนีตองไดรับ
โทษปรับไมเกินหาพันเหรียญสหรัฐ หรือจําคุกไมเกินหาป หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
    โดยสรุปแลวการบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานี้ไดกําหนดใหผู
ที่ถูกกลาวหาหรือถูกพิพากษาวากระทําความผิดกฎหมายแหงสหรัฐ ที่เปนผูติดยาเสพติดสมควรที่
จะไดรับการับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพแทนการดําเนินคดี หรือพิพากษาลงโทษ ศาลมี
อํานาจสั่งใหสงไปคุมขังเพื่อบําบัดรักษาใหมีสุขภาพดี และสามารถกลับเขาสูสังคมไดโดยปกติ
เชนเดียวกับผูติดยาเสพติดที่มิไดถูกกลาวหา หรือถูกพิพากษาวากระทําความผิดอาญาอื่นๆใด โดย
ศาลจะสั่งใหผูติดยาเสพติดมาปรากฏตัวตอหนาศาล เพื่อใหแพทยตรวจพิสูจนโดยศาลจะให
คําแนะนําแกผูนั้นกอนในเรื่องสิทธิตางๆ ที่เขาจะไดรับ เชน คําปรึกษาทุกขั้นตอนของการ 
ดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาล  การใหคําปรึกษาในระหวางตรวจสอบความประพฤติจากแพทย
ผูทรงคุณวุฒิ ระยะเวลาในการบําบัดรักษา ระยะเวลาที่เขาจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของ

                                                        
35  แหลงเดิม.  หนา 171. 
36  แหลงเดิม.  หนา 172. 
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ผูอํานวยการโรงพยาบาล เปนเวลา 3 ป ภายหลังจากที่เขาไดรับการปลอยตัว เปนตน ซ่ึงถาผลการ
ตรวจพิสูจนของแพทยปรากฏวาไมเปนผูติดยาเสพติดหรือเปนผูติดยาเสพติดที่ไมจําเปนตองไดรับ
การแกไขฟนฟูดวยการบําบัดรักษา ศาลจะมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากโรงพยาบาลทันที แตถาผลการ
ตรวจพิสูจนปรากฏวาเปนผูติดยาเสพติด ที่ตองไดรับการบําบัดรักษา ศาลจะมีคําสั่งใหสงตัวผูติด
ยาเสพติดนั้นไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลเพื่อบําบัดรักษาและแกไขฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลา 
6 เดือน ภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการโรงพยาบาลและภายในระยะเวลา 3 ปหลังจากออก
จาโรงพยาบาลไปแลว ผูอํานวยการอาจสั่งใหสงผูติดยาเสพติดนั้นกลับมายังศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่ง
ใหมใหสงไปคุมตัวในสถานพยาบาลเพิ่มระยะเวลา ในการบําบัดรักษาไมหายหรือผูอํานวยการ
โรงพยาบาล ไดพิจารณาแลวเห็นวาผูนั้นจะหันกลับไปใชยาเสพติดอีก นอกจากนี้ในระหวางที่ผูนั้น
ถูกสงไปคุมตัวในสถานพยาบาลเพื่อบําบัดรักษาและแกไขฟนฟูสมรรถภาพนี้หากเขาหลบหนีหรือ
พยายามหลบหนี หรือผูชวยหรือพยายามชวยผูหลบหนี หรือพยายามหลบหนี จะตองไดรับโทษ
ปรับหรือจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ และเพื่อใหเห็นภาพการบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายนี้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผูเขียนจึงขอนําแผนภูมิมาแสดง ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.1  แผนผังแสดงการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

 3.1.2  ประเทศเยอรมัน 

มิไดถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา 

พิพากษาวากระทําความผิดอาญา
และเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 

ผูติดยาเสพติดใหโทษญาต ิ

ถูกกลาวหาวา 
กระทําความผดิอาญา 

ศาล 

อัยการ 
พิจารณาวาเปน 
ผูติดยาเสพติดให

โทษจริง 

คุมความประพฤต ิ

ศาล แพทย 

หลบหนีหรือพยายาม
หลบหนีรับโทษตาม
มาตรา 751 และ 

มาตรา 752 ของลักษณะ 
18 

ส่ังใหสงตัวผูตดิยาเสพตดิ
ใหโทษไปคุมตัวไวใน
สถานพยาบาลเพื่อ

บําบัดรักษาและแกไข
ฟนฟูสมรรถภาพ เปน

เวลา 6 เดือน 

ส่ังปลอยตัวถาไมเปนผูติด
ยาเสพติดใหโทษหรือเปนผูติด

ยาเสพติดใหโทษที่ไม
จําเปนตองไดรับการ

บําบัดรักษาและแกไขฟนฟู
สมรรถภาพ 

สงกลับศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ังใหมใหสงไปคุมตัวในสถานพยาบาลเพื่อ
เพิ่มระยะเวลาในการบําบัดรกัษา กรณ ี

1. คนไขบําบัดรักษาไมหาย 
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลไดพิจารณาแลวเหน็วาคนไขนั้นจะ 

หันกลับมาใชยาเสพติดใหโทษอีก 
 

ผูกระทําผิด 

ส่ังไปคุมขังเพื่อบําบัดรักษาและแกไข
ฟนฟูสมรรถภาพพักการลงโทษ 
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การบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดของเยอรมันนั้น ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญา เปนการเฉพาะเพื่อการแกไขผูติดยาเสพติด ซ่ึงเรียกวา”มาตรการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด และ
มาตรการเพื่อความปลอดภัย” (Measures of Rehabilitation and Security) โดยการแบงออกเปน 
6 ประเภท  
 1) การสงตัวไปควบคุมรักษายังสถานบําบัดโรคจิต 
 2) การสงตัวไปควบคุมรักษายังสถานบําบัดผูติดยาเสพติดใหโทษและโรคพิษสุรา
เร้ือรัง 
 3) การสงไปยังสถานควบคุมปองกัน 
 4) การใหอยูภายใตการควบคุมดูแล 
 5) การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
 6) การหามประกอบอาชีพ 

มาตรการแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติดและมาตรการเพื่อความปลอดภัย  (Measures 
of Rehabilitation and Security) ทั้ง 6 ประเภทนี้ ศาลอาจไมส่ังใหนํามาใชถาประวัติการกระทํา
ความผิดอาญาของจําเลยไมไดสัดสวนกับความคาดหวังในพฤติกรรมที่จะกระทําความผิดทางอาญา
ของจําเลย ซ่ึงมีสภาพที่เปนอันตรายตอสังคม37สําหรับหลักเกณฑและการบังคับใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยแกบุคคลผูเสพยาเสพติดนั้น ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันไดบัญญัติไวดังนี้38 
  3.1.2.1 หลักเกณฑการสงตัวไปควบคุมรักษายังสถานบําบัดผูติดยาเสพติด39 
    ถาผูใดมีนิสัยเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นมากเกินไป และกระทําความผิด
กฎหมายอยางใดอยางหนึ่งในขณะมึนเมา หรือเกี่ยวเนื่องกับลักษณะนิสัยของเขา ซ่ึงถูกศาล
พิพากษาลงโทษ หรือไมอาจพิพากษาลงโทษได เพียงเพราะไมสามารถพิสูจนความผิดทางอาญา
ของผูนั้นได ศาลจะสั่งใหสงตัวผูนั้นไปควบคุมยังสถานบําบัดผูติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเร้ือรัง
ก็ได ถาสภาพอันตรายยังคงมีอยูเนื่องจากผูนั้นมีแนวโนมที่จะกระทําความผิดอยางรายแรง แตศาล
อาจจะไมส่ังใหสงตัวไปควบคุมบําบัดรักษา ยังสถานบําบัดผูติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเร้ือรังได 
ถาไมมีโอกาสที่จะบําบัดรักษาผูนั้นใหหายขาดได 
 
 
 

                                                        
37  ดูในภาคผนวก ค.  หนา 173.   
38  แหลงเดิม.  หนา 173.   
39  แหลงเดิม.  หนา 173.   
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  3.1.2.2  การบังคับตามคําส่ังศาล 
    ถาศาลมีคําสั่งใหสงตัวจําเลยไปควบคุมบําบัดรักษายังสถานบําบัดรักษาหรือให
ลงโทษและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย ตามคําสั่งศาลกอนที่จะนําตัวไปลงโทษอยางไร
ก็ตาม ถาการบังคับตามาตรการเพื่อความปลอดภัย ตามคําสั่งศาลจะดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จได
งายกวา ศาลอาจพิพากษาใหขยายหรือเพิกถอนคําส่ังดังกลาวหากเห็นวาวัตถุประสงคของการบังคับ
ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามคําสั่งศาลจะดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จได และถาสภาพของ
จําเลยประจักษชัดแกศาลตามคํารองขอ 
    ถาไดบังคับตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด หรือบางสวนกอนการ
ลงโทษไปแลวถึงสองในสามสวนของโทษที่จะไดรับ ใหนับระยะเวลาที่ถูกบังคับตามมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัย รวมเขากับโทษแตจะบังคับใชมาตรการเพื่อความปลอดภัยกอนการลงโทษศาลอาจ
ทุเลาการลงโทษที่เหลืออยูเพื่อคุมความประพฤติภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว และหากไดรับโทษไป
แลวกึ่งหนึ่งของโทษทั้งหมดก็ได ถาไดดุลยภาพของโทษที่ยังไมระงับใหบังคับตามมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยตอไปอยางไรก็ตามศาลอาจมีคําสั่งใหลงโทษไดถาสภาพการณของจําเลยประจักษ
ชัดแกศาลตามคํารองขอ 
  3.1.2.3   การเปลี่ยนแปลงประเภทของการบําบัดรักษาที่แตกตาง40 
    ถาศาลมีคําส่ังใหสงตัวไปควบคุมการบําบัดรักษาสถานบําบัดโรคจิต หรือสถาน
บําบัดผูติดยาเสพติดใหโทษ และพิษสุราเรื้อรัง ศาลอาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงในภายหลังใหสงตัว
จําเลยไปควบคุมบําบัดรักษายังสถานบําบัดอ่ืนก็ได แตศาลอาจสั่งเปลี่ยนแปลงในภายหลังใหสงตัว
จําเลยที่ถูกบังคับตามคําส่ังศาลขางตน ไปยังสถานควบคุมปองกันเพื่อดําเนินการตามมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยวิธีการหนึ่งตามที่กําหนดไวก็ได 
    อยางไรก็ตามศาลอาจพิพากษาใหขยายหรือเพิกถอนคําสั่งตามที่ไดส่ังไวก็ได ถา
ภายหลังปรากฏพยานหลักฐานตอศาลวาการแกไขฟนฟูจําเลยโดยวิธีนั้นจําเปนตองนํามาใชเสริม
ตอไป สําหรับระยะเวลาที่กําหนดใหสงตัวไปควบคุมบําบัดรักษายังสถานบําบัดหรือการพิจารณา
คดีใหมใหเปนไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ซ่ึงศาลไดมีคําส่ังในคําพิพากษา 
  3.1.2.4  ระยะเวลาควบคุมตัว41 
    กําหนดระยะการควบคุมตัว เพื่อบําบัดรักษาในสถานบําบัดผูติดยาเสพติดและ
โรคพิษสุราเรื้อรังไมเกิน 2 ป หากเปนการควบคุมตัวในสถานควบคุมปองกันเปนครั้งแรกไมเกิน 

                                                        
40  แหลงเดิม.  หนา 174.   
41  แหลงเดิม.  หนา 174.   
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10 ป ใหเร่ิมนับกําหนดระยะเวลาตั้งแตการควบคุมตัวเปนตนไป ถาศาลมีคําสั่งใหบังคับตาม
มาตรการจํากัดเสรีภาพไปพรอมๆ กับการควบคุมตัวกอนที่ไดรับโทษตามคําพิพากษากําหนด
ระยะเวลาสูงสุดในการควบคุมตัวขอขยายออกไป ใหครอบคลุมถึงระยะเวลาที่ถูกบังคับใช
มาตรการเพื่อความปลอดภัยที่ไดรับตอจากโทษ 
    ถาไมไดกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการควบคุมตัวไว หรือกําหนดไวแตยังไม
ส้ินสุด ศาลอาจสั่งพักการควบคุมตัวไวช่ัวคราวในเวลาใดก็ได และจัดใหคุมความประพฤติจําเลยไว
โดยเร็วเทาที่จะมีเหตุผลใหทําเชนนั้นได โดยใหเสรีภาพแกจําเลยในการดําเนินชีวิตตามกฎหมาย 
กรณีการรอการลงโทษจําเลยตองประพฤติตนภายใตการควบคุมดูแล ถากําหนดระยะเวลาสูงสุด
ขางตนส้ินสุดลงใหปลอยตัวจําเลยไป และยุติการบังคับใชมาตรการเพื่อความปลอด แตหากจําเลย
ไดรับการปลอยตัวไปภายหลังจากการถูกควบคุมไวในสถานเพื่อปองกันเปนครั้งแรกตามกําหนด
ระยะเวลาสูงสุด จําเลยตองประพฤติตนภายใตการควบคุมดูแล 
  3.1.2.5 การพิจารณาใหม42 
    ศาลอาจดําเนินการพิจารณาใหมในเวลาใดก็ได เพื่อพิพากษาวาจะพักการ
ควบคุมตัวและจัดใหคุมความประพฤติจําเลยหรือไม โดยการพิจารณาจะตองกระทํากอนที่จะ
ส้ินสุดระยะเวลาการควบคุมตัว คือ 
    (1)  6 เดือน ในสถานบําบัดผูติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเร้ือรัง 
    (2)  1 ป ในสถานบําบัดทางจิต 
    (3)  2 ป ในสถานควบคุมปองกัน 
    ทั้งนี้ศาลอาจจะลดระยะเวลาดังกลาวไดภายในขอบเขตเรื่องการพิจารณา
ระยะเวลาใหม พรอมทั้งกําหนดระยะเวลากอนที่จะสิ้นสุดระยะเวลารองขอใหพิจารณาใหมสําหรับ
การนับระยะเวลานั้นใหเริ่มนับตั้งแตถูกควบคุมตัวในสถานบําบัด แตถาศาลไมอนุญาตใหพักการ
ควบคุมตัว การนับระยะเวลาที่กําหนดใหมใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่ศาลมีคําส่ังไมอนุญาต 
  3 .1.2.6 การเพิกถอนคําสั่งใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัด43 
ศาลอาจเพิกถอนคําส่ังใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดได ถาจําเลยกระทําผิดกฎหมายในขณะ 
ที่อยูภายใตการควบคุมดูแล หรือฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนดไวอยางชัดแจง หรือหลีกเลี่ยง 
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานคุมประพฤติ หรือสํานักงานคุมประพฤติและความ
ประพฤติของจําเลยแสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคของมาตรการเพื่อความปลอดภัยจําเปนตองใชการ
คุมขัง 

                                                        
42  แหลงเดิม.  หนา 175.   
43  แหลงเดิม.  หนา 176.   
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   ในกรณีความประพฤติของจําเลยระหวางอยูภายใตการควบคุมดูแลแสดงใหเห็นวา 
สภาวะของจําเลยอาจกระทําผิดกฎหมายและวัตถุประสงคของมาตรการเพื่อความปลอดภัย
จําเปนตองใชการคุมขัง ศาลอาจเพิกถอนคําส่ังใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดได 
   นอกจากนี้ศาลอาจถอนคําส่ังใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดถาศาลทราบ
สภาพการณตางๆ ในระหวางที่จําเลยอยูภายใตการควบคุมดูแลความประพฤติวาพฤติกรรมของ
จําเลยไมยอมรับการพักการควบคุมตัวในสถานบําบัด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวัตถุประสงคของมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยจําเปนตองใชการคุมขัง โดยระยะเวลาการควบคุมตัวในสถานบําบัดทั้งกอนและ
หลังการพักการควบคุมตัว จะตองไมเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดสูงสุดไวใหใชมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัย แตถาศาลไมเพิกถอนคําสั่งใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัด ใหมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยยุติลงเมื่อส้ินสุดกําหนดเวลาการควบคุมดูแล ทั้งนี้มิใหนับระยะเวลาที่ใหจําเลยทํางาน
บริการตางๆ ตามคําแนะนํามาหักออกจากระยะเวลาในการควบคุมตัวในสถานบําบัด 
   โดยสรุปแลวการบังคับบําบัดรักษาตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันดังกลาวขางตน 
มุงเนนที่จะแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติดที่มีสภาพเปนอันตรายใหไดรับการบําบัดรักษาดวยวิธีการ
บังคับบําบัดรักษา เพื่อใหผูนั้นสามารถกลับเขาสูสังคมไดโดยปกติสุข ดวยการนําตัวผูกระทํา
ความผิดกฎหมาย ในขณะติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการพิจารณาโดยศาล ศาลจะพิพากษาลงโทษ
จําคุก หรือไมอาจพิพากษาลงโทษได เพราะไมสามารถพิสูจนความผิดทางอาญาของผูนั้นได ศาลจะ
ส่ังใหสงตัวผูนั้นไปควบคุมยังสถานบําบัดผูติดยาเสพติดเปนเวลาไมเกิน 2 ป ก็ได ถาสภาพอันตราย
ยังคงอยูเนื่องจากผูนั้นมีแนวโนมที่จะทําผิดกฎหมายอยางรายแรง หรือศาลอาจจะไมส่ังใหสงตัว 
ผูนั้นไปควบคุมบําบัดรักษายังสถานบําบัดผูติดยาเสพติดก็ได ถาไมมีโอกาสที่จะบําบัดรักษาผูนั้น
ใหหายขาดได ถาศาลมีคําส่ังใหสงไปควบคุมบําบัดรักษาในสถานบําบัดผูติดยาเสพติดกอนที่จะนํา
ตัวไปลงโทษ แตศาลอาจมีคําสั่งใหลงโทษบางสวนหรือทั้งหมดกอนจะสงตัวไปควบคุมรักษายัง
สถานบําบัดรักษาก็ได หรืออาจพิพากษาใหขยายหรือเพิกถอนคําส่ังดังกลาวก็ได และภายหลังจาก
ศาลมีคําสั่งใหสงไปควบคุมบําบัดรักษายังสถานบําบัดผูติดยาเสพติดแลว ศาลมีอํานาจมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงโดยใหสงจําเลยไปควบคุมรักษายังสถานบําบัดรักษาอื่นก็ได ถาสถานบําบัดนั้นมี
โอกาสชวยแกไขฟนฟูจําเลยใหหายขาดได ในกรณีที่จําเลยถูกควบคุมรักษาในสถานบําบัดผูติด
ยาเสพติดเปนเวลาอยางนอย 1 ป ศาลอาจมีคําสั่งใหยกเลิกการควบคุมรักษาไดหากจําเลย 
ไมสามารถรับการรักษาใหหายขาดได โดยจัดใหมีการคุมความประพฤติจําเลย อยางไรก็ตามศาล
อาจดําเนินการพิจารณาใหมในเวลาใดก็ไดภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนสิ้นสุดระยะเวลาการ
ควบคุมตัว ในสถานบําบัดผูติดยาเสพติด เพื่อพิพากษาวาจะพักการควบคุมตัว และจัดใหคุมความ
ประพฤติจําเลยหรือไม เมื่อศาลมีคําสั่งใหพักการควบคุมตัว หากจําเลยกระทําผิดกฎหมายในขณะ 
ที่อยูภายใตการควบคุมดูแล หรือฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนดไวอยางชัดแจง หรือหลีกเลี่ยง 
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ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานคุมประพฤติหรือสํานักงานคุมประพฤติ ศาลอาจเพิกถอน
คําสั่งใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดและมีคําสั่งใหคุมขังจําเลยก็ได และเพื่อใหเห็นภาพการ
บังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผูเขียนจึงขอนําแผนภูมิมาแสดง ดังนี้ 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.2  แผนผังแสดงการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษ  ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน 

ศาล 

ไมลงโทษ 
เพราะไรความสามารถที่จะ

กระทําความผดิ 

ลงโทษ 

มีคําส่ังใหไปควบคุมรักษายังสถานบําบัด 
ผูติดยาเสพติดใหโทษไมเกิน 2 ป 

(มาตรา 64 , มาตรา 67 d) 

ศาลอาจแกไขเปลี่ยนแปลง 
(มาตรา 67 a) 

ศาลอาจพิจารณาใหม 
(มาตรา 67 e) 

ไมลงโทษเพราะไรความสามารถที่จะ
กระทําความผดิ 

ครบกําหนดเวลามาตรา 67 d (3) 

ควบคุมรักษาอยางนอย 1 ปมาตรา 67 d (5) 
ปลอยตัว 

คุมประพฤติ 

ฝาฝน 

คุมขัง 
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 3.1.3 ประเทศมาเลเซีย 
  ในการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดของประทศมาเลเซีย ไดบัญญัติไวเปนกฎหมาย
เฉพาะ 2  ฉบับ คือ The Dangerous Drugs Ordinance 1952 (พ.ศ. 2495) ซ่ึงตอมาไดมีกฎหมายมา
แกไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ ไดแก Dangerous Drugs (Amendment) Act 1975, 1977 และ 1984 44 
Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 (พ.ศ.2526) 
  หลักการของกฎหมาย The Dangerous Drugs Ordinance 1952 ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโดย 
Drug Dependants(Treatment and Rehabilitation)Act อีกหลายฉบับนั้นเปนการใหอํานาจเจาหนาที่
สังคมสงเคราะห หรือเจาพนักงานตํารวจที่มียศไมต่ํากวาสิบตํารวจเอกหรือนายเวรประจําสถานี
ตํารวจเขาควบคุมบุคคลใดๆ ที่สงสัยวาจะเปนผูติดยาเสพติดและภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงใหนําสง
บุคคลนั้นตอศาล ในกรณีที่ศาลมีเหตุใหเชื่อไดวาบุคคลนั้นจะเปนผูติดยาเสพติดศาลอาจสั่งใหคุมขัง
บุคคลนั้น และใหมีการตรวจสอบทางการแพทย หรือสังเกตการณโดยเจาหนาที่ทางการแพทย 
ณ ศูนยสืบสวนสายตรวจสอบ จากเจาหนาที่สังคมสงเคราะหใหศาลดําเนินการดังตอไปนี้ 
  3.1.3.1 ในกรณีจําเปนที่บุคคลนั้นตองรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพในศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลาหก
เดือน ซ่ึงอาจมีการพิจารณาลดระยะเวลาควบคุมตัวนี้ลงไดโดยคณะกรรมการหนึ่ง(Board of 
Visitor) หากบุคคลนั้นไดผานการควบคุมตัวในศูนยมาสี่เดือน และมีเหตุผลสนับสนุนวาระยะเวลา
การควบคุมตัวนั้นเพียงพอแลว45หรือหากกรณีที่ความจําเปนแหงการควบคุมตัวเพื่อรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพนั้นยังไมหมดไป กฎหมายก็ใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ของศูนย โดยความยินยอมของคณะกรรมการในการขยายเวลาการควบคุมตัวออกไปอีกเปน
ระยะเวลาไมเกินหกเดือน46 รวมทั้งระหวางการบําบัดรักษาในศูนยดังกลาวผูเขารับการบําบัดอาจถูก
พิจารณาสั่งยายตัวใหไปรับการบําบัดรักษายังศูนยฟนฟูสรรถภาพแหงอื่น ถาปรากฏวาจะเปน 
ประมากกวาไดดวย47 
    เมื่อผูติดยาเสพติดไดรับการปลอยตัวจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพแลว ยังตองอยู
ภายใตกระบวนการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาจากเจาหนาที่สังคมสงเคราะหหรือบุคคลที่

                                                        
44  ดูในภาคผนวก ง. หนา 177. 
45  แหลงเดิม.  หนา 182. 
46  แหลงเดิม.  หนา 182. 
47  แหลงเดิม.  หนา 184. 
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ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ โดยความเห็นชอบของเจาหนาที่สังคม
สงเคราะหอีกเปนเวลาสองป48 
  3.1.3.2 ในกรณีที่บุคคลนั้นไมมีความจําเปนตองเขา รับการบําบัดรักษาแลฟนฟู
สมรรถภาพในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ ศาลอาจจะสั่งใหผูนั้นอยูภายใตความดูแลตรวจตราของ
เจาหนาที่สังคมสงเคราะห เปนเวลาสองป และศาลอาจมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดในกรณีดังตอไปนี้ 
    (1) ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลผูติดยาเสพติดที่ยังมีอายุไมครบสิบแปดป
บริบูรณ ศาลอาจมีคําสั่งใหปลอยตัวผูกระทําความผิด และใหเขาพักอาศัยในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
เพื่อรับการการบําบัดรักษาเปนระยะเวลาสองป หรือส่ังใหผูกระทําความผิดเขาอยูในความดูแล
ตรวจตราของเจาหนาที่ฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินสามป49 
    (2)  ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลผูติดยาเสพติดที่ยังมีอายุไมครบยี่สิบเอ็ดป ศาล
อาจมีคําส่ังใหปลอยตัวผูกระทําความผิดโดยใหอยูในความประพฤติ และใหอยูในความดูแลตรวจ
ตราของเจาหนาที่สังคมสงเคราะหเปนเวลาสองป หรือส่ังใหบุคคลนั้นเขารับการบําบัดรักษาในศนูย
ฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลาหกเดือน50 
    (3)  ถาผูกระทําความผิดเปนผูพนโทษในการกระทําความผิดซ่ึงดําเนินการทําให
ตนหรือผูอ่ืนไดรับยาเสพติด หรือถูกพบวามีหรือใชสถานที่เพื่อที่จะใชยาหรือเสพ หรือบริโภค 
ยานั้น ใหศาลมีคําส่ังใหเขาอยูภายใตการดูแลตรวจตราของเจาหนาฟนฟูสมรรถภาพเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสองป แตไมเกินหาปทั้งนี้อยูในดุลพินิจของเจาหนาที่ฟนฟูสมรรถภาพ51 
    นอกจากนี้ หากผูนั้นปฏิเสธการตรวจสอบทางการแพทยการเขารับการบําบัด 
รักษา หรือปฏิเสธการดูแลตรวจตราของเจาหนาที่สังคมสงเคราะห หรือหลบหนีการควบคุมโดย
ชอบดวยกฎหมายของศูนยสืบสวนตรวจสอบหรือศูนยฟนฟูสมรรถภาพ จะตองมีความผิดตาม
กฎหมายระบุเอาไวดวย 
    สําหรับหลักการของกฎหมาย Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) 
Act 198352 เปนการวางหลักเกณฑโดยละเอียดเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดโดยเฉพาะ ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ 

                                                        
48  แหลงเดิม.  หนา 184. 
49  แหลงเดิม.  หนา 186. 
50  แหลงเดิม.  หนา 181-182. 
51  แหลงเดิม.  หนา 187. 
52  แหลงเดิม.  หนา 187. 
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    ก.  การบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด53ซ่ึงกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ควบคุม
ตัวผูซ่ึงตองสงสัยวาติดยาเสพติด โดยใหกักตัวไวในที่เหมาะสมชวงระยะเวลาไมเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง 
เพื่อทําการตรวจพิสูจนยาเสพติดได ทั้งนี้ถาการตรวจพิสูจนไมอาจเสร็จสิ้นหรือสมบูรณ หรือไม
อาจแสดงผลไดภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับตั้งแตบุคคลนั้นถูกควบคุมตัว 
     -  บุคคลนั้นอาจถูกประกันตัวโดยมีหรือไมมีหลักประกันก็ได โดยตองอยู
ภายใตการดูแล ติดตาม ของเจาหนาที่ในเวลาและสถานที่ตามระบุไวในขอสัญญา หรือ 
     -  บุคคลนั้นอาจถูกเจาหนาที่นําตัวมาแสดงตอหนาศาล และศาลอาจสั่งใหกัก
ตัวบุคคลนั้นตอไปในเวลาไมเกินสิบส่ีวัน เพื่อท่ีจําไดรับการตรวจพิสูจน ถาปรากฏแกศาลวาจําเปน 
หรือศาลอาจใหประกันตัวบุคคลนั้นไปโดยมีหรือไมมีหลักประกันก็ได โดยดูแลติดตามในเวลา 
และสถานที่ที่กําหนดในขอผูกพัน เพื่อประโยชนในการทําการตรวจพิสูจนตอไป หรือในกรณีที่
บุคคลไดรับการตรวจพิสูจนเสร็จแลว แตผลของการตรวจพิสูจนยังไมเรียบรอยศาลอาจใหประกัน
ตัวบุคคลนั้นไปโดยมีประกันหรือไมมีประกันก็ได โดยใหมาปรากฏตัว ณ สถานที่และเวลาตามที่
กําหนดในขอสัญญาเพื่อจะรับทราบผลของกาตรวจพิสูจน 
     หากผลของการตรวจพิสูจนปรากฏวาบุคคลนั้นเปนผูติดยาเสพติดโดยการ
รับรองของเจาหนาที่ทางการแพทยของรัฐ หรือผูปฏิบัติทางการแพทยที่จดทะเบียนไว เจาหนาที่
จะตองนําตัวบุคคลนั้นมาแสดงตอศาล และถาหลังจากศาลไดฟงคําใหการของบุคคลนั้นแลว 
     -  ถาศาลเชื่อวาบุคคลนั้นตองไดรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 
ที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ ก็สามารถสั่งใหเขาพักในศูนยเพื่อบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพไดเปน
เวลาสองป ซ่ึงอาจมีการพิจารณาลดระยะเวลาดังกลาวไดโดยคณะกรรมการ (Board of Visitors) ใน
กรณีที่มีเหตุผลปรากฏวาเปนการเพียงพอ ถาบุคคลนั้นไดพักอยูในศูนยมาครบระยะเวลาสิบสอง
เดือนแลว54 และในเวลาใดก็ตามบุคคลซึ่งพักอาศัยอยูในศูนยฟนฟูสมรรถภาพนั้นอาจถูกสั่งใหยาย
ไปพักอาศัยในศูนยฟนฟูสมรรถภาพแหงอ่ืนก็ไดดวย55  
     - ถาศาลเชื่อวาการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอาจจะตองกระทําในที่
อ่ืนที่ไมใชศูนยฟนฟูสมรรถภาพ ศาลก็อาจสั่งใหบุคคลนั้นอยูในสถานที่ภายใตการดูแลของ
เจาหนาที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพในเวลาไมนอยกวาสองป และไมเกินสามป และตองมีการทําสัญญา
โดยมีประกันหรือไมมีประกัน แลวแตศาลจะพิจารณาเพื่อการดูแลภายในระยะเวลาดังกลาวดวย 

                                                        
53  แหลงเดิม.  หนา 177. 
54  แหลงเดิม.  หนา 193. 
55  แหลงเดิม.  หนา 196. 
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    ข.  การหลบหนีจากการควบคุมโดยชอบดวยกฎหมาย หากบุคคลใดหลบหนีจาก
การควบคุมโดยชอบดวยกฎหมาย จะตองรับผิดในการหนีนั้น และจะถูกลงโทษโดยการปรับหรือ
จําคุกเปนระยะเวลาไมเกินสามป หรือทั้งจําทั้งปรับ56 
     โดยสรุปแลว กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดของประเทศมาเลเซีย ในสวนของ Drug Dependants(Treatment and Rehabilitation) 
Act 1983 นี้ เปนการกําหนดใหเจาหนาที่ควบคุมและกักตัวผูตองสงสัยวาติดยาเสพติดไวใน 
ที่เหมาะสมเปนระยะเวลาไมเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมง เพื่อการตรวจพิสูจนได ถาผลการตรวจพิสูจนไมอาจ
เสร็จสิ้นภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง บุคคลนั้นอาจไดรับการประกันตัว หรืออาจถูกนําไปแสดงตอหนาศาล 
ซ่ึงศาลอาจใหกักตัวผูนั้นตอในเวลาไมเกินสิบสี่วัน เพื่อรับการตรวจพิสูจนตอ หรืออาจใหประกัน
ตัวไปโดยวางขอกําหนดเพื่อประโยชนในการดําเนินการตรวจพิสูจนตอไปก็ได หากการตรวจ
พิสูจนปรากฏวาบุคคลนั้นเปนผูติดยาเสพติด เจาหนาที่จะตองนําตัวบุคคลดังกลาวมาแสดงตอศาล
และศาลอาจ 
     -  ส่ังใหเขาพักในศูนยเพื่อบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพไดเปนเวลาสองป 
หลังจากนั้นก็ใหไดรับการติดตามผลหลังการบําบัดรักษา ทั้งอาจมีการพิจารณายายตัวผูเขารับการ
บําบัดรักษาไปยังศูนยฟนฟูสมรรถภาพแหงอื่น หรือพิจารณาลดระยะเวลาในการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพลงได และเมื่อบุคคลนั้นไดรับการปลอยตัวจากศูนยก็ยังตองไดรับการติดตามผล
ภายหลังการบําบัดรักษาเปนเวลาสองป 
    -  ส่ังใหผูนั้นอยูในสถานที่ภายใตการดูแลของเจาหนาที่ฟนฟูสมรรถภาพแลวไม
นอยกวาสองป และไมเกินสามป  
     นอกจากนี้หากผูใดหลบหนีจากการควบคุมโดยชอบดวยกฎหมาย หรือฝาฝน
ขอกําหนด หรือเงื่อนไขภายใตกฎหมายฉบับนี้ จะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย
กําหนดหรือเงื่อนไขภายใตกฎหมายฉบับนี้ จะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
56  แหลงเดิม.  หนา 196. 
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3.1.3.3  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.3  แผนผังแสดงการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษ ตามประมวลกฎหมายมาเลเซีย 

 
 

ศาล 
เจาพนกังานตาํรวจเขาควบคมุ
บุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูติด
ยาเสพติด นําสงศาลใน 24 ชม. 

อายุไมครบ 18 ป ศาลสั่งใหปลอย
ตัว และใหเขาพักอาศัยในศนูย
ฟนฟูเพื่อรับการบําบัดรักษา 2 ป 

ศาลสั่งใหเขารับการฟนฟใูนศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
เปนเวลา 6 เดอืน 

อยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่
สังคมสงเคราะหเปนเวลา 2 ป 

ไมจําเปนตองรับการฟนฟูฯ 
ผูติดยาเสพติด 

อายุไมครบ 21 ป ศาลสั่งให 
ปลอยตัว และอยูในความดแูล 
ของเจาหนาทีสั่งคมสงเคราะห  
2 ป หรือส่ังใหเขารับการฟนฟูใน
ศูนยฟนฟูฯ เปนเวลา 6 เดือน 

จําเปนตองรับ
การฟนฟูฯ

ผานการควบคมุในศูนย
ฟนฟูฯ เปนเวลา 4 เดือน 

คณะกรรมการพิจารณา
ลดระยะเวลาลงได 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยโดย
ความยินยอมคณะกรรมการ 

ขยายระยะเวลา
ไมเกิน 6 เดือน 

ยายไปรับการบําบัดรักษายังศูนย
ฟนฟฯ อ่ืนจะเปนประโยชนกวา 

ไดรับการปลอยตัวตอง
อยูภายใตกระบวนการ
ติดตามจากเจาหนาที่
สังคมสงเคราะหผูได 
รับแตงตั้งจากคณะ 
กรรมการฟนฟูฯ 

เปนผูพนโทษในความผิดทํา
ใหตนหรือผูอ่ืนไดรับยา  
เสพติด มีหรือใชสถานที่เพื่อ
จะใชยาหรือเสพหรือบริโภค
ยาเสพติด ศาลสั่งใหอยูภายใต
การดูแลของเจาหนาที่สังคม
สงเคราะห ไมนอยกวา 2 ป  
ไมเกิน 5 ป 

ปฏิเสธการตรวจสอบทางการ 
แพทยการเขารับการบําบัด 
รักษา หรือปฏิเสธการดูแล 
ของเจาหนาทีสั่งคมสงเคราะห 
หรือหลบหนกีารควบคุม มี
ความผิดตามกฎหมายระบ ุ
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3.1.4  ประเทศสิงคโปร 
การบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดของสิงคโปร ไดกําหนดไวในกฎหมาย The Misuse 

of Drugs (Amendment, Act, 1973) ซ่ึงมีการแกไขเพิ่มเติมในป ค.ศ.1975 และ ค.ศ.1979 เปน
กฎหมายที่ระบุใหมีการจัดการบําบัดรักษาและแกไขปรับปรุงผูเสพติด โดยรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย และผูอํานวยการสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษของประเทศสิงคโปร มีอํานาจวางกฎเกณฑสําหรับการบําบัดรักษาและ
แกไขปรับปรุงผูติดยาเสพติดได โดยหลักเกณฑที่สําคัญเกี่ยวกับการบําบัดรักษามีดังนี้57 

 3.1.4.1 ผูอํานวยการสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษอาจนําผูตองสงสัย ซ่ึงมีเหตุผลอัน
สมควรวาเปนผูติดยาเสพติด มาทําการตรวจสอบทางการแพทยหรือทําการทดลองโดยเจาหนาที่ซ่ึง
เปนแพทยของรัฐ หรือแพทยผูฝกหัด 

 3.1.4.2  ถาผลของการตรวจสอบหรือการทดลอง หรือการตรวจปสสาวะปรากฏวาเปนผู
เสพติด ผูอํานวยการสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษมีความจําเปนที่จะตองนําตัวบุคคลนั้นมาทํา
การบําบัดรักษาและแกไขปรับปรุงในสถานพยาบาล ผูอํานายการอาจใหอยูในความดูแลของบุคคล
อ่ืนสําหรับการบําบัดรักษาและแกไขปรับปรุงตามกําหนดระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนดหลังจาก
ไดปรึกษาหารือกันในสถานพยาบาลแลว 

 3.1.4.3  อํานาจของเจาหนาที่ในการตรวจจับผูติดยาเสพติด58  
   (1)  เจาหนาที่ของสํานักงาน เจาหนาที่ตํารวจ และศุลกากร หรือตํารวจพิเศษ

อ่ืนๆ หรือสมาชิกของ Vigilante Corps ที่ถูกใชอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากเจาหนาที่ตํารวจที่มี
ยศไมต่ํากวาผูชวยผูอํานวยการผูอํานวยการตํารวจ อาจจะจับกุมบุคคลใดก็ได ผูซ่ึงกระทําหรือผูซ่ึง
ตองสงสัยอยางมีเหตุผลวากระทําความผิดภายใตพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองเตือนกอน 

   (2)  บุคคลซึ่งถูกจับนั้นจะถูกนําไปยังสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษ สถานี
ตํารวจ หรือศุลกากร พรอมกับสิ่งของตางๆที่ถูกยึดมา และอาจถูกคนตัวได 

 3.1.4.4   การสั่งบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
   ผูอํานวยการของสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษ อาจตองการใหบุคคลใด 

ก็ตามที่ถูกสงสัยอยางมีเหตุผลวาติดยาเสพติด ไดรับการตรวจสอบทางการแพทย หรือสังเกตอาการ
โดยเจาหนาที่ทางการแพทยของรัฐบาล หรือผูปฏิบัติทางการแพทย ซ่ึงถาผลของการตรวจสอบหรือ
การสังเกต หรือผลของการตรวจปสสาวะปรากฏแกผูอํานวยการวามีความจําเปนจะตองใหบุคคล

                                                        
57  ดูในภาคผนวก จ. หนา 200.  
58  แหลงเดิม.  หนา 202-203. 
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นั้นเขารับการรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ หรือท้ังสองอยางในสถานพยาบาล ผูอํานวยการก็จะออก
คําส่ังเปนลายลักษณอักษรใหบุคคลนั้นเขารับการรักษาพยาบาล 

   บุคคลทุกคนซึ่งไดถูกรับไวรักษาโดยสถานพยาบาล จะถูกกักตัวไวเปนเวลา 
6 เดือน เวนแตจะถูกปลอยกอน 6 เดือน โดยผูอํานวยการหรือคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบของ
สถานพยาบาล และถาคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาลมีความเห็นวาผูเขารับ
การรักษาซึ่งหมดเวลากักตัวแลว ยังตองไดรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพตอ คณะกรรมการ 
ก็อาจสั่งเปนลายลักษณอักษรวา ใหผูเขารับการรักษาตองถูกกักตัวในสถานพยาบาลตอในระยะเวลา 
หรือหลายระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ในแตละครั้ง แตอยางไรก็ตามจะกักตัวผูเขารับการรักษาไวเกิน
กวา 3 ป หลังจากที่เขาไดรับการรักษาในสถานพยาบาลตามคําส่ังนั้นไมได 

   นอกจากนี้  ผู อํ านวยการของสํ านักงานกลางยา เสพติดให โทษ  หรือ
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาล อาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในเวลาใดก็ได 
เพื่อยายตัวผูเขารับการรักษาจากสถานพยาบาลแหงหนึ่งไปยังสถานพยาบาลแหงอื่น รวมทั้งกรณี
หากมีขอพิสูจนปรากฏเปนที่พอใจแกผูอํานวยการสถานพยาบาลวาการปรากฏอยูที่ใดที่หนึ่งของ 
ผูเขารับรักษาจําเปนเกี่ยวกับความยุติธรรม หรือมีประโยชนในการไตสวน หรือประโยชนตอ
สาธารณะ หรือเปนประโยชนตอตัวผูเขารับการรักษาเองแลว ผูอํานวยการสถานพยาบาลก็อาจสั่ง
ใหผูเขารับการรักษายายไปสถานที่นั้นก็ไดเชนกัน 

 3.1.4.5 การปลอยตัวผูเขารับการรักษา 
   (1) คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาลจะเก็บเรื่องของผูเขา

รับการรักษาทุกกรณี และจะนํามาพิจารณาบอยครั้งเทาที่จะทําไดวาเขาควรถูกปลอยตัวไปหรือไม 
   (2) ผูอํานวยการของสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษ หรือคณะกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาล อาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในเวลาใดก็ไดเพื่อปลอยตัวผูเขา
รับการักษา 

   สําหรับในกรณีที่มีการรองเรียนซึ่งทําโดยใหสัตยสาบานกับศาลแลววาบุคคลใด
ถูกกักตัวโดยมิชอบในสถานพยาบาล ดวยเหตุผลของการจัดการผิด หรือดวยชองโหวของเจาหนาที่
เร่ืองการปลอยตัวของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎขอบังคับใดที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ ศาลอาจไตสวนถึงการรองเรียนดวยตนเอง หรือสงใหเจาหนาที่ตํารวจไตสวนเพื่อจุดประสงคใน
การสืบใหรูความจริง และถาภายหลังการพิจารณาถึงผลการไตสวนใดก็ตาม ถาศาลเห็นวาบุคคล 
ผูซ่ึงถูกกักตัวในสถานพยาบาลไมควรถูกกักตัวเชนนั้น ก็อาจสั่งใหปลอยตัวผูนั้นจากสถานพยาบาล
ไดเชนกัน 
 โดยสรุปแลว กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดของประเทศสิงคโปรที่สําคัญนั้น จะมุงเนนการใหอํานาจเจาหนาที่ของสํานักงานกลาง
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ยาเสพติดใหโทษ ตํารวจ ศุลกากร เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง จับกุมผูตองสงสัยวากระทําความผิด
ตามกฎหมายนี้โดยเฉพาะการกระทําความผิดฐานบริโภคสารควบคุม รวมทั้งใหอํานาจแก
ผูอํานวยการสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษ ในการสั่งใหบุคคลผูตองสงสัยติดยาเสพติดเขารับการ
ตรวจสารเสพติดทางการแพทย โดยการตรวจสอบหรือการสังเกตอาการจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ทางการแพทย ซ่ึงหากผลการตรวจพิสูจนปรากฏวาผูนั้นติดยาเสพติดก็ใหผูอํานวยการมีคําสั่งบังคับ
ใหเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เปนเวลาหกเดือนทั้งนี้อาจขยายระยะเวลาไดแตตอง
ไมเกินสามป รวมทั้งอาจมีการพิจารณายายตัวผูถูกบังคับบําบัดรักษายังสาถนพยาบาลแหงอื่น หรือ
ปลอยตัวผูเขารับการบําบัดรักษากอนครบกําหนดเวลาตามคําส่ังได แตหากผลการตรวจพิสูจน 
ไมปรากฏวาบุคคลผูนั้นติดยาเสพติด ก็ใหปลอยตัวไปจากสถานพยาบาลที่ถูกกักตัวไวตรวจพิสูจน
สารเสพติดทันที สําหรับสถิติของผูติดยาเสพติดที่ถูกบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมายนี้พบวาในป 
พ.ศ. 2541 มีจํานวน 4,502 คน ในป พ.ศ. 2542 มีจํานวนลดลงเหลือ 3,826 คน59  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
59  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย.  (2543).  เอกสารประกอบการประชุม, The 10  IFNGO 

ASEAN  NGO Workshop 27-29 เมษายน 2543.  หนา 35. 
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ภาพที่ 3.4  แผนผังแสดงการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษ ตามประมวลกฎหมายสิงคโปร 

 
 
 
 

ส่ังยายผูรับการบําบัดไปยัง
สถานพยาบาลอื่น 

ส่ังปลอยตัวกอนครบ
กําหนดหากเหน็สมควร 
หรือเมื่อครบกําหนด 

ผูอํานวยการสํานักงานกลาง
ยาเสพติด 

ส่ังปลอยตัว 

ผลการตรวจสารเสพติดไมเปนผูเสพ ผลการตรวจเปนผูเสพสารเสพติด 

ผูตองสงสัยวาเปนผูติด
ยาเสพติด 

รับการบําบัดในโรงพยาบาล เปนเวลา 6 เดือน 

ขยายระยะเวลาครั้งละ
ไมเกิน 6 เดือน รวม
ทั้งหมดไมเกนิ 3 ป 
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3.2  การบําบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย 
 สําหรับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในประเทศไทยปจจุบันนี้แบงออกเปน 3 ระบบ 
คือ60 
 3.2.1 ระบบสมัครใจบําบัดรักษา (Voluntary System) เปนการเปดโอกาสใหผูติดยาเสพติด 
ซ่ึงตองการจะเลิกเสพยาเสพติดสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ในขั้นตอนตางๆ ทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
60  สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสํานักงาน ป.ป.ส กระทรวงยุติธรรม.  (2547).  

รูปแบบการบําบัดรักษายาเสพติดหนา.  หนา 19-23. 

เสพ เสพและมีไวในครอบครองผูเพื่อจําหนาย เสพและจําหนาย (มาตรา 94) 

สมัครใจเขารับบําบัดรักษาในสถานพยาบาลกอนความผดิปรากฏตอพนักงาน
เจาหนาที่ หรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ 

มีหนังสือรับรองจากพนกังานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

บําบัดรักษาตามระเบียบขอบงัคับเพื่อควบคมุการบําบัดรักษา และระเบียบวินยั
สําหรับสถานพยาบาล 

พนจากความผดิ 

ภาพที่ 3.5 แผนผังแสดงขั้นตอนการบําบดัรักษาระบบสมัครใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
   พ.ศ. 2522 
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 3.2.2  ระบบตองโทษ (Correction System) เปนการใหการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดที่ได
กระทําความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด และถูกคุมขังซึ่งตองไดรับการรักษาพยาบาลภายใตขอบเขต
ขอบังคับของกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศาลพิพากษา 

ตองโทษฐานเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1,2,5 
เปนครั้งที่ 3 (มาตรา 98) 

เมื่อพนโทษแลว 

พนักงานเจาหนาที่โดยคําส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขนําบุคคลดังกลาวไปควบคุมตวัในสถานพยาบาล

ที่รัฐมนตรีประกาศจดัตั้งขึ้นโดยเฉพาะ 

บําบัดรักษาตามระเบียบขอบงัคับเพื่อ
ควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินยั

สําหรับสถานพยาบาล 

มีหนังสือรับรองจากพนกังานเจาหนาที่ที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หลบหนีระหวางถูก
ควบคุมใน

สถานพยาบาล(ม.99) 

ระวางโทษจําคุกไมเกนิ 1 ป หรือปรับ
ไมเกิน 20,000 บาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ภาพที่ 3.6  แผนผังแสดงขั้นตอนการบําบดัรักษาระบบตองโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให
 โทษ พ.ศ. 2522 
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 3.2.3 ระบังคับบําบัดบําบัดรักษตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
(Compulsory system) เปนระบบที่เกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 เปนกฎหมายที่ใชบังคับผูติดยาและสารเสพติดใหเขารับการบําบัดรักษา ที่ผานกระบวนการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไดแตงตั้งโดยคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะ  กรณีการบังคับบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33 
 รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2548 เพื่อแสดงเจตนารมณใน
การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน โดยระดมมาตรการหลักทั้ง 4  ดาน ไดแก ดานการควบคุม
ตัวยา/ผูคายาเสพติด (Supply) ดานการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (Demand) ดานการปองกัน
กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด (Potential Demand) และการบริหารจัดการเชิงบูรการ 
(Management) ซ่ึงในแตละมาตรการหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดรวมมือกันดําเนินการอยาง
จริงจังและตอเนื่อง โดยยึดกรอบนโยบายหลักของรัฐบาลในดานความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
นโยบายดังกลาวไดแก “รัฐบาลจะดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจังที่จะปราบปรามผูมีอิทธิพล
และยาเสพติดใหหมดไปจากสังคมไทย โดยยึดหลักการ ผูเสพ คือผูปวยที่ตองรับการรักษา สวนผูคา 
คือผูที่ตองรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนควบคูกับ
มาตรการการปราบปราม ทางกฎหมาย และตัดชองทางการหาเงินทุจริตของผูมีอิทธิพลในทุกๆ ดาน 
ไมวาจะเปนการคายาเสพติด การตัดไมทําลายปา การคามนุษย และการเปนเจามือพนัน เปนตน” 
ดวยการนําหลักการแทนการดําเนินคดีอาญามาใชในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการหลีกเล่ียง 
หรือเบี่ยงเบนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดไปสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อเปนการแกปญหา 
ที่ถูกจุด 
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ภาพที่ 3.7  แผนผังแสดงการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
 

จับผูตองหาเสพ เสพและครอบครองเสพและครอบครองเพื่อจําหนายเสพและจําหนาย       
(ม. ๑๙ ว.๒) 

พนักงานสอบสวนสงตัวผูตองหาเสพฯ ใหศาลภายใน ๔๘ ช่ัวโมง (ม. ๑๙ ว.๒)      
ถาเปนเด็กภายใน 

ศาลมีคําส่ังใหตรวจพิสูจน (ม.๑๙ ว.๓) 

ควบคุมไวในสถานที่ตรวจพิสูจนเพื่อ
ตรวจและทําประวัติ (ม.๒๑) 

พนักงานสอบสวนสอบสวนตอไป (ม.๑๙ ว.๔) 

คณะอนกุรรมการฟนฟูสมรรถภาพฯ พิจารณาผลการตรวจ
พิสจน (ม.๒๒) 

ทําการฟนฟูไปพลางระหวาง
การพิจารณา 

ติดยาเสพตดิ เสพแตไมติด ไมปรากฏวาเสพ  (ม.๒๒ ว.๓) 

จัดทําแผนการฟนฟูมรรถภาพ กําหนดสถานที่และ
วิธีการฟนฟฯู (ม.๒๓) สงพนักงานสอบสวนหรือ

อัยการดําเนินการ แจงอัยการมีคําส่ังชะลอการ
ฟองเพื่อรอผลการฟนฟูฯ  

(ม.๒๒ ว.๑) 
ฟนฟูฯ 

คณะอนฯุ วนิจิฉัย (ม.๓๓) 

พอใจ ไมพอใจ 

พนจากความผดิ (ม.๓๓ ว.๑) สงอัยการดําเนนิคดี  
(ม.๓๓ ว.๒ ว.๒,๓) 
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  3.2.3.1 ขั้นตอนการบังคับบําบัดรักษา 
    กระบวนการในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะเริ่มตนจากการที่ผูใช
อํานาจในการสืบสวนจับกุมทําการจับกุมบุคคลในขอหาฐานเสพ หรือเสพและมีไวในครอบครอง
เพื่อเสพ หรือเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติดไมวาจะ
กระทําโดยเจาหนาที่ตํารวจ เจาพนักงาน ป.ป.ส. เมื่อบุคคลผูถูกจับกุมตามขอหาฐานความผิด
ดังกลาว ถาไมปรากฏวาเปนบุคคลตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น 
พนักงานสอบสวนจะนําตัวผูตองหาไปศาลภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ผูตองหามาถึงที่ทําการ
ของพนักงานสอบสวน หากผูตองหามีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณตองนําสงศาลภายใน 24 ช่ัวโมง ศาล
จะพิจารณามีคําส่ังใหสงตัวไปควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยตองทําการ
ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดใหแลวเสร็จภายใน 15 วันหากมีเหตุจําเปนคณะอนุกรรม
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจสั่งขยายไดไมเกิน 30 วัน ระหวางนี้พนักงานสอบสวนตอง
ดําเนินการสอบสวนคดีตอไป และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯอาจพิจารณาใหมีการปลอยช่ัวคราวหรือ
ควบคุมตัว หากมีการหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุม ถือวา 
ผูนั้นหนีการคุมขังตามาตรา 190 แหงประมวลกฎหมายอาญา และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีได แตไมนําบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา 190 แหงประมวล
กฎหมายอาญามาใชบังคับกับผูที่มีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เมื่อคณะกรรมการฟนฟูฯวินิจฉัยวาผูเขา
รับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ก็จะจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พิจารณาสั่งใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงเปน 3 รูปแบบ คือ เปนการฟนฟูแบบ
ไมควบคุมตัว แบบควบคุมตัวไมเขมงวด หรือแบบควบคุมตัวแบบเขมงวด และแจงผลการตรวจ
พิสูจนใหพนักงานอัยการทราบและใหอัยการมีคําส่ังชะลอการฟองไวกอนจนกวาจะไดรับแจงผล
การฟนฟูฯจากคณะอนุกรรมการ แตถาผลการตรวจพิสูจนไมปรากฏวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติด
ยาเสพติด คณะอนุกรรมการจะรายงานผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป ผูเขารับการฟนฟูตองอยูรับการฟนฟูตามแผนการฟนฟูในระหวางการ
ฟนฟูถาปรากฏขอเท็จจริงวาผูเขารับการฟนฟูตองหาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปน
ความผิดที่มีโทษจําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหศาลมีคําสั่งสงตัวผูนั้นไปยังพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินคดีและยกเลิกการฟนฟู หากปรากฏวาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยัง
ไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูฯพิจารณาขยายระยะเวลาการฟนฟู การขยายระยะเวลาจะ
กระทํากี่ครั้งก็ไดแตคร้ังหนึ่งตองไมเกินหกเดือน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกิน 3 ปนับตั้งแตวัน
ถูกสงตัวเขารับการฟนฟู ทั้งนี้ในระหวางการฟนฟูหากเห็นสมควรคณะอนุกรรมการจะพิจารณาลด
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ระยะเวลาการฟนฟูก็ได กรณีมีการหลบหนีจากการควบคุมหรือออกนอกเขตศูนยการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ถือวาผูนั้นหนีการคุมขังตามาตรา 190 แหงประมวลกฎหมายอาญา และ
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯมีอํานาจเปรียบเทียบคดีได แตไมนําบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดและโทษ
ตามมาตรา 190 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับกับผูที่มีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ กรณี 
ที่คณะอนุกรรมการฟนสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพ
หรือติดยาเสพติด หรือมีคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือมีคําส่ังขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ออกไปอีก ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ภายใน 14 วัน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฟนฟูฯใหเปนที่สุดฯ และกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดจะสิ้นสุดลงเมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่กําหนดในแผนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลวใหถือวาผูนั้น
พนจากความผิดที่ถูกกลาวตามมาตรา 19 คณะอนุกรรมการฟนฟูฯจะมีคําสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไป
พรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตหากผูเขารับการฟนฟูแมจะ
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบกําหนดตามแผนการฟนฟูแลว แตผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูฯรายงานความเห็นไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป ถือวาเสร็จสิ้นกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   การบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545  
   นิยามศัพท 
   คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ 
หมายถึง คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประจําเขตพื้นที่ตางๆ ซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงยุติธรรม
เปนประธานคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ แพทยหนึ่งคน นักจิตวิทยาหนึ่งคน นักสังเคราะหนึ่งคน 
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมเกินสองคน เปนอนุกรรมการฟนฟู และ
ผูแทนกรมคุมประพฤติหนึ่งคนเปนอนุกรรมการฟนฟูและเลขานุการ 
   ผูเขารับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือผูเขารับการฟนฟู หมายถึงบุคคลผูเขารับ
การตรวจพิสูจน ที่ไดรับการวินิจฉัยจากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวาเปน 
ผูติดยาเสพติดหรือเปนผูเสพยาเสพติดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 และใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ทั้งแบบควบคุมตัวและแบบ
ไมควบคุมตัว 
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   ผูพนการฟนฟูสมรรถภาพผู ติดยา เสพติดดวยผลการฟนฟู เปนที่พอใจของ
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ หรือผูพนการฟนฟู หมายถึง บุคคลที่เขารับการฟนฟูฯ ตามคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ทั้งแบบควบคุมตัวและไมควบคุมตัวตาม
ระยะเวลาที่กําหนด แลวมีผลการฟนฟูฯเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ และมีคําสั่งใหพน
จากการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   ผูอยูระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือผูระหวางการฟนฟู หมายถึง
บุคคลที่คณะอนุกรรมการฟนฟูวินิจฉัยเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และยังอยูใน
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   ผลการฟนฟูฯเปนที่นาพอใจ หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ที่ผานเกณฑการประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ของคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   การกลับมาเสพซ้ํา หมายถึง การที่ผูพนการฟนฟูฯ ตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว หวนกลับเกี่ยวของกับยาเสพติดอีก  
   กรมคุมประพฤติในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  นับวาเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยมีหนาที่เปนผูจัดทํา
นโยบายการวางแผนงาน การประมาณผลการดําเนินงาน และจัดทําแผนงบประมาณ และยังทํา
หนาที่เปนเลขานุการ ของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยการดําเนินงานของ
กรมคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติฟนฟูมรรถภาพผูติดยาเสพติดดังกลาว  อาจพิจารณา
องคประกอบหลักใหญส่ีประการ คือ ประการแรก การดําเนินการกําหนดประเภทและปริมาณ
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ประการที่สองดานบุคคล
(personnel) ประการที่สามดานกระบวนการในการดําเนินงาน (procedures) และประการสุดทายคือ
หนวยงานที่รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545   
  3.2.3.2  การกําหนดประเภทและปริมาณยาเสพติด 
    สําหรับประเภทยาเสพติดที่กําหนดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 คือยาเสพติดใหโทษที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ซ่ึงเมื่อป พ.ศ. 2546 กระทรวงยุติธรรมไดมีการออกกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด 
ลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติดโดยกําหนด ลักษณะ ชนิด และประเภทยาเสพติด
สําหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง และกําหนดปริมาณสําหรับความผิด
ฐานเสพและมีไวในครอบครอง ความผิดฐานเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และความผิด
ฐานเสพและหนายยาเสพติด โดกําหนดปริมาณและประเภทยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1 ไวดังนี้ 
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    (1) เฮโรอีน มีน้ําหนักไมเกินหนึ่งรอยมิลลิกรัม 
    (2)  เมทแอมเฟตามีน ไมเกินหาหนวยการใชหรือไมเกินหารอยมิลลิกรัม 
    (3)  แอมเฟตามีน ไมเกินหาหนวยการใชหรือไมเกินหารอยมิลลิกรัม 
    (4)  3,5 –เมทิลลีน ไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ไมเกินหาหนวยการใชหรือไมเกิน
หนึ่งพันสองรอยหาสิบมิลลิกรัม 
    (5)  เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ไมเกินหาหนวยการใชหรือไมเกินหนึ่ง
พันสองรอยหาสิบมิลลิกรัม 
    (6)  เอ็นเอทิล เอ็มดีเอ ไมเกินหาหนวยการใชหรือไมเกินหนึ่งพันสองรอยหาสิบ
มิลลิกรัม 
    นอกจากนี้ไดกําหนด ชนิดและประเภทยาเสพติดสําหรับความผิดฐานเสพ
ยาเสพติดตามาตรา 19 วรรคหนึ่ง และกําหนดปริมาณสําหรับความผิดเสพและจําหนายยาเสพติด 
โดยกําหนดปริมาณและประเภทยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ไวดังนี้ 
    (1) โคคาอีน มีน้ําหนักไมเกินสองรอยมิลลิกรัม 
    (2)  ฝน มีน้ําหนักไมเกินหาพันมิลลิกรัม 
    ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ดังนี้ 
    กัญชา มีน้ําหนักสุทธิไมเกินหาพันมิลลิกรัม 
  3.2.3.3 บุคคลากร 
    คือบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกอบดวยบุคคลดังนี้ 
    (1)  พนักงานคุมประพฤติ 
    (2)  พนักงานสอบสวน 
    (3)  พนักงานอัยการ 
    (4)  ผูพิพากษา 
    (5)  เจาหนาที่ราชทัณฑและเจาหนาทีสถานพินิจ 
    (6)  ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
    (7)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
    (8)  คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงมีผูแทนกระทรวง
ยุติธรรมเปนประธานคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ พรอมดวยจิตแพทยหรือแพทย 1 คน นักจิตวิทยา 
1 คน นักสังเคราะห 1 คน ผูทรงคุณวุฒิตามกฎกระทรวงไมเกิน 2 คน โดยมีผูแทนกรมคุมประพฤติ 
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ดังนั้นคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดถูกกําหนด
ทั่วประเทศทุกจังหวัด และจํานวนเทากันทุกพื้นที่ 
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    (9)  คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนอนุกรรมการระดับชาติ
โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน และมีหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ไดแก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อัยการสูงสุด 
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมราชทัณฑ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการปองกนและปราบปรามยาเสพติด 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คน และ
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปนคณะกรรมการและเลขานุการ 
  3.2.3.4   กระบวนการในการดําเนินงาน 
    ไดแกการดําเนินงานตั้งแต ขั้นการดําเนินการสอบสวน การดําเนินการตรวจ
พิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด การชะลอการฟองและการดําเนินคดี และการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด 
    (1)  การดําเนินการสอบสวน 
     ในกรณีเมื่อผูตองหาถูกจับกุมตามขอหา “เสพยาเสพติด” “เสพและมีไวใน
ความครอบครอง” “เสพและมีไวในความครอบครองเพื่อจําหนาย” “ เสพและจําหนายยาเสพติด” 
พนักงานสอบสวนตองนําผูตองหาไปศาลภายใน 48 ช่ัวโมง (ภายใน 24 ช่ัวโมง ถาผูตองหามีอายุ 
ไมถึง 18 ป บริบูรณ) นับตั้งแตเวลาที่ผูตองหามาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อใหศาล
พิจาณาสงตัวผูตองหาไปควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจนที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือ
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงระหวางการตรวจพิสูจนและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พนักงานสอบสวนยังสามารถดําเนินกระบวนการสอบสวนคดีตอไป 
และเมื่อสอบสวนเสร็จใหสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการโดยไมตองสงตัวผูตองหา 
แตตองแจงใหพนักงานอัยการทราบถึงสถานที่ซ่ึงผูตองหาถูกควบคุมตัวอยู วาอยูที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน(พระราชบัญญัติฟนฟูฯ, 2545) 
    (2)   การดําเนินการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด 
     ในกรณีเมื่อพนักงานสอบสวนสงตัวผูตองหามาตรวจพิสูจนการเสพหรือ 
ติดยาเสพติดตามคําส่ังศาลโดยกระบวนการนี้ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
เปนผูควบคุมการดําเนินการใหพนักงานเจาหนาที่ จัดทําบันทึก ประวัติ พฤติกรรมในการกระทํา
ความผิด ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูตองหา โดยตองทําใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 
นับตั้งแตวันที่รับตัวไวในสถานที่ตรวจพิสูจน และคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดเปนผูวินิจฉัยวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด และจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพ
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ผูติดยาเสพติด พรอมแจงการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบในกรณีไมปรากฏวาผูตองหาเปน
ผูเสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองสงตัวผูตองหาคืนและ
รายงานใหพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการดําเนินการตอไป (พระราชบัญญัติฟนฟูฯ, 2545) 
    (3)   การชะลอการฟองและการดําเนินคดี 
     ในกรณีพนักงานอัยการไดรับแจงจากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดและมีการจัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พนักงานอัยการตองดําเนินการชะลอการฟองไวกอนจนกวาไดรับแจงผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงหากผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมเปนที่พอใจ พนักงาน
อัยการสามารถพิจารณาสั่งฟองและสงตัวผูตองหาดําเนินคดีตอไป แตหากผลการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดไดผลเปนที่พอใจผูนั้นจะพนจากความผิดและยุติการดําเนินคดี(พระราชบัญญัติ 
ฟนฟูฯ , 2545) 
     นอกจากนี้แมในกรณีคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
วินิจฉัยวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด แตหากพนักงานอัยการเห็นวาผูตองหานั้นไมมี 
สิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายนี้ พนักงานอัยการสามารถสั่งฟองและดําเนินคดีกับ 
ผูนั้นตอไปและตองแจงผลใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทราบ ในกรณี
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยผลการตรวจพิสูจนและไมปรากฏวา
ผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด พนักงานสามารถสั่งฟองและสงตัวผูตองหาดําเนินคดีตอไป 
    (4)   การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
     ในกรณีคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูตองหา
เปนผูเสพหรือติดยาเสพติด แลหะจัดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหผูเขารับการตรวจ
พิสูจนซ่ึงผูนั้นตองเขารับการฟนฟูตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนเวลาไมเกิน 
6 เดือนนับตั้งแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หากผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
สามารถขยายเวลาออกไปอีกไดครั้งหนึ่งไมเกิน 6 เดือน (สามารถขยายไดหลายครั้งหากผลการ
ฟนฟูไมเปนที่พอใจ) รวมแลวไมเกิน 3 ป (พระราชบัญญัติฟนฟูฯ, 2545) 
     ในกรณีผูตองหาที่ เขารับการตรวจพิสูจน หรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา  
เสพติดหลบหนีจากการควบคุมตัวของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือสถานที่เพื่อการ
ตรวจพิสูจน ใหถือวาผูนั้นหลบหนีการคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 190 ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงใหพนักงานสอบสวนทราบทันที่เพื่อออกติดตามจับกุม (พระราชบัญญัติฟนฟูฯ, 
2545) 
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    นอกจากนี้กรมคุมประพฤติยังมีการกําหนดกิจกรรมอื่นที่ไมไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.25545 คือการติดตามผลผูที่เขารับการบําบัด
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงกรมคุมประพฤติไดจัดเตรียมการติดตามผลผูที่เขารับการบําบัด 
ฟนฟูสมรรถภาพที่พนจากการฟนฟูสมรรถภาพแลวโดยการสงขอมูลใหศูนยอํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด (ศตส.) เปนหนวยงานที่รับงานติดตามผลในพื้นที่ ซ่ึงการบริหารจัดการยึดการใช
กระบวนการพลังแผนดินในชุมชนเปนหนวยที่ติดตามผล (เสาวลักษณ ปล่ังเกียติยศ, 2547) 
    5. รูปแบบในการบําบัดฟนฟู 
     กรมคุมประพฤติและหนวยงานพหุภาคีไดดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ออกเปนสี่รูปแบบหลักๆ คือ 
     ก. การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมงวดทางสายใหม(Fast 
Model) โดยแนวคิดการนํารูปแบบนี้มาใชเพราะมองถึงการใหครอบครัวเปนหลักสําคัญที่มีสวน
รวมในกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหผูเสพยาเสพติดสามารถกลับคืนใหมีสภาพ
รางกายและจิตใจที่เขมแข็งดังนั้นครอบครัวจะเขารวมในกระบวนการเรียนรูดวยกันเพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องสําหรับผูเสพติดและครอบครัว เมื่อผูเขารับการบําบัดฟนฟูกลับสูครอบครัวและ
ชุมชน ทําใหผูเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพดูแลตนเองไดอยางถูกตองและครอบครัวที่เขาใจ
แนวทางกระบวนการรักษา สําหรับการดําเนินงานประกอบดวย 4  ดาน ไดแกครอบครัว (F:Family) 
กิจกรรม (A : Alternatives treatmentactivity) การชวยเหลือตนเอง (S : Self Help) และชุมชนบําบัด
(T : Therapeutic Community) (กรมคุมประพฤติ, 2546 ) สวนหนวยงานที่นํารูปแบบการบําบัด
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมงวดทางสายใหมมาใชไดแก สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กรมการแพทย และกองรอยอาสารักษาดินแดน 
     ข. การบําบัดรักษาแบบผูปวยนอกตามรูปแบบกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix 
Program) เปนรูปแบบการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือป ค.ศ.
1984 โดยคณะผูเชี่ยวชาญดานบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดจากมหาวิทยาลัย UCAR ไดแก Dr.Walter 
Ling, Dr. Richard Rawson และ Jeanne Obert ซ่ึงรูปแบบนี้พัฒนามาจากการบําบัดผูปวยที่เสพ
โคเคน และนํามาใชกับผูปวยที่เสพยาเสพติดเฮโรอีน แอลกอฮอล และแอมเฟตามีน โดยหลักการ
ของรูปแบบ กาย จิต สังคมบําบัด นั้นเปนการใชกับการบําบัดแบบผูปวยนอกแบบเขมขนใช
ระยะเวลา 16 สัปดาห โดยยึดหลักการปรับเปลี่ยนความคิดของผูปวยใหเขาถูกตองโดยให 
องคความรูตางๆ ที่จําเปนสําหรับผูปวยและครอบครัว เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสมอง 
หลังการเสพยาเสพติด กระบวนการติดยาเสพติดและขั้นตอนตางๆ ในการเลิกยาเสพติด นําไปสูการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตทีสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยมี
องคประกอบที่สําคัญของโปรแกรมดังนี้(กรมคุมประพฤติ, 2546) 
      (1)  การใหการปรึกษารายบุคคล/ครอบครัว 
      (2)  กลุมฝกทักษะการเลิกยาระยะตน 
      (3)  กลุมปองกันการกลับไปติยาซํ้า 
      (4)  กลุมครอบครัวศึกษา 
      (5)  กลุมสนับสนุนทางสังคม 
      (6)  กลุมประชุม 12 ขั้นตอน 
      (7)  การตรวจปสสาวะ 
     สําหรับหนวยงานที่นําระบบบําบัดแบบผูปวยนอกตามรูปแบบ กาย จิต 
สังคม บําบัด  มาใชไดแก ศูนยบําบัดยาเสพติดในสังกัดกรมการแพทย โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลชุมชน 
     ค.  การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบจิราสา เปนรูปแบบที่นํา
วิธีการที่ใชไดผลในตางประเทศมาปรับใชกับสังคมไทย โดยคําวา จิราสา ซ่ึงเปนคําสมาสระหวาง
คําวา “จิระ” และ “อาสา” หมายถึงการชวยเหลือกัน เยี่ยม อาสาสมัครอยางเต็มใจและยั่งยืน 
หลักการบําบัดแบบจิราสา คือการใชบุคคลหลากหลายเปนแนวรวมในการตานยาเสพติด และทีม 
ผูบําบัดเปนอาสาสมัครและผูที่ เต็มใจชวยเหลือผูรักษาผูปวยอยางเต็มใจและผูบําบัดรักษา 
ไมจําเปนตองเปนบุคคลากรทางการแพทย โดยอาจเปน พระหรือ ครูที่ผานหลักสูตรเวชศาสตร 
โรคติดยาและผานภาคปฏิบัติภายใตการดูแลของผูเชี่ยนชาญแลว วิธีการแบบจิราสาสามารถ 
ปรับใชไดทั้งกับระบบผูปวยนอกและผูปวยในนามความเหาะสม รวมทั้งเนนการสรางแรงดลใจ 
การปองกันการใชใหม โดยระยะเวลาในการบําบัดคือ 12-16 สัปดาห (กรมคุมประพฤติ, 2546 ) 
สําหรับหนวยงานที่นําระบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบจิราสามาใชไดแก 
สถานฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพติดในสังกัดของกองทัพอากาศ 
     ง. ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community : TC) ซ่ึงเดิมมีการใชคําวา
สังสรรคบําบัดและนายแพทยฝน แสงสิงแกว เปนผูบัญญัติคําไทยไววา ชุมชนบําบัดในครั้งการ
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตเมื่อป พ.ศ. 2517 นอกจากนี้แนวความคิดเรื่องชุมชนบําบัดไดมาจาก 
แมคแวลสโจน ที่ไดใหแนวคิดการดําเนินงานกลุมและการทํางานของชุมชนบําบัดคือ ใหมีการ
ติดตอกันไดสะดวกในทุกระดับ การตัดสินใจทําไดในทุกระดับผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนา ถือมติ
สวนใหญในการตัดสินใจ การเรียนรูปฏิกิริยาตอบโตโดยยึดหลัก ที่นี่และเดี๋ยวนี้ และส่ิงแวดลอมมี
สวนสําคัญในการรักษาจึงไมมีรูปแบบเฉพาะตัว  ซ่ึงปจจุบันความหมายของชุมชนบําบัดแตกตาง
กันออกไปเพราะการนํารูปแบบไปใชหลากหลายสถานที่ (กรมคุมประพฤติ, 2546) 
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      ที่มาของหลักการของชุมชนบําบัด (Drug Free Therapeutic Community) 
ในการรักษาผูติดยาเสพติดมีความเปนมาจากสมาคมผูอดเหลาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลัก
แนวคิดสองประการ คือการชวยเหลือตนเอง (Self  Help) และการใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน (Peer 
Pressure) ซ่ึงรูปแบบนี้ไดรับการพัฒนาจากศูนยบําบัดรักยาเสพติด เดยทอป (DETYOP : Drug 
Addicted Treated on Probation) และศูนยเดยทอปประเทศสวีเดนไดรับการพัฒนารูปแบบใหมี
ความชํานาญที่สมบูรณขึ้น ซ่ึงหลักการที่สําคัญคือ การใชและการมุงพัฒนาตัวบุคคลใหสอดคลอง
กับการใชแรงผลักดันจากกลุมและชุมชนนั้นๆทุกคนในชุมชนบําบัด ตลอดถึงสภาพแวดลอม 
ทุกคนจะไดประสบการณจากโปรแกรมของชุมชนบําบัดโดยตรงและอยางเขมงวดเพราะเปนสิ่ง
สําคัญที่ทําใหชุมชนบําบัดไมสามารถแยกจากกระบวนการอื่นได(กรมคุมประพฤติ , 2546) 
      การดําเนินงานชุนชนบําบัดประกอบดวย 4 ระยะ คือ 
      (1) ระยะจูงใจเขาชุมชนบําบัด (Induction,Motivation Phase) 
      (2)  ระยะบําบัดรักษาดวยวิธีชุมชนบําบัด (Treatment Drug Free T.C. 
Phase) 
      (3)  ระยะการฝกกลับสูสังคม (Re-entry Phase) 
      (4)  ระยะติดตามและการดูแล (Follow-up and After-Care Phase) 
     สําหรับเทคนิคการปรับพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนบําบัด (Therapeutic 
Technique) เปนองคประกอบที่สําคัญในการบําบัดของชุมชนบําบัด เทคนิคที่สําคัญประกอบดวย
บทบาทแบบอยาง (The role model) ความรักความผูกพัน (Love and concern) การเผชิญหนา และ 
การระบายความรูสึก (Confrontation and Encounter) ที่สําคัญคือรูปแบบชุมชนบําบัดไมรับผูมี
อาการทางจิตเพราะการใชวิธีการเผชิญหนาหากผูนั้นมีบุคลิกภาพแบบ Borderline จะมีความเครียด
เมื่อบุคคลนั้นตอตาน ซ่ึงสงผลตอการเกิดอาการทางจิต (กรมคุมประพฤติ, 2546) สําหรับหนวยงาน
ที่นําระบบการบําบัดแบบชุมชนบําบัดมาใชไดแกศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกว
ของกรมคุมประพฤติ 
     จ. โปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ โดยกําหนดใหผูเขารับฟนฟูฯมารายงาน
ตัวที่สํานักงานคุมประพฤติ พรอมกับกําหนดกิจกรรมใหผูเขารับการฟนฟูฯเขารวมกิจกรรม 
  3.2.3.5 หนวยงานที่รองรับการดําเนินงาน 
    กรมคุมประพฤติมีสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศรองรับงานดานยาเสพติด
และยังมีหนวยงานสนับสนุนที่รองรับการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง ศึกษาธิการ การะทรวงแรงงาน โดยหนวยงานเหลานั้นมีทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จับกุมตัว การควบคุมตัวระหวางการตรวจพิสูจน และสถานที่เพือการตรวจพิสูจนการเสพหรือ 
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ติดยาเสพติด และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สามารถจําแนกตามกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยแบงตามลักษณะการดําเนินงานดังนี้ 
    1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย เชน การจับกุมตัว สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีหนวยงานทั้งกองบัญชาการตํารวจนครบาล และกองบัญชาการตํารวจภูธร 
ทั่วประเทศจะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการดําเนินการชะลอการฟองเปนหนาที่ของ
สํานักงานอัยการซึ่งตั้งอยูทองที่เกิดเหตุ 
    2.  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมตัวระหวางการตรวจพิสูจนไดแก กรม
ราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
    3.  หนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติด
ยาเสพติดและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบงเปนกลุมสถานฟนฟูฯแบบเขมงวดและสถาน
ฟนฟูฯ แบบไมเขมงวด ซ่ึงอยูในสังกัดของหนวยงานหลักและหนวยงานพหุภาคี ไดแก กรม 
คุมประพฤติ กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ กรมการปกครอง และกรมการแพทย (ขอมูล
การดําเนินงานในชวงปงบประมาณ 2546 ถึงปงบประมาณ 2547) 
     สถานฟนฟูแบบเขมงวด 
     1)  กรมคุมประพฤติ ไดแก ศูนยฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ลาดหลุมแกว) 
จังหวัดปทุมธานี 
     2) กองทัพอากาศ ไดแก 
      (ก) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุงสีกัน กรุงเทพ 
มหานคร (ชะลอการฟอง) 
      (ข)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
    
      (ค)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบินที่ 2 จังหวัดลพบุรี 
      (ง) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อาคาร 501 กองทัพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 
      (จ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน 4 จังหวัดนครสรรค 
      (ฉ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี 
      (ช)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน 23  จังหวัดอุดรธานี 
      (ซ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบินที่ 41 จังหวัดเชียงใหม 
      (ฌ) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก 
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      (ญ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโรงเรียนการบินจังหวัด
นครปฐม (ชะลอการดําเนินการ) 
      (ฎ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน 53 ประจวบคีรีขันธ 
      (ฏ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎรธานี 
(ชะลอการดําเนินการ) 
      (ฐ) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบินที่ 53 จังหวัดสงขลา 
     สถานฟนฟูฯแบบไมเขมงวด 
     1)  กองทัพบก ไดแก 
      (ก)  ศูนยวิวัฒนพลเมือง ศูนยการทหารมา คายอดิสร จังหวัดสระบุรี 
      (ข) ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพันฝกรบพิเศษ ศูนยสงครามพิเศษคายฝก
การรบพิเศษปากชอง 
      (ค) ศูนยวิวัฒนพลเมือง กรมทหารพรานที่ 26 คายปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
      (ง) ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองรอยฝกรบพิเศษที่ 2 คายน้ําพุง จังหวัด
สกลนคร 
      (จ) ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพันสัตวตาง กรมการสัตวทหารบก จังหวัด
เชียงใหม  
      (ฉ) ศูนยวิวัฒนพลเมือง ศูนยการทหารราบ คายธนรัชต จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ 
      (ช) ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพลทหารราบที่ 9 คายสุรสีห จังหวัด
กาญจนบุรี 
      (ซ) ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพลทหารราบที่ 5 คายเทพสตรีศรีสุนทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชะลอการดําเนินการ) 
     2)  กองทัพเรือ ไดแก 
      (ก) โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง กองทัพเรือ 1 จังหวัดชลบุรี 
      (ข) โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง กองทัพเรือ 2 จังหวัดชลบุรี 
      (ค) โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง กองทัพเรือ 3 จังหวัดชลบุรี 
     3)  กรมการปกครอง ไดแก 
      (ก)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดบุรีรัมยที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย 
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      (ข)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดกาฬสินธุ 1 จังหวัดกาฬสินธุ 
      (ค) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเลยที่ 2 จังหวัดเลย(ชะลอการดําเนินการ) 
      (ง)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพระเยาที่ 2 จังหวัดพระเยา 
      (จ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดตากที่ 1 จังหวัดตาก (ชะลอการดําเนินการ) 
      (ฉ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพิษณุโลกท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก 
      (ช)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดอุทัยธานีที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี 
      (ซ)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยบังคับการและบริการ 
สวนแยกชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ชะลอการดําเนินการ) 
      (ฌ) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดนครศรธรรมราชที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (ญ) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดนราธิวาสที่ 1 จังหวัดนราธิวาส (ชะลอการดําเนินการ) 
     4)  กรมการแพทย ไดแก 
      (ก) สถาบันธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานี 
      (ข)  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
      (ค)  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียบใหม จังหวัดเชียงใหม 
      (ง)  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ศูนยรัตนานุรักษ จังหวัดลําปาง 
      (จ)  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดแมฮองสอน จังหวัดฮองสอน 
      (ฉ)  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดสงขลา จังหวัดสงขลา 
      (ช)  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี จังหวัดปตตานี 

3.2.4 การบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้นในป พ.ศ. 2522 โดยคณะรัฐบาลภายใตการนําของ 
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ไดเสนอรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ตอสภา 
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นิติบัญญัติแหงชาติ และไดผานความเห็นชอบจากรัฐสภา ประกาศใชเปนกฎหมายเมื่อ 22 เมษายน 
2522 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 นี้ ไดรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
แตเดิมเกือบทั้งหมดมาไวในฉบับเดียวกันกลาวคือ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2465 และ
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติมทั้งหมดซึ่งมีอยู 4 ฉบับ รวมทั้งยกเลิกพระราชบัญญัติกัญชา พ.ศ.2477 
พระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. 2486 โดยไดบัญญัติใหกัญชาและพืชกระทอมเปนยาเสพติด
ประเภทหนึ่งในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 นี้ดวย61   
 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษที่ปรับปรุงใหมนี้มีทั้งหมด 106 มาตรา 
แตสาระสําคัญที่บัญญัติเกี่ยวของในงานดานการบําบัดรักษานั้นรวบรวมแลวมีเพียง 6 ประการ 
ดังนี้62 
 1. กําหนดความหมายของ “สถานพยาบาล” ใหขยายกวางของขึ้นซ่ึงแตเดิมตาม
กฎหมายยาเสพติดใหโทษฉบับเกานั้น มีความหมายเฉพาะสถานพยาบาลที่ทําการรักษาถอนพิษยา
เทานั้น แตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดรวมไปถึงสถานพักฟนดวย (มาตรา 4) 
 2. กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณะสุข โดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เปนผูมีอํานาจในการประกาศการจัดตั้งสถานพยาบาล รวมทั้ง
ออกขอกําหนดระเบียบขอบังคับตางๆ ในการควบคุมบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับ
สถานพยาบาล63 (มาตรา 8) 
 3. กําหนดใหมีมาตรการจูงใจผูติดยาเสพติดใหโทษใหมารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาล โดยอาศัยเงื่อนไขที่จะยกเวนการลงโทษทางอาญาสําหรับผูมีความผิดฐานเสพ
เฮโรอีน มอรฟน โคคาอีน โคเดอีน ฝนยา และฝน กัญชา และพืชกระทอม64 

                                                        
61  สุรพล ไตรเวทย.  (2527).  “กฎหมายเกี่ยวกับบาเสพติดปจจุบัน”  วารสารสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 1, (มีนาคม-สิงหาคม 2527).  หนา 23. 
62  ศรีชาติ ลิมปสุรีย.  (2529).  การศึกษาทัศนะและแนวทางของเจาหนาที่ฝายบําบัดรักษาที่มีตอการใช

มาตรการทางกฎหมายในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด.  หนา 93-95. 
63  ไดเคยมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2523) เรื่องระเบียบขอบังคับเพื่อการ

ควบคุมบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล ซึ่งกําหนดรายละเอียดในดานทางปฏิบัติในการ
บําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยมีหลักเกณฑเกี่ยวกับบทบาทอํานาจ และหนาที่ที่ 
ผูใหบริการและผูรับบริการจะตองยอมรับยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
บําบัดรักษาของสถานพยาบาลไวเปนระเบียบปฏิบัติอยางกวางๆ. 

64  กฎหมายนี้ควบคุมการเสพเฉพาะยาเสพติดประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 5 เทานั้น โดย
กําหนดใหผูเสพตองรับโทษตามกฎหมาย  
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 มาตรการจูงใจก็คือ หากผูที่เสพยาเสพติดใหโทษไดสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษา
ในสถานพยาบาลกอนที่ความผิดจะปรากฏชัดตอพนักงานเจาหนาที่ และยินยอมปฏิบัติครบถวน
ตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยของสถานพยาบาล จนกระทั่ง
ไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดแลว จะไดรับการยกเวนโทษ
ในคดีความผิดฐานเสพยาเสพติดประเภทนั้นๆ กลาวคือไมตองถูกจําคุกและปรับตามกฎหมายที่
ระวางโทษไว (มาตรา 94)  
 4. กําหนดใหมีมาตรการในการควบคุมผูติดยาเสพติดประเภทผูตองโทษคดีฐานเสพ
ยาเสพติดใหโทษชนิดเรื้อรังใหไดรับการรักษาในสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษเฉพาะ 
 5. กําหนดใหมีบทบังคับใหผูติดยาเสพติดประเภทผูตองโทษคดีฐานเสพยาเสพติดชนิด
เร้ือรัง กลาวคือไดผานการตองโทษถึง 3 ครั้ง จะตองอยูรับการบําบัดรักษาสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อการควบคุมโดยเฉพาะ จนกวาจะไดรับการับรองเปนหนังสือแนนอนจากพนักงานเจาหนาที่วา 
ไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามหลักเกณฑและระเบียบตางๆ ของสถานพยาบาลแลว จึงจะ
สามารถออกจากสถานพยาบาลนั้นได  หากผูติดยาเสพติดไมยอมรับการบําบัดรักษาและไดหลบหนี
ออกจากสถานพยาบาลไปยอมมีความผิด จะตองไดรับการลงโทษทางอาญา คือจําคุก หรือปรับ 
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 98 มาตรา 99) 
 การใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาว เปนการบําบัดรักษาและแกไขฟนฟูผูติด
ยาเสพติดใหโทษทั้งระบบสมัครใจบําบัดรักษา (มาตรา 94) และระบบบังคับบําบัดรักษาแบบระบบ
ตองโทษ (มาตรา 98) แตมาตรการดังกลาวไมไมปรากฏวานํามาปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะระบบ
สมัครใจบําบัดรักษาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร สวนระบบบังคับบําบัดรักษาแบบตองโทษก็ยัง
ไมมีการนํามาบังคับใชเนื่องจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไมมีขอมูลในการที่จะนําบุคคลซึ่งถูกศาลลงโทษฐานเสพยาเสพติดให
โทษมาแลวถึงสามตามที่กฎหมายกําหนดไปบําบัดรักษาในสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ65  

 3.2.5 การบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 การบังคับบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
     3.2.5.1 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท มีอํานาจสั่งใหผูเสพวัตถุออกฤทธิ์
ไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพ และสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานพักฟน

                                                        
65  วิรัช  เมฆอรุโนทัย.  มาตรการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 49.  
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ตามที่เห็นสมควร เปนเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในกรณีจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ก็อาจจะขยายเวลาตอไปอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน66 
     3.2.5.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับการใหการรักษา การศึกษา 
อบรม ดูแลภายหลังการรักษาพยาบาล หรือฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแกผูเสพ 
วัตถุออกฤทธิ์เพื่อใหกลับคืนสูสภาพของปกติชน ซ่ึงมิไดเสพวัตถุออกฤทธิ์67 
     3.2.5.3 ผูเสพวัตถุออกฤทธิ์ที่ขัดขืนไมยอมรับการรักษาพยาบาล หรือการฟนฟูสุขภาพ
และสมรรถภาพจะตองไดรับโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจํา
ทั้งปรับ และเมื่อพนโทษแลวใหสงตัวผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและ
สมรรถภาพตามคําส่ังเดิม68 
     3.2.5.4 ผูรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพหลบหนีไปจาก
สถานพยาบาลหรือสถานฟนฟู ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และเมื่อพนโทษแลวใหสงตัวผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือฟนฟูสุขภาพและ
สมรรถภาพตามคําสั่งเดิม69 กําหนด70 การขยายระยะเวลารักษาพยาบาลหรือฟนฟูสุขภาพและ
สมรรถภาพจะกระทําไดในกรณีจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือการฟนฟูสุขภาพและ
สมรรถภาพ โดยขยายระยะเวลาตอไปไดอีกไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบสัน 
   โดยสรุปแลวการบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ไดกํ าหนดให เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ 
ตอจิตและประสาทโดยตําแหนง หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเลขาธิการโดยความเห็น หรือ
คําแนะนําของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท มีอํานาจสั่งใหนําตัวผูเสพซึ่ง 
วัตถุออกฤทธิ์ไปรับการรักษาพยาบาลหรือฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพในสถานพยาบาล หรือ
สถานพักฟนตามที่เห็นสมควร โดยมีระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน และหากมีความจําเปน
ในการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ จะขยายระยะเวลาตอไปอีกไดไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน และไดกําหนดใหมีการชวยเหลือตางๆ แกผูเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท โดยมอบหมายใหกระทรวงสาธารณะสุขมีหนาที่ใหการรักษา การศึกษาอบรม การดูแล

                                                        
66  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518, มาตรา 88 วรรคหนึ่ง.  
67  แหลงเดิม.  มาตรา 88 วรรค 2 
68  แหลงเดิม.  มาตรา 114. 
69  แหลงเดิม.  มาตรา 115. 
70  แหลงเดิม.  มาตรา 88. 
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ภายหลังจากผูที่เสพติดไดรับการรักษาพยาบาล หรือฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพแลว เพื่อใหผูปวย
กลับสูสภาพปกติเหมือนคนอื่นๆ ในสังคม 
 นอกจากนี้  ยังกําหนดใหมีการบังคับใหผู เสพติดวัตถุออกฤทธิ์ตองยอมรับการ
บําบัดรักษา โดยปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเลขาธิการ กลาวคือ หากผูเสพติดไมยอมไปรับการบําบัดรักษา จะมีมาตรการลงโทษ
ทางอาญา โดยการรับโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ และแมวาพนจากกการถูกลงโทษแลวก็
ยังถูกสงตัวไปรับการรักษาพยาบาล หรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามเดิม และยังบังคับ 
มิใหผูเสพติดวัตถุออกฤทธิ์หลบหนีในระหวางที่รับการบําบัดรักษาอยู กลาวคือ หากผูเสพติดวัตถุ 
ที่ออกฤทธิ์ไมอยูรับการรักษาหรือการฟนฟูตามกําหนด โดยหลบหนีออกจากสถานพยาบาล หรือ
สถานพักฟน ถือวามีความผิดจะตองไดรับการลงโทษทางอาญาโดยรับโทษจําคุกหรือปรับ หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ และแมวาพนจากการถูกลงโทษแลวก็ยังตองถูกสงตัวไปรับการรักษาพยาบาลหรือ
การฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามเดิม แตการบังคับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดตามกฎหมายนี้ 
ไมปรากฏวานํามาปฏิบัติอยางจริงจัง เนื่องจากเหตุผลในทางบริหารที่เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร 
และสถานที่ประการหนึ่ง และเหตุผลในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพ
ของผูเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์อีกประการหนึ่ง 

 3.2.6 การบําบัดรักษาตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 253371 
   กฎหมายฉบับนี้มีสาระเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดใหโทษ ดังนี้ 
   1. ผูติดสารระเหยที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ใหศาลมีคําสั่งใหผูกระทําความผิดนั้นไปรับ
การบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษา72 และถาผูติดสารระเหยซึ่ง
อยูในระหวางการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกลาว เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่นําตัวกลับมาไดใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบําบัดและควบคุมผูติดสารระเหยใน
สถานพยาบาล73 
   2. กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษ
หรือรอการลงโทษผูติดสารระเหยที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป หรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียง 
อยางเดียว ศาลจะสั่งใหสงตัวผูติดสารระเหยนี้ไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวา 
จะครบขั้นตอนการบําบัดรักษาก็ได ในกรณีทีศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือส่ังใหกักขังแทน

                                                        
71  แหลงเดิม. 
72  พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533.  มาตรา 26(2). 
73  วิรัช เมฆอรุโนทัย.  เลมเดิม.  หนา 27 . 
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คาปรับ ใหนับระยะเวลาการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลเปนระยะเวลาจําคุกหรือกักขังแทน
คาปรับดวย74และถาผูติดสารระเหยซึ่งอยูระหวางการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลหลบหนีจาก
สถานพยาบาลดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ ถาศาลเห็นวาผูนั้นยังเปนผูติดสารระเหย ศาลจะสั่งใหสงตัวผูติดสารระเหยไปรับการ
บําบัดรักษาในสถานพยาบาลอีกก็ได75 
   การใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาว เปนการนําระบบบังคับบําบัดรักษาโดยผาน
กระบวนการพิจารณาโดยศาล และการบําบัดรักษาและแกฟนฟูผูติดสารระเหยตามประเภทของ
ผูกระทําความผิด ซ่ึงจัดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ผูติดสารระเหยที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป กับผูติด
สารระเหยที่มีอายุเกินเจ็ดป 
   นอกจากกฎหมายฉบับตางๆ ที่กลาวมานี้แลวในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 กไ็ด
วางมาตรการในการบําบัดรักษาแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไวเชนกัน โดยปรากฏใน
มาตรา 49 ดังนี้ 
   ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษ 
หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถาศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุรา
เปนอาจิณ หรือการเปนผูติดยาเสพติดใหโทษอยางหนึ่งอยางใดหรือท้ังสองอยาง ภายในระยะเวลา
ไมเกินสองปนับแตวันพนโทษหรือวันปลอยตัวเพราะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษก็ได 
   ในกรณีที่บุคคลดังกลาวในวรรคแรกไมปฏิบัติตามที่ศาลกําหนด ศาลจะสั่งใหสงไป 
คุมตัวไวในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกินสองปก็ได” 
   การที่ศาลมีคําสั่งใหสงตัวไปคุมไวในสถานพยาบาล ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 49 ถือเปนการบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ซ่ึงหากปรากฏวาผูนั้นหลบหนีจาก
สถานพยาบาล ผูหลบหนีมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 195 ซ่ึงบัญญัติไว
โดยเฉพาะ คือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   การใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 49 นี้ นับเปน
มาตรการแกไขผูติดยาเสพติดใหโทษที่สําคัญมาตรการหนึ่ง ที่ใชบังคับใหผูติดยาเสพติดใหโทษ
บําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตรง แตในทางปฏิบัติการนํา
มาตรการนี้มาใชยังมีขอขัดของทางดานกฎหมายบางประการ ทําใหไมสามารถนํามาใชบังคับได
อยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผูติดยาเสพติดใหโทษเทาที่ควร เชน วิธีการตามาตรานี้จะใช

                                                        
74  แหลงเดิม.  หนา 28. 
75  แหลงเดิม.  หนา 29. 
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กับผูติดยาเสพติดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษเทานั้น หากศาลพิพากษายกฟองดวยเหตุใดก็ตามจะนํา
วิธีการนี้มาใชกับผูติดยาเสพติดไมได นอกจากนี้การใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรานี้ เปน
เร่ืองที่อยูในดุลพินิจโดยเฉพาะของศาลที่จะสั่งหรือไมก็ได  
   ปจจุบันมีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 วาดวยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ
ของยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหสารระเหยอยูในขอบเขตการบังคับใชมาตรา 19 
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยผูเสพสารระเหย ตามพระราชกําหนดปองกัน
การใชสารระเหย พ.ศ. 2533 ตองเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด DPU



 
บทที่ 4 

วิเคราะหการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
กรณีการกระทําความผดิฐานเสพยาเสพติดของผูที่เคยผานการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามมาตรา 33 
  

 ผูมีอํานาจในการวินิจฉัยส่ังวาบุคคลผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เปนผูเสพหรือ
ติดยาเสพติด และสั่งใหเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนการใชดุลพินิจของ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด หากคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการฟนฟูมีขอบกพรองของ
องคประกอบของคณะกรรมการ หรือขอบกพรองอื่น ทั้งการใชดุลพินิจไมอยูบนพื้นฐานของ
หลักการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว ยอมสงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

 
4.1 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 
 กฎหมายสหรัฐอเมริกา กําหนดใหผูติดยาเสพติดบางประเภทสามารถเลือกเขารับการ
บําบัดรักษาเยียวยาได แทนการที่จะสงตัวไปฟองรองยังศาล โดยเลขาธิการอนามัยการศึกษาและ
การสงเคราะหเปนผูตรวจสอบเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและแกไขปรับปรุงผูติดยาเสพติด ทั้งนี้
อัยการจะเปนผูกําหนดระยะเวลาทําการบําบัดรักษาโดยมีระยะเวลาทําการบําบัดรักษาไมเกินสิบป 
หรือระยะเวลามากที่สุดจนกวาจะมีความเชื่อมั่นวาผูติดยาเสพติดหายแลวโดยศาลจะเปนผูส่ังให 
สงตัวผูติดยาเสพติดไปอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการโรงพยาบาลควบคุมตัวเพื่อ
บําบัดรักษา และถาหากผูติดยาเสพติดไดรับการรักษาไมไดผล จะตองรายงานใหเลขาธิการอนามัย
การศึกษาและการสงเคราะห ทําการรักษาผูติดยาเสพติดโดยบําบัดรักษาเฉพาะราย โดยเมื่อไดรักษา
ผูติดยาเสพติดในโรงพยาบาลแลว ก็จะปลอยตัวผูติดยาเสพติดไป และภายในระยะเวลาสามป 
ผูติดยาเสพติดจะตองมาพบเปนรายบุคคลเพื่อทราบผล โดยมีหนวยงาน The National Institute of 
Mental Health, Department of Health, Education and Welfare และ Department of Justice เปน
หนวยงานบริหาร  
 กฎหมายเยอรมันกําหนดไวถาผูใดมีนิสัยเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นมากเกินไป 
และกระทําความผิดกฎหมายอยางใดอยางหนึ่งในขณะมึนเมา หรือเกี่ยวเนื่องกับลักษณะนิสัยของ
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เขา ซ่ึงถูกศาลพิพากษาลงโทษ หรือไมอาจพิพากษาลงโทษไดเพียงเพราะไมสามารถพิสูจนความผิด
ของเขาได ศาลจะสั่งใหสงตัวผูนั้นไปควบคุมยังสถานบําบัดผูติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
ก็ได แตศาลอาจจะไมส่ังนํามาตรการแกไขฟนฟูผูที่ติดยาเสพติด และมาตรการเพื่อความปลอดภัย
มาใช หากประวัติการกระทําความผิดทางอาญาของจําเลยไมไดสัดสวนกับความคาดหวังใน
พฤติกรรมที่จะกระทําความผิดทางอาญาของจําเลยซึ่งมีสภาพเปนอันตรายตอสังคม หรือถาสภาพ
อันตรายยังคงมีอยูเนื่องจากผูนั้นมีแนวโนมที่จะกระทําความผิดอยางรายแรง รวมถึงถาศาลเห็นวา
ไมมีโอกาสที่บําบัดรักษาผูนั้นใหหายขาดได ศาลอาจจะไมส่ังใหสงตัวไปควบคุมบําบัดรักษา 
ยังสถานบําบัดรักษาได ในกรณีที่จําเลยถูกควบคุมรักษาในสถานบําบัดผูติดยาเสพติดเปนเวลา 
อยางนอย 1 ป ศาลอาจมีคําส่ังใหยกเลิกการควบคุมรักษาไดหากจําเลยไมสามารถรับการรักษาให
หายขาดได โดย ความประพฤติจําเลย  และศาลอาจดําเนินการพิจารณาใหมในระยะเวลา 6 เดือน
กอนส้ินสุดระยะเวลาการควบคุมตัวในสถานบําบัดผูติดยาเสพติด เพื่อพิพากษาวาจะพักการควบคุม
และจัดใหคุมความประพฤติจําเลยหรือไม เมื่อศาลมีคําส่ังใหพักการควบคุมตัว หากจําเลยกระทําผิด
กฎหมายในขณะที่อยูภายใตการควบคุมดูแล หรือฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนดไวอยางชัดแจง หรือ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานคุมประพฤติหรือสํานักงานคุมประพฤติ ศาลอาจ
เพิกถอนคําส่ังใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดและมีคําส่ังใหคุมขังจําเลยก็ได 
 กฎหมายมาเลเซีย ศาลจะเปนผูใชอํานาจสั่งคุมขังบุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูเสพหรือ          
ติดยาเสพติด และจําเปนตองเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพใหเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ โดยสถานที่ฟนฟูใชศูนยฟนฟูสมรรถภาพเปนที่ฟนฟู และมีคณะกรรมการ (Board of 
Visitor) มีอํานาจพิจารณาลดระยะเวลาควบคุมตัวลงในกรณีผูเขารับการฟนฟูไดผานการควบคุมตัว
มา 4 เดือนแลวหากมีเหตุผลเพียงพอ หรือหากความจําเปนแหงการควบคุมตัวเพื่อรับการฟนฟู
สมรรถภาพยังไมหมดไป กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของศูนย โดยความยินยอมของ
คณะกรรมการในการขยายระยะเวลาการควบคุมตัวออกไปอีกเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน และเมื่อผูเขา
รับการฟนฟูไดรับการปลอยตัวจากศูนยฟนฟูแลว ยังตองอยูภายใตกระบวนการติดตามผลภายหลัง
การรักษาจากเจาหนาที่สังคมสงเคราะหหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพ โดยความเห็นชอบของเจาหนาที่สังคมสงเคราะหอีกเปนเวลา 2 ป หากผูเสพหรือ       
ติดยาเสพติดไมมีความจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพในศูนยฟนฟู ศาลอาจ
ส่ังใหผูนั้นอยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่สังคมสงเคราะหเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป และไมเกิน      
3 ป และหากมีการหลบหนีจากการควบคุม ผูเขารับการฟนฟูจะถูกลงโทษปรับหรือจําคุก 
 กฎหมายสิงคโปร ผูอํานวยการสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษเปนผูมีอํานาจสั่งให 
ผูเสพหรือติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ โดยใชสถานพยาบาลเปน
สถานที่บําบัดรักษาหรือการฟนฟู โดยจะถูกกักตัวไวเปนเวลา 6 เดือน และถาคณะกรรมการ
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พิจารณาตรวจสอบของสถานพยาบาลเห็นวาผูเขารับการรักษาตองถูกกักตัวในสถานพยาบาล 
ตอ คณะกรรมการอาจสั่งเปนลายลักอักษรใหกักตัวไวตอไปในระยะเวลา หรือหลายระยะเวลา 
ไมเกิน 6 เดือน แตจะกักตัวไวเกิน 3 ป ไมได 

 4.1.1 ผูมีอํานาจสั่งใหเขารับการฟนฟู 
 การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา เยอรมัน มาเลเซีย และไทย
องคกรศาลเปนผูทําหนาที่ส่ังใหผูที่เสพหรือติดยาเสพติดเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
โดยของไทยเพิ่มกลไกดวยการใชองคกรฝายปกครองในรูปของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแตงตั้งเปนผูใชอํานาจศาล 
ดําเนินกระบวนการฟนฟู ตามมาตรา 19 พ.ร.บ. ฟนฟู จึงไมใชคําส่ังทางปกครอง (ขอยกเวน) โดย             
คณะอนุกรรมการเปนผูพิจารณาผลของการฟนฟู ตามมาตรา 13(8) ในขณะที่สิงคโปร ผูอํานวยการ
สํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษเปนผูมีอํานาจสั่งใหผูเสพหรือติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษา
หรือฟนฟูสมรรถภาพ 

 4.1.2  สถานบําบัดฟนฟูฯ 
 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกฎหมายสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และสิงคโปร จะ
ใชโรงพยาบาลเปนสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการบําบัดฟนฟู สวนกฎหมายมาเลเซีย ไทยใชศูนยฟนฟู
สมรรถภาพเปนสถานที่ฟนฟู โดยคณะกรรมการฟนฟูฯ เปนผูมีอํานาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีใน
การประกาศเกี่ยวกับศูนยฟนฟู ตามมาตรา 7 (2) จึงไมใชโรงพยาบาลเทานั้น 

 4.1.3 ระยะเวลาควบคุมตัวเพื่อการฟนฟูฯ 
 กฎหมายเยอรมันหากมีการควบคุมในสถานบําบัดรักษาเปนเวลาอยางนอย 1 ป ศาลอาจ
ดําเนินการพิจารณาใหมในระยะเวลา 6 เดือนกอนสิ้นสุดระยะเวลาการควบคุมตัว เพื่อพิพากษา 
พักการควบคุมและจัดใหคุมความประพฤติจําเลย กฎหมายมาเลเซียเมื่อมีระยะเวลาควบคุมตัวเพื่อ
การฟนฟู 4 เดือนมาแลว หากมีเหตุผลเพียงพอ หรือหากความจําเปนแหงการควบคุมตัวเพื่อรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพยังไมหมดไป กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของศูนย โดยความยินยอม
ของคณะกรรมการขยายระยะเวลาการควบคุมตัวออกไปอีกเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน และเมื่อผูเขารับ
การฟนฟูไดรับการปลอยตัวจากศูนยฟนฟูแลว ยังตองอยูภายใตกระบวนการติดตามผลภายหลังการ
รักษาจากเจาหนาที่สังคมสงเคราะหหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพ โดยความเห็นชอบของเจาหนาที่สังคมสงเคราะหอีกเปนเวลา 2 ป 
 กฎหมายสิงคโปร ผูอํานวยการสํานักงานกลางยาเสพติดใหโทษมีอํานาจสั่งใหเขารับ
การบําบัดรักษาและฟนฟูเขารับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลา 6 เดือน และขยาย
ระยะเวลาได คร้ังละไมเกิน 6 เดือน รวมแลวไมเกิน 3 ป 
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 4.1.4 กรณีฝาฝนมีมาตรการลงโทษ 
 กฎหมายเยอรมันหากจําเลยกระทําผิดกฎหมายในขณะที่อยูภายใตการควบคุมดูแล หรือ    
ฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนด หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานคุมประพฤติ
หรือสํานักงานคุมประพฤติ ศาลอาจเพิกถอนคําสั่งใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดและมีคําส่ัง
ใหคุมขังจําเลยก็ได สวนกฎหมายมาเลเซียหากมีการหลบหนีจากการควบคุม ผูเขารับการฟนฟู       
จะถูกลงโทษปรับหรือจําคุก แตในกฎหมายไทยหากผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด    
ฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข หรือขอบังคับที่กําหนด ใหผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดหรือผูควบคุมสถานที่ที่รับตัวผูนั้นไว มีอํานาจเพียงลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดการอนุญาต
ใหรับการเยี่ยมเยียนหรือการติดตอไมเกินสามเดือน หรือจัดใหอยูเดี่ยวครั้งละไมเกิน 10 วัน ไมมี
อํานาจยกเลิกการฟนฟู และหากมีการหลบหนีจากการควบคุมตัวในระหวางการตรวจพิสูจน หรือ
หลบหนีออกนอกเขตศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด     
มีอํานาจเพียงเปรียบเทียบคดีเทานั้น การยกเลิกการฟนฟูจะมีไดเพียงกรณีผูเขารับการฟนฟูตกเปน
ผูตองหาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นที่มีโทษจําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหศาล
เปนผูพิจารณามีคําส่ังใหสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป 
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ตารางที่ 4.1 เปรียบการบําบดัรักษาผูติดยาเสพติดไทยกบัตางประเทศ 
 

เงื่อนไข ผูมีอํานาจสัง่ใหเขา
รับการฟนฟ ู

สถานบําบดั
ฟนฟ ู

ระยะเวลาควบคุมตัว 
เพื่อการฟนฟ ู

มาตรการลงโทษ  
กรณีฝาฝน 

อเมริกา ศาล โรงพยาบาล ควบคุมในสถานพยาบาล
เปนเวลา 6 เดอืน ขยาย
ระยะเวลาไดรวมไมเกิน  
10 ป เมื่อปลอยตัวภายใน
ระยะเวลา 3 ป ตอง 
มาพบเปนรายบุคคล  
เพื่อทราบผล 

 

เยอรมัน ศาล โรงพยาบาล ควบคุมในสถานบําบัด 
รักษาเปนเวลา ไมเกิน  
2 ป หากควบคมุมาแลว
อยางนอย 1 ป ศาลอาจ
พิจารณาใหมในระยะ 
เวลา 6 เดือน กอนส้ินสุด
การควบคุม เพื่อพักการ
ควบคุมและจดัใหคุม
ความประพฤติ ขยาย
ระยะเวลาได และส่ังให
ยายไปยังสถานบําบัด 
อ่ืนได 

กระทําผิดกฎหมาย
ขณะอยูภายใตการ
ควบคุมดูแล หรือ
ฝาฝนแนวทางที่
ศาลกําหนด หรือ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของ
เจาพนกังานคมุ
ประพฤติหรือ
สํานักงานคุม
ประพฤติ ศาลอาจ
ส่ังเพิกถอนพกัการ
ควบคุมตัวใน
สถานบําบัดและ 
มีคําส่ังใหขังจาํเลย
ได 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 
เงื่อนไข ผูมีอํานาจสัง่ใหเขา

รับการฟนฟ ู
สถานบําบดั

ฟนฟ ู
ระยะเวลาควบคุมตัว 

เพื่อการฟนฟ ู
มาตรการลงโทษ  
กรณีฝาฝน 

มาเลเซีย ศาล ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด 

ควบคุมบําบัดรักษาได 2  ป 
หากควบคุมมาแลว 4 เดือน 
หากมีเหตุผลเพียงพอ หรือ
ความจําเปนแหงการ
ควบคุมยังไมหมดไป 
เจาหนาที่ศนูยโดยความ
ยินยอมของคณะกรรมการ
ขยายเวลาไดอีกไมเกนิ  
6 เดือน ยายไปยังศูนย 
ฟนฟูแหงอ่ืนได และเมื่อ
ไดรับการปลอยตัวจาก 
ศูนยยังตองอยูภายใต
กระบวนการตดิตามผล 
เปนเวลา 2 ป 

หากมีการ
หลบหนีการ
ควบคุม จะถูก
ปรับหรือจําคุก 

สิงคโปร อํานวยการสํานักงาน
กลางยาเสพตดิให
โทษ 

โรงพยาบาล เขารับการบําบัดรักษาหรือ
ฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลา 
6 เดือน และขยายระยะเวลา
ได คร้ังละไมเกิน 6 เดือน 
รวมแลวไมเกนิ 3 ป ยายไป
ยังสถานพยาบาลอื่นได
หรือปลอยตัวได 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 
เงื่อนไข ผูมีอํานาจสัง่ใหเขา

รับการฟนฟ ู
สถานบําบดั

ฟนฟ ู
ระยะเวลาควบคุมตัว 

เพื่อการฟนฟ ู
มาตรการลงโทษ  
กรณีฝาฝน 

ไทย ศาล เพิ่มเติม
คณะอนกุรรมการ
เปนผูใชอํานาจศาล 

ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด 

ไมเกิน 6 เดือนและขยาย
ไดคร้ังละไมเกิน 6 เดือน 
รวมแลวตองไมเกิน 3 ป 

ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ เงื่อนไข
ขอบังคับ
ผูอํานวยการศูนย
ฟนฟูมีอํานาจ
ลงโทษภาคทัณฑ
ตัดการอนุญาต 
ใหรับการเยี่ยม
หรือการติดตอ 
ไมเกิน 3 เดือน 
หรือจัดใหอยูเดี่ยว 
คร้ังละไมเกิน  
10 วัน หากมีการ
หลบหนีออกนอก
ศูนยการฟนฟฯู 
คณะอนกุรรม  
การมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดี 
 

 
4.2 การสั่งเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 พ.ศ. 2545 เปนคําสั่งทางปกครองหรือไม 
 เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กระบวนการใน
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะเริ่มตนจากการที่ผูใชอํานาจในการสืบสวนจับกุมทําการ
จับกุมบุคคลในขอหาฐานเสพ หรือเสพและมีไวในครอบครองเพื่อเสพ หรือเสพและมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด68 ไมวาจะกระทําโดยเจาหนาที่ตํารวจ 

                                                 
68  มาตรา 19 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ภาคผนวก ก.  หนา 140-141. 
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เจาพนักงาน ป.ป.ส. เมื่อบุคคลผูถูกจับกุมตามขอหาฐานความผิดดังกลาว ถาไมปรากฏวาเปนบุคคล
ตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น พนักงานสอบสวนจะนําตัวผูตองหาไป
ศาลภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ผูตองหามาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน หากผูตองหามอีายุ
ไมถึง 18 ปบริบูรณตองนําสงศาลภายใน 24 ช่ัวโมง ศาลจะพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวไปควบคุมเพื่อ
การตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด สถานที่เพื่อการตรวจ
พิสูจน      การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยตองทําการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติด
ยาเสพติดใหแลวเสร็จภายใน 15 วันหากมีเหตุจําเปนคณะอนุกรรมฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อาจสั่งขยายไดไมเกิน 30 วัน ระหวางนี้พนักงานสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนคดีตอไป และ
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ อาจพิจารณาใหมีการปลอยช่ัวคราวหรือควบคุมตัว หากมีการหลบหนีจาก
การควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจ
พิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุม ถือวาผูนั้นหนีการคุมขังตามาตรา 190 
แหงประมวลกฎหมายอาญา69 และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ มีอํานาจเปรียบเทียบคดีได แตไมนํา
บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา 190 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับกับผูที่
มีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ วินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพ
หรือติดยาเสพติด ก็จะจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพิจารณาสั่งใหเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงเปน 3 รูปแบบ คือ เปนการฟนฟูแบบไมควบคุมตัว แบบควบคุม
ตัวไมเขมงวด หรือแบบควบคุมตัวแบบเขมงวด และแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการ
ทราบและให อัยการมีคําสั่งชะลอการฟองไวกอนจนกวาจะได รับแจงผลการฟนฟูฯจาก
คณะอนุกรรมการ แตถาผลการตรวจพิสูจนไมปรากฏวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด 
คณะอนุกรรมการจะรายงานผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อ
ดําเนินคดีตอไป ผูเขารับการฟนฟูตองอยูรับการฟนฟูตามแผนการฟนฟูในระหวางการฟนฟู 
ถาปรากฏขอเท็จจริงวาผูเขารับการฟนฟูตองหาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิด 
 

                                                 
69  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 190  ผูใดหลบหนีไประหวางที่ถูกคุมขังตามอํานาจของศาล  ของ

พนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ถาความผิดดังกลาวมาในวรรคแรกไดกระทําโดยแหกที่คุมขัง โดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็นวา
จะใชกําลังประทุษราย หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดผูกระทําตองระวางโทษหนัก
กวาที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง 
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ที่มีโทษจําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหศาลมีคําสั่งสงตัวผูนั้นไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดําเนินคดีและยกเลิกการฟนฟู หากปรากฏวาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปน 
ที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ พิจารณาขยายระยะเวลาการฟนฟู การขยายระยะเวลาจะกระทํา           
กี่คร้ังก็ไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินหกเดือน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกิน 3 ปนับตั้งแตวันถูก 
สงตัวเขารับการฟนฟู ทั้งนี้ในระหวางการฟนฟูหากเห็นสมควรคณะอนุกรรมการจะพิจารณา 
ลดระยะเวลาการฟนฟูก็ได กรณีมีการหลบหนีจากการควบคุมหรือออกนอกเขตศูนยการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ถือวาผูนั้นหนีการคุมขังตามาตรา 190 แหงประมวลกฎหมายอาญา และ
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯมีอํานาจเปรียบเทียบคดีได แตไมนําบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดและโทษ
ตามมาตรา 190 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับกับผูที่มีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ กรณี 
ที่คณะอนุกรรมการฟนสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพ
หรือติดยาเสพติด หรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือมีคําสั่งขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ออกไปอีก ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ภายใน 14 วัน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฟนฟูฯใหเปนที่สุดฯ และกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดจะสิ้นสุดลงเมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่กําหนดในแผนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลวใหถือวาผูนั้น
พนจากความผิดที่ถูกกลาวตามมาตรา 19 คณะอนุกรรมการฟนฟูฯจะมีคําส่ังใหปลอยตัวผูนั้นไป
พรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตหากผูเขารับการฟนฟูแมจะ
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบกําหนดตามแผนการฟนฟูแลว แตผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูฯรายงานความเห็นไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป ถือวาเสร็จสิ้นกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 4.2.1 องคกรผูออกคําส่ังใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  4.2.1.1  ผูออกคําส่ังเปนองคกรศาลและเจาหนาที่ฝายปกครอง 
    กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเริ่มตนที่ศาลสั่งใหสงตัวผูที่ถูก
จับกุมในขอหาฐานเสพ หรือเสพและมีไวในครอบครองเพื่อเสพ หรือเสพและมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด ช่ัวโมง ไปควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือ
การติดยาเสพติดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด เปนการใชอํานาจโดยองคกรศาล เมื่อคณะกรรมการฟนฟูฯ วินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจ
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พิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ก็จะจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพิจารณาสั่ง
ใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การใชอํานาจของคณะอนุกรรมดังกลาวเปนการใช
อํานาจกึ่งตุลาการ กลาวคือเปนการใชอํานาจศาลโดยองคกรฝายปกครอง 2 องคกร คือ 
    1. คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
     จากการศึกษาผูใชอํานาจตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 ในการสั่งใหบุคคลซึ่งตกเปนผูตองหาตามมาตรา 19 เขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด แมจะมิใชอํานาจของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยตรง 
แตคณะกรรมการนี้เปนผูมีอํานาจแตงคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด70 ซ่ึงเปน
ผูใชอํานาจศาลในการสั่งใหเขาสูกระบวนการฟนฟูฯ71 และกรณีที่คณะอนุกรรมการฟนสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด หรือมีคําสั่ง 
ไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด หรือมีคําสั่งขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีก ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดภายใน 14 วัน72 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฟนฟูฯ ใหเปนที่สุด73 ซ่ึงสงผลตอกระบวนการฟนฟูโดยตรง ทั้งยัง
สงผลตอการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ 
     คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดถือวาเปนองคกรเจาหนาที่ 
ฝายปกครองในลักษณะขององคกรกลุมหรือคณะบุคคล เพราะคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย
กรรมการจากหลายสวนดวยกัน อาทิ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนตน ถูก
จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ. 254574 ดําเนินภารกิจเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
    2. คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
     คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด75 ประกอบดวยกรรมการจากหลายสวนดวยกัน 

                                                 
70  มาตรา 11 และมาตรา 12.  พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545.  ภาคผนวก  

หนา 137-138. 
71  มาตรา 13 แหลงเดิม.  หนา 138-139. 
72  มาตรา 38 แหลงเดิม.  หนา 147. 
73  มาตรา 38 วรรค 3 แหลงเดิม.  หนา 147. 
74  มาตรา 6 แหลงเดิม.  หนา 135. 
75  มาตรา 11,12  แหลงเดิม.  ภาคผนวก หนา 137-138 
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กลาวคือ ผูแทนกระทรวงยุติธรรมเปนประธานคณะอนุกรรมการ แพทยหนึ่งคน นักจิตวิทยา 
หนึ่งคน นักสังคมสงเคราะหหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 2 คนผูแทนกรมคุมประพฤติ 1 คน 
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ถือวาเปนองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองในลักษณะขององคกรกลุม
หรือคณะบุคคล 
  4.2.1.2  องคกรที่ใชอํานาจศาล 
    การใชอํานาจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในการพิจารณาวินิจฉัยส่ังขยาย
ระยะเวลาการตรวจพิสูจนหากมีเหตุจําเปนไมอาจตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสูจน และวิธีการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดการควบคุมตัวผูตองหาในระหวางการตรวจพิสูจนใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด พิจารณาอนุญาตใหมีการปลอยชั่วคราวหรือควบคุมตัว วินิจฉัยวาผูเขารับ
การตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด แจงผลการตรวจพิสูจนหรือผลการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดตอคณะกรรมการพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี พิจารณาจัดให
มีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพิจารณาสั่งใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
การติดตามดูแลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในเขตอํานาจของตน ใหเปนไปตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การพิจารณายาย 
ผูเขารับการบําบัดรักษา  การติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถาน
บําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง ขยายระยะเวลาการหากผล
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ลดระยะเวลาการฟนฟูหากเห็นสมควร 
เปรียบเทียบคดีกรณีมีการหลบหนีจากการควบคุมหรือออกนอกเขตศูนยการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด และพิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 3376 เปนกระบวนการ 
ตอจากการสั่งควบคุมเพื่อตรวจพิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติดซ่ึงศาลเปนผูส่ัง ถือเปนการใช
อํานาจศาล ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 13 มาตรา 2577 
มาตรา 2678 

 4.2.2 ดานเนื้อหาของคําส่ังฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  4.2.2.1 เปนการแสดงเจตนาฝายเดียวโดยองคกรฝายปกครองซึ่งใชอํานาจศาล 

                                                 
76  ภาคผนวก หนา 145. 
77  แหลงเดิม.  หนา 143. 
78  แหลงเดิม.   
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    การที่คณะอนุกรรมการใชอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปน
ผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือไม พิจารณาวินิจฉัยส่ังขยายระยะเวลาการตรวจพิสูจนหากมีเหตุจําเปน
ไมอาจตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดใหแลวเสร็จภายใน 15 พิจารณาอนุญาตใหผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีการปลอยช่ัวคราวหรือไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว พิจารณาแผนการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดแกผูตองหาที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดในฐานความผิดที่ระบุไวใน 
มาตรา 19 การพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การพิจารณายาย
ผูเขารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถาน
บําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เปรียบเทียบคดีกรณีมีการ
หลบหนีจากการควบคุมหรือนอกเขตศูนยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และพิจารณาผลการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 33 เปนการออกคําสั่งที่เปนการแสดงเจตนาฝายเดียว 
ไมตองไดรับความยินยอมจากผูตองหาที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิด ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซ่ึงคณะอนุกรรมการฟนฟูฯเปนองคกร
ฝายปกครองซึ่งใชอํานาจศาลที่มีอาจเหนือเอกชนซึ่งตกเปนผูตองหาที่ถูกกลาวหากระทําความผิด 
การแสดงเจตนาของคณะอนุกรรมการจะปรากฏในรูปของคําวินิจฉัยหรือคําสั่งคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูฯ 
  4.2.2.2 การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
    กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนเสร็จ
ส้ิน  เปนการใชอํานาจกระทําการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
กลาวคือ พิจารณาวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือไม เปนการใช
อํานาจตามมาตรา 13(1) พิจารณาวินิจฉัยส่ังขยายระยะเวลาการตรวจพิสูจนหากมีเหตุจําเปนไมอาจ
ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดใหแลวเสร็จภายใน 15 เปนการใชอํานาจตามมาตรา 21 วรรค 279 
พิจารณาอนุญาตใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปลอยช่ัวคราวหรือไมเปนการใช
อํานาจตามมาตรา 13(4) พิจารณาแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดแกผูตองหาที่ถูกกลาวหากระทํา
ความผิดในฐานความผิดที่ระบุไวในมาตรา 19 เปนการใชอํานาจตามมาตรา 22 วรรค 180 การ
พิจารณาลดระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนการใชอํานาจตามมาตรา 25 วรรค 3 
หรือขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนการใชอํานาจตามมาตรา 25วรรค 2 การ
พิจารณายายผูเขารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

                                                 
79  แหลงเดิม.  หนา 141 - 142. 
80  แหลงเดิม.  หนา 142. 
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จากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งเปนการใชอํานาจ
ตามมาตรา 2781 เปรียบเทียบคดีกรณีมีการหลบหนีจากการควบคุมหรือนอกเขตศูนยการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนการใชอํานาจตามมาตรา 29 วรรค 382 และการพิจารณาผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนการใชอํานาจตามมาตรา 33 
  4.2.2.3 การเกิดผลทางกฎหมาย 
    การสั่งใหควบคุมตัวบุคคลที่ตองหาตามมาตรา 19 ในขอหาฐานเสพ หรือเสพ
และมีไวในครอบครองเพื่อเสพ หรือเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย
ยาเสพติด เพื่อตรวจพิสูจนวาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดยาเสพติดหรือไมเปนระยะเวลาไมเกิน 
15 วัน และหากมีความจําเปนอาจขยายระยะเวลาการควบคุมตัวออกไปไดอีกไมเกิน 30 วัน การ
ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดโดยการตรวจทดสอบทางปสสาวะตามมาตรา 21 การ
พิจารณาสั่งใหมีการปลอยช่ัวคราวหรือควบคุมตัว ตามมาตรา 26 วินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจน
เปนผูเสพหรือติดยาเสพติด พิจารณากําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพแกผูเสพหรือติดยาเสพติด 
รวมถึงการพิจารณาสั่งใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมวาเปนการฟนฟูแบบ 
ไมควบคุมตัว ควบคุมตัวแบบไมเขมงวด หรือการควบคุมตัวแบบเขมงวด การพิจารณาลดหรือขยาย
ระยะเวลาการฟนฟู ตามมาตรา 25 การพิจารณายายผูเขารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือ 
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหง
หนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งตามมาตรา 27 เปรียบเทียบคดีกรณีมีการหลบหนีจากการควบคุมหรือนอก
เขตศูนยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 29 วรรค 3 การพิจารณายกเลิกการฟนฟู
กรณีกระทําความผิดอื่นตามมาตรา 2483 การพิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
มาตรา 33 และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
บุคคลที่ตองหาตามมาตรา 19 จะตองถูกควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติด
ยาเสพติด ถูกบังคับใหตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดทางการแพทย ตองอยูภายใต
แผนการฟนฟู ถูกควบคุมตัวเพื่อบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ และถูกจํากัดสถานที่ภายในบริเวณศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในชวงระยะตั้งแตเร่ิมตนกระบวนการฟนฟูจนครบระยะเวลาตาม
เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการเสร็จสิ้นเปนเวลาไมเกิน 3 ป  
  4.2.2.4 ผลของคําส่ังคณะอนุกรรมการเฉพาะบุคคลที่ตองหาฐานความผิดตามมาตรา 19 

                                                 
81  แหลงเดิม.  หนา 143 - 144. 
82  แหลงเดิม.  หนา 144. 
83  แหลงเดิม.  หนา 143. 
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    การที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดส่ังใหควบคุมตัวบุคคล
เพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดโดยการตรวจทดสอบทางการแพทยหรือขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัวออกไป การพิจารณาสั่งใหมีการปลอยช่ัวคราวหรือควบคุมตัว การวินิจฉัย
วาผู เขารับการตรวจพิสูจนเปนผู เสพหรือติดยาเสพติด การพิจารณาสั่งใหเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามแผนการฟนฟู เปรียบเทียบคดีกรณีมีการหลบหนีจากการควบคุม 
หรือนอกเขตศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การพิจารณายายผูเขารับการบําบัดรักษาการ 
ติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง การพิจารณายกเลิกการฟนฟู การพิจารณาลดหรือขยาย
ระยะเวลาการฟนฟู การพิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการฟนฟูฯ เฉพาะบุคคลที่ตองหาฐานความผิดตามมาตรา 19 ซ่ึงศาลพิจารณา
มีคําส่ังใหรับการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด และคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด เทานั้นที่จําตองถูกผูกพันกับคําสั่งของ
คณะอนุกรรมการดังกลาว ตองอยูภายใตแผนการฟนฟู ถูกควบคุมตัวเพื่อบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 
และถูกจํากัดสถานที่ภายในบริเวณศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หากเปนผูตองหาฐาน
ความผิดอื่นไมอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้แตอยางใด 

 4.2.3 การอุธรณคําส่ังคณะอนกุรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 การที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจ
พิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด การพิจารณาสั่งไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวผูเขารับการตรวจ
พิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การพิจารณาขยายระยะเวลาการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีก ผลของคําสั่งที่เกิดขึ้นผูนั้นสามารถที่จะอุธรณตอคําวินิจฉัย
ดังกลาวตอคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยหรือคําสั่งแลวแตกรณี 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด ไมสามารถนําไปสูศาลปกครองได 
  กลาวโดยสรุปกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนการใชอํานาจกึ่งตุลา
การกลาวคือ เร่ิมตนศาลจะใชอํานาจในการสั่งผูตองหาฐานความผิดเสพเขาสูกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตอจากนั้นองคกรฝายปกครองในรูปคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดซ่ึงไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะใชอํานาจศาล 
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กอใหเกิดผลทางกฎหมายผูที่ถูก
วินิจฉัยวาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดที่จะตองเขารับการฟนฟู ตามแผนการฟนฟู ซ่ึงอาจเปนการ
ฟนฟูฯแบบไมควบคุมตัว ควบคุมตัวในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบไมเขมงวด หรือ
ควบคุมตัวในศูนยฟนฟูฯแบบเขมงวด จนกระทั่งผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับ
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การฟนฟูครบถวนตามแผนการฟนฟู และผลการฟนฟูเปนที่พอใจคณะอนุกรรมการฟนฟูโดยถือวา
ผูนั้นพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาตามมาตรา 19 คณะอนุกรรมการฟนฟู คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ
จึงจะมีคําส่ังใหปลอยตัวผูนั้นจากการฟนฟู พรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองผลการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด และถือวาพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาตามมาตรา 19 แตหากผูเขารับการฟนฟู 
แมจะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบกําหนดตามแผนการฟนฟูแลว แตผลการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ รายงานความเห็น 
ไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป กรณีที่คณะอนุกรรมการ 
ฟนสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด 
หรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด หรือมีคําสั่งขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีก ผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดภายใน 14 วัน 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฟนฟูฯใหเปนที่สุดฯ ถือวากระบวนการฟนฟูฯในการใชอํานาจศาล
เปนที่สุดไมสามารถนําไปสูศาลปกครองได  
 
4.3 การมอบอํานาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 
 โดยทั่วไปแลวฝายปกครองซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการใช
อํานาจผูกพันหรืออํานาจดุลพินิจ จะตองใชอํานาจนั้นดวยตนเอง เพราะการที่พระราชบัญญัติระบุ
ใหอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการอยางใดอยางหนึ่ง ยอมหมายความวาฝายนิติบัญญัติไดพิจารณาแลว
เห็นวาบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมไมเปนที่เสียหายแกทางราชการ ผูไมมีอํานาจ
หนาที่ไมมีความชอบดวยกฎหมายที่จะเขามาใชอํานาจดังกลาวไม ซ่ึงเปนไปตามหลักทั่วไปของ
กฎหมายปกครองวา”ไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ” หากพิจารณาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด กําหนดใหมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฟนฟูฯ ซ่ึงประกอบดวยผูแทน 
จากหนวยงานตางๆ โดยคณะกรรมการเปนคณะบุคคลที่มีอํานาจ เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเกี่ยวกับศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 1484 แตงตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 13 เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดสถานที่เพื่อ 
การตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว วางระเบียบกําหนด

                                                 
84  แหลงเดิม.  หนา 139. 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว การพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณหรือคําสั่งของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 38 วางระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑในการลดและขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนตน ซ่ึงหาก
พิจารณาแลวเห็นไดวาคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เปนองคกรหลักที่ใชอํานาจศาลบังคับใชพระราชบัญญัติ 
ฟนฟูฯ โดยตรง แตการใชอํานาจดังกลาวมีขอบอํานาจที่กวาง  
 แตเพื่อประโยชนมหาชน อาจมีการมอบอํานาจขึ้นเปนการแบงเบาภาระของฝาย
ปกครอง และเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ โดยกฎหมายอาจเปนกฎหมายเฉพาะเรื่องหรือ
กฎหมายทั่วไปก็ได แตทั้งนี้ตองเปนกรณีที่กฎหมายระบุไวอยางชัดแจงวาใหมีการมอบอํานาจได 
ทั้งจะตองมอบอํานาจใหแกบุคคลผูที่กฎหมายระบุไว รวมทั้งไดทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว 
และผลของการมอบอํานาจโดยชอบ ผูรับมอบอํานาจยอมมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการในกิจการที่รับมอบ
อํานาจมานั้นไดในนามของตน สามารถใชดุลพินิจของตนเองไดอยางอิสระ และผูมอบอํานาจยอม
ไมมีอํานาจนั้นตอไปจะมากาวกายแทรกแซงการใชอํานาจดังกลาวไมได และการมอบอํานาจ 
จะดํารงอยูจนกวาจะมีการยกเลิกการมอบอํานาจ 
 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  หาก
คณะกรรมการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติเพียงองคกรเดียวบังคับใชพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีขอบของอํานาจกวางมาก อาจมีความลาชาไมทัน 
ตอสภาพของปญหาผูเสพหรือติดยาเสพติดที่มีอยูจํานวนมากตามสภาพปญหาของการแพรระบาด 
บทบัญญัติมาตรา 11,12 ใหอํานาจคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได และใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูฯในเขตพื้นที่ตางๆ
ไดตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
การพิจารณาวินิจฉัยส่ังการฟนฟูฯตามพระราชบัญญัติฟนฟูฯ ตามมาตรา 13 การที่พระราชบัญญัติ
ฟนฟูฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการฟนฟูฯ สามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูฯได ถือเปนการ 
ที่คณะกรรมการฟนฟูฯ ซ่ึงเปนองคกรฝายปกครองซึ่งเปนองคกรหลักที่ใชอํานาจศาลตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูฯมอบอํานาจใหแกคณะบุคคล  คือคณะอนุกรรมการฟนฟูฯโดยให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใชอํานาจศาลแทน มีอํานาจและหนาที่ตางๆ เชน 
พิจารณาวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือไม พิจารณาอนุญาตให 
ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการปลอยช่ัวคราว 
พิจารณาแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแกผูตองหาที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดใน 
ฐานความผิดที่ระบุไวในมาตรา 19 พิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 33 
เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสูจน และวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
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ซ่ึงถือเปนการมอบอํานาจของคณะกรรมการฟนฟูฯใหคณะอนุกรรมการฟนฟู เพื่อประโยชนในการ
พิจารณา และวินิจฉัยใหผูที่เสพหรือติดยาเสพติดเขารับการฟนฟูฯ เปนการแบงเบาภาระของ
คณะกรรมการฟนฟูฯ และเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยพระราชบัญญัติฟนฟูฯ มาตรา 7, 11 และ 12 ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ
เรื่องระบุไวอยางชัดแจงวาใหมีการมอบอํานาจได  ทั้งการที่คณะกรรมการฟนฟูฯแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเปนการมอบอํานาจใหแกบุคคลผูที่กฎหมายระบุไว โดยทําตามแบบที่กฎหมาย
กําหนดไวคือการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และผลของการแตงตั้งดังกลาว คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ
ผูรับมอบอํานาจยอมมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการตามมาตรา 13 ในนามของคณะอนุกรรมการ สามารถใช
ดุลพินิจของตนเองไดอยางอิสระ คณะกรรมการยอมไมมีอํานาจนั้นตอไปจะมากาวกายแทรกแซง
การใชอํานาจดังกลาวไมได และการใชอํานาจจะดํารงอยูจนกวาจะมีการยกเลิกการแตงตั้ง 

 
4.4 วิเคราะหปญหาดานองคกรและเจาหนาที่รัฐภายใตพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 4.4.1 ปญหาในแงขององคกรและเจาหนาที่รัฐ 
 ปญหาในดานองคกรและเจาหนาที่ของรัฐ  จะมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับ 
กระบวน การในการสั่งเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตั้งแตเร่ิมกระบวนการ จนกระทั่ง 
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูครบถวนตามแผนการฟนฟู และผลการ
ฟนฟูเปนที่พอใจคณะอนุกรรมการฟนฟูโดยถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาตามมาตรา 19 
ซ่ึงผูเขียนจะวิเคราะหปญหาในแงนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ 
 องคกรของรัฐ หมายความถึง คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพแตงตั้ง ที่เปน
ลักษณะขององคกรกลุม หรือคณะบุคคล 
  4.4.1.1 คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
    จากที่ไดศึกษาในหัวขอที่ผานมา ทําใหทราบวาคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด เปนองคกรหลักที่มีสวนสําคัญตอการบังคับใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดอยางมาก เพราะเปนองคกรเดียวเทานั้น ที่มีอํานาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเกี่ยวกับศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 14 แตงตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพ วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 13 เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดสถานที่เพื่อการ
ตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัว วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ 
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วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือคําสั่ง
ของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามาตรา 38 วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ
ในการลดและขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนตน แตเมื่อวิเคราะห
โครงสรางของคณะกรรมการฟนฟูสมรถภาพแลวจะเห็นวา ผูที่เปนกรรมการโดยตําแหนงจะ
ประกอบดวยขาราชการประจําในระดับสูง อาทิ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อัยการสูงสุด เปน
ตน ที่กลาวมานี้เฉพาะกรรมการโดยตําแหนงเทานั้น ยังไมไดรวมกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรี
แตงไมเกิน 4 คน โดยตองเปนผูแทนองคกรเอกชนซึ่งปฏิบัติงานดานการปองกันหรือฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมีประสบการณการทํางานโดยตรงกับผูติดยาเสพติดอยางนอย 
สองคน 
    เมื่อพิจารณาวิเคราะหจากโครงสรางของคณะกรรมการดังกลาว ยอมสงผล 
ตอการออกกฎกระทรวง ประกาศเกี่ยวกับศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประกาศจัดตั้งและ 
ยุบเลิกศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตงตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด การกําหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การที่
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสั่งใหควบคุมตัวบุคคลเพื่อการตรวจพิสูจนการ
เสพหรือการติดยาเสพติดโดยการตรวจทดสอบทางการแพทยหรือขยายระยะเวลาการควบคุมตัว
ออกไป การพิจารณาสั่งใหมีการปลอยช่ัวคราวหรือควบคุมตัว การวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจ
พิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด การพิจารณาสั่งใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
แผนการฟนฟู เปรียบเทียบคดีกรณีมีการหลบหนีจากการควบคุมหรือนอกเขตศูนยการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด การพิจารณายายผูเขารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยัง
อีกแหงหนึ่ง การพิจารณายกเลิกการฟนฟู การพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟนฟู และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ทั้งนี้เพราะกระบวนการที่คณะกรรมการจะตองดําเนินการนั้น ตองใชการประชุมหารือรวมกันของ
คณะกรรมการซึ่งมีจํานวนถึง 23 คน โดยมีอธิบดีกรรมคุมประพฤติเปนเลขานุการโดยตําแหนง 
และมีกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเปนหนวย
รับผิดชอบ ซ่ึงการที่จะประชุมใหเต็มองคคณะกรรมการกระทําไดคอนขางยากลําบาก85 เนื่องจาก 
ผูที่เปนกรรมการเปนผูบริหารสูงสุดของแตละหนวยงาน มีภารกิจในการบริหารงานในหนวยงาน 
ที่บังคับบัญชาจํานวนมาก หลากหลายภารกิจดวยกัน ไมไดมีเฉพาะปญหายาเสพติดเทานั้นที่ตอง 
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ดูแลรับผิดชอบ และยังทําหนาที่ เปนคณะกรรมการหลายคณะดวยกัน ทําใหการจัดประชุม
คณะกรรมการในแตละครั้งไมสามารถกําหนดวันเวลาที่แนนอนชัดเจนลวงหนาได และไมสามารถ
จัดประชุมไดบอยคร้ังตามที่ฝายเลขาการคณะกรรมการประสงคใหเกิดขึ้นไดแมจะมีเรื่องรอเสนอ
เขาที่ประชุมมากมายก็ตาม แมในพระราชบัญญัติฟนฟูฯมาตรา 10 จะมีทางแกดวยการใชการ
ประชุมคณะกรรมการดวยองคคณะไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปน 
องคประชุมก็ตาม แตในทางดานเนื้อหาแลวยอมสงผลตอการพิจารณา ตรวจสอบ วินิจฉัย 
กล่ันกรองวาระที่เขาสูที่ประชุมในสวนของกรรมการผูที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดเพราะ
กรรมการแตละคนมีความรูความเชี่ยวชาญ ความชํานาญการแตละดานแตกตางกันไป แมกรรมการ
อ่ืนจะเปนผูที่มีความรูความสามารถก็ตามแตก็เปนความรูความเชี่ยวชาญที่แตกตางกันไปไมอาจ
เปนการทดแทนกันไดเทียบเทากัน 
    จากปญหาที่กลาวมาทั้งในดานโครงสรางของคณะกรรมการ การประชุมของ
คณะกรรมการ นับวามีผลกระทบที่สําคัญตอการบังคับใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดเปนอยางมาก ทั้งในแงของการออกกฎกระทรวง  ประกาศจัดตั้งและยุบเลิกศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตงตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
การกําหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว 
การพิจารณาอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือคําสั่งของคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การลดและขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ที่ไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับการฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ หรือผูติดยาเสพติด ทั้งนี้ 
เพราะกระบวนการบังคับใชกฎหมายที่ไดบัญญัติไว ซ่ึงเทากับเปนการรวมศูนยกระบวนการ
พิจารณาตางๆ เชิงนโยบายของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทั้งหมดอยูที่คณะกรรมการเพียง
องคกรเดียว 
    การใชคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนองคกรเดียว จึงตองมี
การทบทวนเพื่อใหสอดรับกับความจําเปนของสภาพปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด 
  4.4.1.2  คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
    คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนอีกองคกรหนึ่ง ตามที่
ผูเขียนไดใหความหมายของคําวา”องคกรของรัฐ”ไวในขางตน ในสวนคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด เพื่อใหเขาใจเรื่องที่จะมีการวิเคราะหใหงายขึ้น คณะอนุกรรมการ มี 
2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร และ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในเขตตางจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการ 
จะประกอบดวย ผูแทนกระทรวงยุติธรรม แพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ผูทรงคุณวุฒิ 
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ไมเกิน 2 คน และผูแทนกรมคุมประพฤติ รวมจํานวน 7 คน แมจะถือวามีจํานวนไมมากนัก แตหาก
พิจารณาเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวนผูเสพผูติดยาเสพติดจํานวนมาก ซ่ึง
คณะอนุกรรมการแตละคนก็มีงานในความรับผิดชอบประจําทางดานคดีอาญาอยูเปนจํานวนมาก
แลวมิไดรับผิดชอบเฉพาะผูทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเทานั้นไม ทําใหไมสามารถเรียกประชุม
ไดครบจํานวนคณะอนุกรรมการโดยไมอาจกําหนดวันนัดประชุมไดแนนอนและเปนประจําได
บอยครั้ง โดยแมจะมีทางแก86ในการประชุมคณะอนุกรรมการใชองคคณะไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน
องคประชุมแทนเพื่อแกไขปญหาคณะอนุกรรมการมาประชุมไมครบ ซ่ึงในทางปฏิบัติโดยเฉลี่ยแลว
ตองจัดใหมีการประชุม สัปดาหละ 2 คร้ัง ซ่ึงหากพิจารณาแลวเห็นไดวายอมสงผลตอการพิจารณา
วินิจฉัยที่ขาดการกลั่นกรองในระดับหนึ่งในสวนของคณะอนุกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมซึ่ง
คณะอนุกรรมการที่พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนด โดยสภาพเปนการ
กําหนดตัวคณะอนุกรรมการจากผูแทนหนวยงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไมอาจใช
อนุกรรมการอื่นทดแทนได มีความสําคัญตอการวินิจฉัยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
สมควรใหเขารับการฟนฟูในรูปแบบใด โดยกําหนดผูแทนองคกรไวเพียงหนึ่งคนตอหนวยงาน 
ที่เปนคณะอนุกรรมการ หากวิเคราะหเปรียบเทียบกับคณะกรรมการฟนฟูฯ หนึ่งในคณะกรรมการ
ประกอบดวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนผูแทนสํานักงาน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการแกไขปญหายาเสพติด แตในกรณีคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ ในสวนของผูแทน
หนวยงาน ไมมีสํานักงาน ป.ป.ส. อยูในคณะอนุกรรมการพื้นฟูฯ ทั้งนี้ เหตุผลเพราะขณะที่ 
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใชบังคับยังไมมีหนวยงานสํานักงาน ป.ป.ส.ใน
ระดับพื้นที่กรุงเทพและตางจังหวัด แตปจจุบันตามโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ตางจังหวัดจะมีสํานักงาน ปปส. กทม.
และสํานักงาน ปปส.ภาค ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่โดยตรง ควรมีการ
ทบทวนบทบัญญัติในสวนนี้ 
    ประธานที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติ 
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว87 กําหนดใหผูแทนกระทรวงยุติธรรมเปนประธานคณะ 
อนุกรรมการ ซ่ึงตามทางปฏิบัติทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด จะมีการแตงตั้ง
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการจังหวัดเปนประธานในแตละคณะอนุกรรมการ หากพิจารณา
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พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาตรา  22วรรคหนึ่ง88 จะเห็นวากรณีเมื่อ
คณะกรรมการฟนฟูฯ วินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด และพิจารณา 
ส่ังใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบ
และใหอัยการมีคําสั่งชะลอการฟองไวกอนจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟูฯจากคณะอนุกรรมการ 
แตถาผลการตรวจพิสูจนไมปรากฏวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดคณะอนุกรรมการ 
จะรายงานผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป หรือ
หากในระหวางการฟนฟูถาปรากฏขอเท็จจริงวาผูเขารับการฟนฟูตองหาหรือถูกดําเนินคดีใน
ความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหศาลมีคําสั่งสงตัว 
ผูนั้นไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีและยกเลิกการฟนฟู หรือเมื่อผูเขารับการฟนฟูแมจะ
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบกําหนดตามแผนการฟนฟูแลว แตผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูฯรายงานความเห็นไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป จะเห็นไดวาพนักงานอัยการจะเปน 
ผูที่มีบทบาทในการดําเนินคดีหากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น และขณะพระราชบัญญัติฟนฟูฯ มีการ
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เปนชวงเวลาที่สํานักงานอัยการ
สูงสุดเปนหนวยงานอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แตในปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดเปน
หนวยงานอิสระ แยกออกไปตางหากจากกระทรวงยุติธรรม แมจะมีการตีความวาอัยการเปนผูแทน
กระทรวงยุติธรรมและเปนประธานในคณะอนุกรรมการไดก็ตาม แตหากพิจารณาจากเหตุผล
ดังกลาวในการกําหนดใหอัยการเปนประธานคณะอนุกรรมการ ควรจะมีการแกไขกฎหมายใน 
สวนนี้ 
    ประการตอมาที่นับวาเปนปญหาเชนเดียวกัน คือ ผูที่ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติด ที่มิใชสํานักงาน ป.ป.ส.ทําใหมีผลตอ
การตื่นตัวที่ตองเรงดําเนินมาตรการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยเจาหนาที่ของสํานักงานคุม
ประพฤติประจําศาลจะเปนผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเขารับการตรวจพิสูจน และ
ประเมินผลทางดานรางกาย จิตใจ และสภาพสังคม ของผูเสพหรือติดยาเสพติดที่เขารับการตรวจ
พิสูจน รายงานคณะอนุกรรมการประเมินพิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงโดยสภาพแลวหนวยงานอื่นมีความคดิ
วาการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนงานฝาก งานตามปกติของสํานักงานคุม
ประพฤติมีหลายภารกิจดวยกันมิใชเฉพาะคดียาเสพติดเทานั้น แมจะไดมีการกําหนดเปนนโยบาย
ของรัฐบาลที่ใหสวนทุกราชการตองดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดก็ตาม ซ่ึงสงผล 
ตอการเรงรัดการประเมินผลการตรวจพิสูจนทําใหไมเหมาะสมกับสภาพของการเสพหรือการติด

                                                 
88  ภาคผนวก หนา 142. 
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ยาเสพติดตามความเปนจริง ทําใหคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคลาดเคลื่อนไปดวย ควรมีการ
เพิ่มเติมเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
 
 
4.5 วิเคราะหขอบเขตการบังคับใชมาตรา 19 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 

 4.5.1 เกี่ยวกับตัวยาเสพติด 
 ตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มาตรา 19 ผูใดตองหาวากระทําความผิด
ฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือ
เสพและจําหนายยาเสพติด ตามลักษณะ ชนิดประเภท และปริมาณ ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ไดออกกฎกระทรวง โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 5 ออกกฎกระทรวง วาดวยกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของ
ยาเสพติด พ.ศ. 2546 สําหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดตามมาตรา 19 ขอ 1(1) ยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 1 มี 6 ชนิด ไดแก เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน, แอมเฟตามีน, 3,4 –เมทิลลิน ไดออกซิเมท
แอมเฟตามีน, เมทิลไดออกซิแอมเฟตามีน, เอ็น เอทิล เอ็มดิเอ หรือเอ็มดิอิ ขอ 1(2) ยาเสพติดให
โทษประเภท 2 มี 2 ชนิด ไดแก โคคาอีน และฝน ขอ 1(3) ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 มี 1 ชนิด 
ไดแก กัญชา (4) สารระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย89 
 แมจะมีการกําหนดชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติดแตกตางกันไป แตเมื่อพิจารณา
วัตถุประสงคและเปาหมายของการฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อที่จะแกไขสุขภาพและบุคลิกภาพของ 
ผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติดที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานานไดกลับสูสุขภาพที่
สมบูรณดีพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหผูปวยสามารถเลิกการใชยาเสพติด ไมวาชนิดใดโดย
เด็ดขาด90 ดังนั้นเหตุผลในการกําหนดชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติดแตกตางกันไป ก็เพื่อให 
มีความชัดเจนของชนิดของยาเสพติดที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดเนื่องจากตัวยาเสพติดมีจํานวนมากและมีการเปลี่ยนไปตามความนิยม โดยจุดมุงหมาย 
ที่แทจริงตองการฟนฟูสมรรถภาพผูเสพหรือผูติดยาเสพติดครอบคลุมถึงตัวยาเสพติดที่มีปญหา 
การแพรระบาดที่รุนแรงอยูในสังคมปจจุบัน 

                                                 
89  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 วาดวยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจนุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 125 ตอนที่ 84ก ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551  
90  วราภรณ สยนานนท.   การฟนฟูสมรรถภาพทางดานจิตใจของผูติดยาเสพติดใหโทษ : ศึกษากรณี

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก.  หนา 58-59. 
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 4.5.2 เกี่ยวกับปริมาณยาเสพติด 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมผู รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ไดออกกฎ 
กระทรวง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 ออกกฎกระทรวง วาดวยกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท 
และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546 สําหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดตามมาตรา 19 ขอ 2 (1) 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 เฮโรอีนมีน้ําหนักสุทธิไมเกิน 100 มิลลิกรัม ,เมทแอมเฟตามีนมี
ปริมาณไมเกิน 5 หนวยการใชตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือมีน้ําหนักไมเกิน 500 
มิลลิกรัม, แอมเฟตามีนมีปริมาณไมเกิน 5 หนวย การใชตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือมี
น้ําหนักไมเกิน 500 มิลลิกรัม, 3,4-เมทิลลิน ไดออกซิเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไมเกิน 5 หนวยการ
ใชตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือมีน้ําหนักไมเกิน 1,250 มิลลิกรัม, เมทิลไดออกซิแอม
เฟตามีนมีปริมาณไมเกิน 5 หนวยการใชตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือมีน้ําหนักไมเกิน 
1,250 มิลลิกรัม , เอ็น เอทิล เอ็มดิเอ หรือเอ็มดิอิมีปริมาณไมเกิน 5 หนวยการใชตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษหรือมีน้ําหนักไมเกิน 1,250 มิลลิกรัม ขอ 1(2) ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ไดแก 
โคคาอีนมีน้ําหนักสุทธิไมเกิน 200 มิลลิกรัม  และฝนมีน้ําหนักสุทธิไมเกิน 5,000 มิลลิกรัม ขอ 1(3) 
ยาเสพติดใหโทษประเภท 5  กัญชามีน้ําหนักไมเกิน 5,000 มิลลิกรัม 
 เกี่ยวกับปริมาณของยาเสพติด ตามชนิด ประเภทของยาเสพติด การที่มีการกําหนดไว 
โดยพื้นฐานของแนวความคิดตามหลักสํานักอาชญาวิทยา มนุษยมิไดมีบทบาทในความเปนบุคคล
ของตนเอง หากเปนเพียงผลิตผลของกรรมพันธุและสภาพแวดลอม เปนเพียงหุนยนตที่มีกรรมพันธุ
และสภาพแวดลอมเปนขอมูลบรรจุอยู พฤติกรรมของมนุษยทุกส่ิงที่เกิดขึ้นแลวก็ลวนเปนแรง
สะทอนของขอมูลเหลานั้น มนุษยเปนเพียงทางผานของขอมูลทั้งหลายที่ถูกสะสมไวในตัวปรากฏ
ออกมา ดังนั้นจึงไมมีพฤติกรรมใดของมนุษยควรตองรับผิดชอบ ทั้งตามแนวความคิดตามหลักการ
แทนการดําเนินคดีอาญา (Deviation) การนําตัวผูตองหาหรือผูกระทําความผิดในคดียาเสพติด 
บางประเภทมาบังคับบําบัดรักษา มิใชเปนการลงโทษทางอาญา เพราะถือวาผูติดยาเสพติดเปน
ผูปวยที่ตองการแกไขฟนฟู ประกอบเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ผูเสพ
ยาเสพติดจํานวนหนึ่งถูกบังคับใหเปนผูจําหนายยาเสพติดเพื่อแลกกับการไดยาเสพติดไปเสพดวย 
สมควรขยายขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหครอบคลุมถึงผูเสพและมีไวในการ
ครอบครอง เพื่อเสพ และการมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย เสพและการจําหนาย ปริมาณ
ยาเสพติดจํานวนเล็กนอย อันเปนการกระทําผิดเพื่อที่ใหไดมาซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ ซ่ึงจะตรงกับ
สภาพความเปนจริงของการเสพหรือการติดยาเสพติด ทั้งสารระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
การใชสารระเหยเปนยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเปน
ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สมควรใหผูเสพหรือผูติด 
สารระเหยไดเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวย การกําหนดปริมาณยาเสพติด 
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ที่มีไวในครอบครองตามจํานวนเล็กนอยตามชนิด ประเภทของยาเสพติด จึงเปนกําหนดเพื่อใหตรง
กับสภาพของความเปนจริงของผูเสพหรือติดยาเสพติดที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด 
 
 4.5.3 เกี่ยวกับทองที่ 
 มาตรา 2 ทองที่ใหบังคับใชบทบัญญัติในหมวด 3 ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ใหใชบังคับทั่วราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปจจุบันมีการประกาศบังคับใชการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ทั่วราชอาณาจักรแลว เนื่องจากตามความเปนจริงแลวปจจุบันมีการแพรระบาดของยาเสพติด 
ไปทั่วประเทศ  และผู เสพหรือผูติดยาเสพติดก็มีอยู เปนจํานวนมาก  การมีผลบังคับใชของ
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดควรตองมีการบังคับใชทุกพื้นที่ในประเทศไทย
เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพของปญหายาเสพติด 
 จากเนื้อหาของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง มีการแยกประเภทของยาเสพติดไว 
แตละประเภทตางหากจากกันตามสภาพของยาเสพติดแตละชนิด รวมถึงปริมาณการเสพและการ 
ไวในครอบครอง เนื่องจากผลหรือโทษตอรางกายหรือจิตใจมีความแตกตางกันไป ประกอบกับ
ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาการบําบัดรักษาตองมีความเหมาะสมตามประเภทของยาเสพติด และ
แผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะตองผานการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด 
ยอมสงผลตอความแตกตางของแผนการฟนฟูตามประเภทของยาเสพติดแตละชนิด แตการกําหนด
ชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติดแตกตางกันไป เหตุผลที่แทจริงในการกําหนดเพื่อใหมีความ
ชัดเจนของการบังคับใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตละของชนิดของ
ยาเสพติดที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และกําหนดปริมาณ
ยาเสพติดที่อยูในความครอบครองแตละชนิดที่อยูในเกณฑของการเขาฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดซึ่งขยายขอบเขตของการเสพยาเสพติดโดยเพิ่มปริมาณของการครอบครอง  การ
ครอบครองเพื่อจําหนาย และรวมถึงการจําหนายในปริมาณที่เปนการมีไวเพื่อใหไดมาซึ่งยาเสพติด
เพื่อเสพ โดยจุดมงหมายที่แทจริงตองการฟนฟูสมรรถภาพผูเสพหรือผูติดยาเสพติดเพื่อใหสามารถ
กลับเขาสูสังคมได โดยใหดุลพินิจของคณะกรรมการฟนฟูสามารถใชดุลพินิจไดกวางขวางในการ
ส่ังใหเขารับการฟนฟูที่เหมาะสมกับสภาพของผูเสพหรือติดยาเสพติดแตละรายไป แมผูเสพหรือ 
ผูติดยาเสพติดโดยแทจริงแลวเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดชนิดหนึ่ง แตอาจดวยเหตุผลตางๆ ไมวาจะ
เปนเพราะการหาซื้อยาเสพติดชนิดนั้นไดยาก ขาดตลาด หรือมีราคาแพงเกินความสามารถในการ
ซ้ือมาเพื่อเสพ ผูเสพหรือผูติดยาเสพติด จึงหันมาใชยาเสพติดชนิดอื่นเพื่อเปนการทดแทนในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงโดยสภาพของการเสพทดแทนของผูนั้นยอมมีความแตกตางจากการเสพหรือ 
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การติดตามความเปนจริง และถูกจับกุมตัวมาเพื่อตรวจพิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติดเพื่อ 
เขาสูกระบวนการ และคณะอนุกรรมการใชพิจารณาสั่งใหเขารับการฟนฟู หากการใชดุลพินิจของ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในการวินิจฉัยส่ังใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดของคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ จํากัดขอบเขตเฉพาะชนิดของยาเสพติดที่ใชเสพขณะถกู
จับกุม การกําหนดแผนการฟนฟูอาจไมตรงกับสภาพของการเสพหรือการติดที่แทจริง ยอมสงผล 
ตอการฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติดไมสามารถหยุดหรือเลิกการใชยาเสพติดหรืออาจ 
ตองขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีก  
 
4.6 การเบี่ยงเบนผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษจากกระบวนการยุติธรรม  
 การที่กระบวนการยุติธรรมไทยปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยพลั้งพลาดหรือผูกระทํา
ผิดเล็กนอย เชนในคดียาเสพติดไมแตกตางกับอาชญากรอาชีพ ทําใหผูกระทําความผิดเล็กนอย เชน
ผูเสพยาเสพติดใหโทษตองถูกควบคุมในสถานที่เชนเดียวกับอาชญากรอาชีพ ทําใหเปนตราบาป
ของผูกระทําผิดตลอดไป ทําใหเกิดการเลียนแบบอาชญากรอาชีพที่ถูกคุมขังรวมกัน เมื่อพนโทษ
ออกมายังคงกระทําผิดซ้ําอีก จึงเห็นไดวาโทษจําคุกไมไดแกไขปญหาที่ตนเหตุ ในขณะที่เรือน
จําตองแออัดยัดเยียด บุคลากรของรัฐที่จัดไวสําหรับดูแลและฝกอาชีพในเรือนจําไมเพียงพอ 
กับปริมาณของผูตองโทษ ในขณะที่การแกไขเยียวยาผูเสพยาเสพติดโดยมองวาเปนผูปวยตอง 
ทําการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งการมองวาผูเสพหรือผูติดยาเสพติดมีสภาพเปนผูปวย 
อยางหนึ่ง มิใชอาชญากรปกติ การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจึงสมควรกระทําอยางกวางขวาง 
และโดยที่ผูเสพยาเสพติดจํานวนหนึ่งถูกบังคับใหเปนผูจําหนายยาเสพติดเพื่อแลกกับการได
ยาเสพติดไปเสพดวย สมควรขยายขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหครอบคลุมถึง
ผูเสพและมีไวในครอบครองจํานวนเล็กนอย ผูเสพและมีไวในครอบครอง และผูเสพและมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย รวมถึงการเสพและจําหนาย จํานวนเล็กนอยดวย91 

แตในขณะเดียวกันผูที่เสพยาเสพติดกอนที่จะถูกจับกุมและนําเขาสูกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดมักเปนผูที่ผานการเสพการติดยาเสพติดมาเปนระยะเวลานาน โดยสภาพ
ของการเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติด สภาพรางกายหรือภาวะจิตใจมีความตองการยาเสพติดเพื่อเสพ
และมีการหาซื้อยาเสพติดมาเพื่อการเสพพัฒนานําไปสูการจําหนาย และสุดทายเปนผูหนายรายใหญ 
ในระบบของการบําบัดรักษาผูเสพหรือผูติดยาเสพติด ก็มีระบบตองโทษ โดยนําผูตองหาที่ถูกจับกุม
ในขอหาที่ไมอยูในหลักเกณฑของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
กลาวคือผูที่เสพยาเสพติดและมียาเสพติดไวในครอบครอง ครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนาย

                                                 
91  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ พ.ศ. 2545 
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เกินจํานวน 5 หนวยการใชในชนิดของยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน เปนตน ทางราชทัณฑก็มี
ระบบการบําบัดรักษาโดยนําผูที่เสพหรือติดยาเสพติดไปเขารับการบัดรักษาในฑัณทสถานบําบัด
พิเศษ ซ่ึงมีระบบการบําบัดรักษาแบบหักดิบ (Coid Turky) ซ่ึงเปนการอดยาดวยตนเอง โดยเมื่อมี
การจับกุมผูตองหาที่อยูในการเกณฑตองโทษ และเขารับการบําบัดรักษาแบบตองโทษในชั้นเริ่ม
ตั้งแตถูกจับกุมถึงสงตัวใหแกพนักงานสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณาของศาลจนกระทั่งถูกพิพากษา
ลงโทษผูตองหาจะถูกเลิกการเสพหรือการติดไปโดยปริยายโดยอาศัยการกันออกจากสังคมโดย 
การถูกควบคุมตัวโดยเจาหนาที่ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในชั้นตั้งแตผูตองหาถูกจับกุมและสงไปควบคุมตัวที่สถานที่ควบคุมตัว 
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนภายใน 48 ช่ัวโมง เพื่อรอการตรวจพิสูจนจนถึงครบระยะเวลาสูงสุด 
ที่สามารถควบคุมตัวไดเปนเวลา 45 วัน ในชวงเวลานี้ผูตองหาจะถูกบังคับเลิกหรือหยุดยาเสพติด
โดยปริยายโดยการกันออกจากสังคมโดยการควบคุมตัวของเจาหนาที่ ซ่ึงในชั้นนี้ไมมีความแตกตาง
จากระบบการบังคับบําบัดแบบตองโทษทั้งยังมีการดําเนินการอบรมฟนฟูจิตใจ และฝกอาชีพให
สามารถเลี้ยงตัวเองไดเมื่อพนโทษ  
 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนกระบวนการที่นํามาใชแทนการดําเนินคดี
ตามปกติ ซ่ึงแบงออกเปน 3 รูปแบบ 

 4.6.1 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบไมควบคุมตัว  
 เปนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามแผนการฟนฟูซ่ึงทางคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูที่เขารับการฟนฟูเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดไมถึงขนาด
จําเปนตองควบคุมตัว คณะอนุกรรมการฟนฟูจะกําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
โดยกําหนดใหพนักงานคุมประพฤติจัดใหมีการปฐมนิเทศผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด และกําหนดเงื่อนไขใหผูเขารับการฟนฟูฯตองไปรายงายตัวตอพนักงานคุมประพฤติ 
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร หามเกี่ยวของกับยาหรือสารเสพติด ส่ังใหผูเขารับการฟนฟูฯ ไปเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาลหรือสถานฟนฟูของทางราชการหรือเอกชน ทั้งแบบผูปวย
ในและผูปวยนอกโดยตองปฏิบัติตามมาตรการของสถานพยาบาลหรือสถานฟนฟู โดยเครงครัด 
และในระหวางการฟนฟูฯ พนักงานคุมประพฤติตองมีการเยี่ยมเยียนผูเขารับการฟนฟูตามความ
เหมาะสม และมีการประเมินพฤติกรรมระหวางการฟนฟูสมรรถภาพของผูเขารับการฟนฟูฯ แตใน
ความเปนจริงแลวมักจะมีปญหาในเรื่องของความพรอมของบุคลากร สถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด รวมถึงงบประมาณไมเพียงพอ ปญหาในการฟนฟูสมรรถภาพรูปแบบไมควบคุมตัวที่ตอง
รับผูเขาการฟนฟูฯ ที่ติดยาเสพติดคอนขางรุนแรง เนื่องจากสถานฟนฟูแบบควบคุมตัว ไมสามารถ
รองรับไดเพียงพอ ดังนั้นจึงมีการปรับแผนการฟนฟูฯ จากการควบคุมตัวแบบเขมงวด มาเปนแบบ
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ไมควบคุมตัว ซ่ึงสํานักงานคุมประพฤติแตละแหง กําหนดวิธีการไมเหมือนกัน เชน อาจปรับ
รูปแบบโดยการสงใหผูเขารับการฟนฟูฯ ไปที่หนวยงานสาธารณะสุขใกลบาน 16 สัปดาห (สัปดาห
ละ 3 คร้ัง) ควบคูกับการรายงานตัวท่ีสํานักงานคุมประพฤติและสงทํางานบริการสังคม 12 ช่ัวโมง 
โดยใหรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเดือนละ 2 คร้ัง ดังนั้นการตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ฟนฟูสมรรถภาผูติดยาเสพติด โดยการนําปจจัยนําเขาคือผูเขารับการฟนฟูฯ เขาสูกระบวนการฟนฟูฯ    
ที่ไมเหมาะสม ยอมมีปญหาตอการบําบัดรักษาและสงผลตอประสิทธิผลการฟนฟูมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด92 

 4.6.2 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวอยางเขมงวด 
 ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวอยางเขมงวด คณะอนุกรรมการ
ฟนฟูจะกําหนดใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จัดใหมีการปฐมนิเทศผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม 
ตลอดจนใหการศึกษาและการฝกอาชีพ และในระหวางการฟนฟูตองจัดใหครอบครัวของผูเขารับ
การฟนฟูฯ เขามามีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวย และพนักงานผูดําเนินการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดประเมินพฤติกรรมระหวางการฟนฟู ในปจจุบันการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมงวดจะใชคายทหารเปดเปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
โดยทางสํานักงาน ป.ป.ส.จะเปนผูประสานกับทางหนวยงานทหารขอใชพื้นที่คายทหารโดยทาง
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมในฐานะ
เลขานุการ คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะเสนอคณะกรรมการใหรัฐมนตรี
ประกาศจัดตั้งเปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยใชบุคคลากรของหนวยงานทหารเปน
พนักงานเจาหนาที่ประจําศูนยฟนฟู สํานักงาน ป.ป.ส.เปนหนวยงานสนับสนุนงบประมาณและ          
ในการสั่งใหผูเสพหรือติดยาเสพติดเขารับการฟนฟูจะใชปริมาณความสามารถในการรองรับของ
ศูนยฟนฟูที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะเปนรุนๆ หนึ่งใชระยะเวลาการฟนฟูประมาณ 4 เดือน และไมรับ
บุคคลอื่นเขาฟนฟูในระหวางชวงเวลานั้นๆ ไมไดเปดรับการฟนฟูอยางตอเนื่อง ประกอบกับจํานวน
ของผูเสพหรือติดยาเสพติดในกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับตางจังหวัด ซ่ึง
สงผลตอการเรงรัดกระบวนการในการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูทําใหการสั่งให
ผูกระทําความผิดที่อยูในเงื่อนไขตามมาตรา 19 ใหเขารับการฟนฟูในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดเพื่อใหครบจํานวนความสามารถในการรองรับของแตละศูนยฟนฟูที่เปดขึ้นเปนรุนๆ

                                                 
92  ผศ.ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด และคณะรายงานการวิจัย  เร่ืองผลการดําเนินงานตามพระราช 

บัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล,  
หนา 234. 

DPU



 
 

119 

ดังกลาว ในขณะเดียวกันผูเขารับการฟนฟูมักจะเปนผูที่มีพฤติการณการจําหนายยาเสพติดมีจํานวน
มากและเคยผานการตองโทษมาหลายครั้ง ทั้งในสวนของศูนยฟนฟูแตละแหงยังไมมีการแบงแยก
การรองการรับผูเสพผูติดเปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามประเภทตัวยาเสพติด ตามการ
เสพหรือการติดมากหรือนอย ทําใหมีการอยูรวมการในฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมวาจะเปน
ผูเสพผูติดนอยมากหรือเปนผูจําหนายรายใหญทายที่สุดกลับสงผลตอพัฒนาการของผูเสพหรือผูติด
ไปเปนผูเสพหรือผูติดมากขึ้นรวมถึงเปนผูจําหนายรายใหญ และในขณะเดียวกันกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยใชหนวยงานทหารจัดตั้งเปนศูนยฟนฟูยังไมมีจิตแพทยประจําศูนยซ่ึง
ไมตรงกับสภาพการเปนผูปวยของผูเสพหรือติดยาเสพติดที่มีวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อที่จะแกไขสุขภาพและบุคลิกภาพของผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจากการใช
ยาเสพติดที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานานไดกลับสูสุขภาพที่สมบูรณดีพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ 
ใหผูปวยสามารถเลิกการใชยาเสพติด ไมวาชนิดใดโดยเด็ดขาด 

 4.6.3 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวไมเขมงวด 
 ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวแบบไม เขมงวด  คณะ 
อนุกรรมการฟนฟูจะกําหนดใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จัดใหมีการปฐมนิเทศผูเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สังคม ตลอดจนใหการศึกษาและการฝกอาชีพ และในระหวางการฟนฟูตองจัดใหครอบครัวของ 
ผูเขารับการฟนฟูฯเขามามีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวย และพนักงาน
ผูดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดประเมินพฤติกรรมระหวางการฟนฟู  
 
4.7  การยกเลิกความผิดผูท่ีผานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 4.7.1 การนิรโทษกรรม  
 ตามมาตรา 3393 เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่
กําหนดในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
เปนที่พอใจแลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดตามที่ถูกกลาวหาตามมาตรา 19  
 ตามหลักเกณฑมาตราดังกลาว ถือเปนการที่กฎหมายไมถือวาการกระทําบางอยางเปน
ความผิด ซ่ึงตามปกติการกระทําดังกลาวเปนความผิด โดยอาศัยหลักการ “นิรโทษกรรม”  ซ่ึงโดย
ปกติการนิรโทษกรรมมักกระทําในรูปกฎหมาย ระบุใหไดรับการยกเวนไมตองถูกดําเนินคดีใดๆ
ทางกฎหมายทั้งส้ิน โดยทั่วไปกฎหมายนิรโทษกรรมจะกําหนดเงื่อนไขไวรวม 3 เร่ือง คือระยะเวลา
                                                 

93  ภาคผนวก หนา 145. 
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ในการกระทําความผิด การกําหนดตัวผูกระทําความผิด ประเภทของความผิดที่จะไดรับการ 
นิรโทษกรรม  
 การตรากฎหมายนิรโทษกรรมจะเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ โดยกระทําในรูปของ
“พระราชบัญญัติ” อาจแบงกฎหมายนิรโทษกรรมไดเปน 2 ประเภท คือการนิรโทษกรรมเปนการ
ทั่วไป หรือนิรโทษกรรมโดยเฉพาะเจาะจง และนิรโทษกรรมโดยมีหรือไมมีเงื่อนไข 
 ผลของการนิรโทษกรรมถือเสมือนวาไมเคยมีการกระทํานั้นๆ ขึ้นมากอนเลย หากผูนั้น
ไดรับการนิรโทษกรรมยังไมถูกฟองตอศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการตองระงับการ
สอบหรือการดําเนินคดี แตหากไดถูกฟองรองตอศาลแลวพนักงานอัยการตองดําเนินการถอนฟอง 
ถาพนักงานอัยการไมถอนฟอง เมื่อจําเลยรองขอหรือศาลเห็นเองศาลก็จะพิพากษายกฟองหรือ
จําหนายคดีไป และสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดวย ผูกระทําความผิดไมตอง 
รับโทษ หากผูกระทําความผิดกําลังรับการลงโทษก็ใหการลงโทษสิ้นสุดลง และในขณะเดียวกัน
ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษโดยอางวาเปนการกระทําความผิดซ้ําไมได หรือไมรอการลงโทษ หรือ 
ไมรอลงอาญาก็ไมไดเชนเดียวกัน เพราะกฎหมายถือวาผูนั้นไมเคยกระทําความผิดใดๆ มากอน แต
การนิรโทษกรรมไมไดลบลางขอเท็จจริงวาบุคลนั้นๆ เปนผูที่มีพฤติกรรมที่ไดรับการนิรโทษกรรม
ในการกระทําดังกลาว 
 หากพิจารณาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา 33 ได 
กําหนดไวใหไดรับผลเปนการพนจากความผิดที่ถูกกลาวหา ซ่ึงถือเปนการนิรโทษกรรม โดย
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดกําหนดเงื่อนไขของการนิรโทษกรรมไวเปนกรณี
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ความผิดเกิดขึ้นแลวหากไดปฏิบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนดไว โดยหากมีการกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพ
และมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย  หรือเสพและจําหนายยาเสพติดในชวงระยะเวลาที่
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ใชบังคับ โดยเมื่อผูกระทําความผิด
ดังกลาวถูกคณะอนุกรรมการวินิจฉัยวาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดและสั่งใหเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และภายหลังคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวา
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวน
ตามที่กําหนดในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เปนที่พอใจแลว ตัวบุคคลผูที่กระทําความผิดตามมาตรา 19 ไมจะเปนผูตองหาวากระทําความผิด
ฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือ
เสพและจําหนายยาเสพติด จะไดรับการนิรโทษกรรมในการกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด 
ฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย
ยาเสพติด โดยกฎหมายถือวาบุคคลนั้นๆ ไมเคยกระทําความผิดฐานนั้นๆ มากอน คณะอนุกรรมการ
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ฟนฟูฯจะมีคําสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปพรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด และแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังดําเนินคดีอยูทราบแลวแต
กรณี ทางพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการก็จะมีคําส่ังมีความเห็นส่ังไมฟอง โดยจะถือเปน
การที่กฎหมายยอนหลังยกเลิกความผิด 
 การพนจากความผิดที่กลาวหาถือเปนการลบลางประวัติในการกระทําความผิด โดยถือ
วาไมมีประวัติอาชญากรรม ไมเคยมีประวัติการเปนผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพ
และมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด ซ่ึง
ในทางปฏิบัติเมื่อมีการฟนฟูครบเงื่อนไขและเปนที่พอใจ ทางคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดจะแจงผลการฟนฟูครบตามแผนการฟนฟู และเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูใหแกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่ดําเนินคดีอยูทราบ และทางพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการจะสงเรื่องไปใหกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมบันทึกลงไปวาไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและพนจากความผิดฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไวใน
ครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด ซ่ึงหาก
พิจารณาผลของการพนจากความผิดที่ถูกกลาว แมผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะพน
จากความผิดไมวาจะเปนความผิดฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไว
ในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด แตในสวนของความที่เคยเปนผูเสพหรือ
ผูติดยาเสพติด ซ่ึงทางเลขานุการคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดจัดทําบันทึก
ประวัติไวยังคงถือวาผูที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดใน
แผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลว 
ยังมีขอเท็จจริงที่วาเคยเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดประเภทนั้นมากอน 

 4.7.2 การมีผลยอนหลังของกฎหมาย 
 โดยท่ัวไปแลวกฎหมายไมมีผลยอนหลังผล สวนการจะใหกฎหมายมีผลยอนหลังได
นั้นเปนเรื่องยกเวน ซ่ึงตองระบุใหชัดเจนในกฎหมายนั้นเองวา ใหมีผลยอนหลัง และการบัญญัติ
กฎหมายใหยอนหลัง จะตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไมวากฎหมายฉบับใดๆ หาก
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตองตกเปนโมฆะ ตามรัฐธรรมนูญบุคคลจักตองรับโทษทางอาญาหาก
ไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําการนั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว 
และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษกําหนดไวในกฎหมายที่ใชบังคับอยูในเวลากระทํา
ความผิดมิได ดังนั้นกฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลังเวนแตจะเขาขอยกเวน 5 ประการ คือ กฎหมาย
นั้นเปนกฎหมายยกเลิกความผิด กฎหมายนั้นเปนคุณแกผูกระทําความผิด กฎหมายนั้นบัญญัติ 
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ถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัย กฎหมายที่ออกมาเพื่อการแปลหรือเพื่อการตีความกฎหมายฉบับเดิม 
กฎหมายวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายวิธีบัญญัติ 
 หากพิจารณาตามมาตรา 33 ไดกําหนดเงื่อนไขของการนิรโทษกรรมไวเปนกรณี 
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ความผิดเกิดขึ้นแลวหากไดปฏิบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนดไว หากผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด ฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด โดยเมื่อผูกระทําความผิดดังกลาวซึ่งถูก
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยวาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดและสั่งใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด และภายหลังคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนด
ในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจ
แลว จะไดรับการนิรโทษกรรมใหพนจากความผิดยอนหลังแกการกระทําความผิดกอนที่จะไดรับ
การฟนฟู 
 กฎหมายดังกลาวถือเปนการที่กฎหมายยอนหลังยกเลิกความผิด เปนกรณีกฎหมาย
ยกเลิกการกระทําโดยเปนคุณแกผูกระทําความผิดที่ถูกกลาวหาฐานเสพ เสพและมีไวในครอบครอง 
เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด ซ่ึงความผิดดังกลาวเปน
ความผิดอาญาโดยปกติแลวทางอาญากฎหมายไมมีผลยอนหลัง แตเมื่อเปนกฎหมายที่เปนคุณ 
แกผูกระทําความผิดสามารถยอนหลังไปบังคับแกการกระทําที่เปนความผิดกอนนั้นไดโดยยกเลิก
ความผิดดังกลาว แกผูที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดใน
แผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลว
โดยถือวาไมเคยกระทําความผิดนั้นมากอน 
 
4.8 ใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรณีการกระทํา
ความผิดฐานเสพยาเสพติดของผูท่ีเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามมาตรา 33 

 4.8.1 การกระทําความผิดฐานเสพซ้ําในระหวางการฟนฟู 
  4.8.1.1 การเสพซ้ํายาเสพติดประเภทเดียวกัน 
    การที่ผูเสพหรือติดยาเสพติด ขณะเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
แผนการฟนฟูของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เมื่อมีการกลับมาเสพยาเสพติด
ประเภทเดียวกันอีกในขณะเขารับการฟนฟู ซ่ึงเปนกรณีที่เกิดขึ้นมากในการที่คณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดส่ังใหผูที่เสพหรือติดยาเสพติดเขารับการฟนฟูสมรรถภาพแบบ 
ไมควบคุมตัว โดยแผนการฟนฟูสงใหผูเขารับการฟนฟูฯ ไปที่หนวยงานสาธารณะสุขใกลบาน 
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16 สัปดาห (สัปดาหละ 3 ครั้ง) ควบคูกับการรายงานตัวที่สํานักงานคุมประพฤติและสงทํางาน
บริการสังคม 12 ช่ัวโมง โดยใหรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเดือนละ 2 ครั้ง หากพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพมีมาตรา 2494 บัญญัติไวในกรณีที่ ขอเท็จจริงปรากฏวาผูเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้นตองหาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิด
ที่มีโทษจําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก การกลับมาเสพซ้ําไมถือวาเปนการตองหาหรือถูก
ดําเนินคดีในการกระทําความผิดฐานอื่น ศาลไมอาจพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปยังพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 27 คณะอนุกรรมการมีอํานาจพิจารณา
ยายตัวผูเขารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจาก
สถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งนั้นเปนกรณีที่ผูตองหา
มีภูมิลําเนาซึ่งไมสะดวกตอการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัว คณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจึงไมอาจใชดุลพินิจมีคําสั่งใหยายผูเขารับการฟนฟูไปยังศูนยการ
ฟนฟูแหงอื่นได หากพิจารณาการที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยตามสภาพของการเสพหรือการ 
ติดยาเสพติดและสั่งใหผูเสพหรือติดยาเสพติดเขารับการฟนฟูในศูนยการฟนฟูแหงหนึ่งตาม
แผนการฟนฟู เมื่อมีการกลับมาเสพซ้ําอีกซึ่งหากคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นวาศูนยฟนฟูแหง
นั้นไมเหมาะสมกับสภาพการฟนฟูตอไป ตองยายผูนั้นไปเขารับการฟนฟูยังศูนยฟนฟูแหงอื่นซึ่ง
เปนกรณีที่ตามมาตรา 27 ไมอาจทําได จึงควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนนี้ แตเมื่อพิจารณาตาม
มาตรา 25 วรรค 2 ในกรณีที่ปรากฏวาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดได ซ่ึงในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอยู 3 รูปแบบดวยกัน คือ แบบไมควบคุมตัว 
แบบควบคุมตัวแบบไมเขมงวด และแบบควบคุมตัวแบบเขมงวด หากผูเขารับการฟนฟูเปนผูเสพ
หรือติดยาเสพติดไมมากเมื่อมีการกลับมาเสพซ้ําอีกในระหวางการฟนฟูคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ
อาจใชดุลพินิจสั่งยายผูเขารับการฟนฟูไปยังสถานฟนฟูที่เหมาะสมกับผูเขารับการฟนฟูรายนั้นก็ได
ดังไดวิเคราะหมากอนหนานี้ หรืออาจใชดุลพินิจส่ังขยายระยะเวลาการฟนฟูฯออกไปอีกก็ได แต
หากเปนกรณีที่ผูเขารับการฟนฟูเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดมากและเปนเวลานาน ซ่ึงตามแผนการ
ฟนฟูนาจะไดรับการฟนฟูในสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวแบบเขมงวด ทาง
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีขอจํากัดของกรอบการใชดุลพินิจไดโดยการ
ขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีก 
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    การที่ผูเขารับการฟนฟูกลับมาเสพซ้ําอีกแสดงใหเห็นวาผูเขารับการฟนฟูยัง 
ไมสามารถหยุดหรือเลิกการใชยาเสพติดได นั่นหมายถึงการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยัง 
ไมไดผลตามแผนการฟนฟู แมหากพิจารณาตามกฎหมายเยอรมันในกรณีที่จําเลยถูกควบคุมรักษา
ในสถานบําบัดผูติดยาเสพติดเปนเวลาอยางนอย 1 ป หากจําเลยไมสามารถรักษาใหหายขาดได โดย
ความประพฤติจําเลย ศาลอาจดําเนินการพิจารณาใหมในระยะเวลา 6 เดือนกอนสิ้นสุดระยะเวลา
การควบคุมตัวในสถานบําบัดผูติดยาเสพติด เพื่อพิพากษาวาจะพักการควบคุมและจัดใหคุมความ
ประพฤติจําเลยหรือไม เมื่อศาลมีคําสั่งใหพักการควบคุมตัว หากจําเลยฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนด
ไวอยางชัดแจง ซ่ึงศาลจะกําหนดหามจําเลยเสพยาเสพติด ศาลอาจเพิกถอนคําสั่งใหพักการควบคุม
ตัวในสถานบําบัดและมีคําสั่งใหคุมขังจําเลยก็ได แตเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่เห็นไดวาการที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพได
จัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยกําหนดใหผูเสพหรือติดยาเสพติดเขารับการฟนฟู
ในสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตามแผนการฟนฟูภายในระยะเวลาที่กําหนด การกําหนด
สถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและระยะเวลาการฟนฟูตามที่ทางคณะอนุกรรมการ
ใชดุลพินิจแลวเห็นวานาจะทําใหผูเขารับการฟนฟูสามารถหยุดหรือเลิกการใชยาเสพติดได ดังนั้น
การที่ผูเขารับการฟนฟูฯกลับมาเสพยาเสพติดซ้ําอีกในระหวางการฟนฟู ยังไมผานกระบวนการ
ฟนฟูตามแผนการฟนฟู การกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดซํ้าอีกในระหวางการฟนฟู ไมนาจะ
ถือวาเปนเงื่อนไขที่ทางคณะอนุกรรมการฟนฟู จะใชดุลพินิจสั่งยกเลิกการฟนฟูฯ ควรฟนฟู
สมรรถภาพตอไปโดยอาจสั่งใหยายตัวผูเขารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีก
แหงหนึ่ง รวมทั้งพิจารณาขยายระยะการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีก95 ตามความ
เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เปนไปเพื่อใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
สามารถหยุดหรือเลิกการใชยาเสพติดไดอยางถาวรและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ 
  4.8.1.2 การเสพซ้ํายาเสพติดตางการประเภทกัน  
    จากที่ไดวิเคราะหมาแลวการที่ผู เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
กลับมาใชยาเสพติดอีกในขณะเขารับการฟนฟู โดยกลับมาเสพยาเสพติดตางประเภทกัน ซ่ึงการเสพ
ยาเสพติดตางประเภทกันทั้งนี้อาจเพื่อเปนการทดแทนยาเสพติดชนิดที่เคยเสพหรือติดอยู หรืออาจ
เปนการเสพยาเสพติดประเภทที่เสพหรือติดอยูแตตางประเภทกับในชั้นที่ถูกจับกุมซ่ึงเปนยาเสพติด
ที่เสพเพื่อเปนการทดแทนและคณะอนุกรรมการใชพิจารณาสั่งใหเขารับการฟนฟู การกลับมา 
เสพซ้ําไมถือวาเปนการตองหาหรือถูกดําเนินคดีในการกระทําความผิดฐานอื่น ศาลไมอาจพิจารณา
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มีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป ทั้งคณะอนุกรรมการไมอาจใช
ดุลพินิจมีคําส่ังใหยายผูเขารับการฟนฟูไปยังศูนยการฟนฟูแหงอื่นได แมหากพิจารณาตามกฎหมาย
เยอรมัน หากจําเลยฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนดไวอยางชัดแจง ซ่ึงศาลจะกําหนดหามจําเลยเสพ
ยาเสพติด ศาลอาจเพิกถอนคําส่ังใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดและมีคําสั่งใหคุมขังจําเลยก็ได 
ดังที่ไดวิเคราะหไวในขอที่ผานมา แตการที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพไดจัดทํา
แผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยกําหนดระยะเวลาใหผูเสพหรือติดยาเสพติดเขารับการ
ฟนฟูในสถานฟนฟูสมรรถภาพผูเสพหรือผูติดยาเสพติดที่กําหนดตามแผนการฟนฟู การกําหนด
สถานที่เพื่อฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและระยะเวลาการฟนฟูตามที่ทางคณะอนุกรรมการใช
ดุลพินิจแลวเห็นวานาจะทําใหผูเขารับการฟนฟูสามารถหยุดหรือเลิกการใชยาเสพติดได การที่ผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กลับมาใชยาเสพติดอีกในขณะเขารับการฟนฟู เปนการ
แสดงใหเห็นถึงผลของการฟนฟูซ่ึงยังไมสามารถทําใหผูเขารับการฟนฟูหยุดหรือเลิกยาเสพติดได
อยางถาวร ประกอบกับเมื่อพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมายของการฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อที่จะ
แกไขสุขภาพและบุคลิกภาพของผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติดที่เร้ือรังมาเปน
ระยะเวลานานไดกลับสูสุขภาพที่สมบูรณดีพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหผูปวยสามารถเลิกการ
ใชยาเสพติดไมวาชนิดใดโดยเด็ดขาด ถาวรและสามารถกลับเขาสูสังคมสามารถใชชีวิตอยูรวมกับ
บุคคลอื่นในสังคมได การกลับมาเสพซ้ํายาเสพติดตางประเภทกันในระหวางการฟนฟูไมนาจะถือ
วาเปนเงื่อนไขที่ทางคณะอนุกรรมการฟนฟู จะใชดุลพินิจสั่งยกเลิกการฟนฟูฯ ควรใชดุลพินิจฟนฟู
สมรรถภาพตอไปโดยอาจสั่งใหยายตัวผูเขารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีก
แหงหนึ่งที่เหมาะสมดังที่ผูเขียนไดวิเคราะหมากอนนี้ หรืออาจใชดุลพินิจพิจารณาขยายระยะการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีก96 ตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด 
 4.8.2   การกระทําความผิดฐานเสพซ้ําภายหลังการฟนฟู 
  4.8.2.1 การเสพซ้ํายาเสพติดประเภทเดียวกัน 
    จากที่ไดวิเคราะหมาตามที่มาตรา 33 บัญญัติไวในกรณีเมื่อคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและ
ผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดตามที่ถูก
กลาวหาตามมาตรา 19 ตามปกติการเสพยาเสพติดและมีไวในครอบครองถือเปนความผิดและมี
บทลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ กลาวคือเปนความผิดฐานเสพยาเสพติด ความผิดฐานเสพและมีไว

                                                 
96  พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 25 วรรค 2 ภาคผนวก หนา 143. 
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ในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย เสพและจําหนายยาเสพติดตามชนิดของ
ยาเสพติด  แตกฎหมายถือวาผูที่ เสพหรือติดยาเสพติดเปนผูปวยควรไดรับการบําบัดรักษา 
แนวความคิดนี้เปนการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินคดีอาญาในชั้นกอนขึ้นศาลโดยหลีกเลี่ยง หรือ
เบี่ยงเบน (Deviation) ไมนํา “กระบวนการยุติธรรมตามแบบพิธี” ปกติ (Tradition or Typical justice 
System) มาใชกับผูกระทําความผิดใหครบทุกขั้นตอน แตใชวิธีอ่ืนแทน ซ่ึงอาจมีกฎหมายอนุญาต
โดยชัดแจงหรือไมก็ตาม  
    เนื่องจากการนําตัวผูตองหาหรือผูกระทําความผิด ในคดียาเสพติดบางประเภทมา
บังคับบําบัดรักษานี้ มิใชเปนมาตรการในการนําบุคคลมาลงโทษทางอาญา  เพราะถือวาผูติด
ยาเสพติดเปนผูปวยที่ตองการแกไขฟนฟู ดังนั้นจึงถือวาเปนการนําบุคคลเขาสู “โครงการหลบเลี่ยง
การถูกตัดสินลงโทษ”97 โดยใชหลักแทนการดําเนินคดีอาญา (Diversion) ซ่ึงเบี่ยงการดําเนินคดี
แทนที่จะดําเนินการกับกระทําบางอยางที่เปนความผิด และเมื่อผูกระทําความผิดฐานดังกลาวไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่กฎหมายบัญญัติไวก็ถือวาพนจากความผิดที่กระทําลง 
ทั้งนี้โดยอาศัยหลักการ “นิรโทษกรรม” ซ่ึงโดยหลักแลวการนิรโทษกรรมมักกระทําในรูปกฎหมาย 
ระบุใหไดรับการยกเวนการกระทําบางอยางไมตองถูกดําเนินคดีใดๆทางกฎหมายทั้งสิ้นโดยมี
เงื่อนไขตามที่กําหนดไว กลาวคือ ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพตองไดรับการฟนฟูครบถวนตาม
แผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงจะไดรับผลใหถือวาผูนั้นพนจากความผิด
ตามที่ถูกกลาวหาตามมาตรา 19 แลว และคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดก็จะมี
คําส่ังใหปลอยตัวผูนั้นไปพรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองผลการฟนฟูสมรรถภาพใหผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหนึ่งชุด แลวแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ซ่ึง
ยังดําเนินคดีอยูทราบ แลวแตกรณี ทางพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นควรสั่งฟองสงพนักงาน
อัยการ พนักงานอัยการก็จะมีคําส่ังไมฟอง และสงเรื่องไปใหกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม
บันทึกลงไปวาไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและพนจากความผิดฐานเสพยาเสพติด 
ฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย
ยาเสพติด ถือเปนการลบลางประวัติในการกระทําความผิด โดยถือวาไมมีประวัติอาชญากรรม  
    ผลที่ตามมาภายหลังจากพนการฟนฟูไปแลวโดยถือวาไมมีประวัติการกระทํา
ความผิดฐานเสพยาเสพติดตามาตรา 19 ไมเคยมีการกระทํานั้นๆขึ้นมากอนเลย หากผูไดรับการ 

                                                 
97  Robert  L. Smith. (1978).  Community  Correction” : Rhetoric in search of Resources Material 

Series No. 14  หนา 16-18 อางในสุรางค  เจียรณมงคล.  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด. หนา 87. 
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นิรโทษกรรมยังไมถูกฟองตอศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการตองระงับการสอบหรือ
การดําเนินคดี แตหากไดถูกฟองรองตอศาลแลวพนักงานอัยการตองดําเนินการถอนฟอง 
ถาพนักงานอัยการไมถอนฟอง เมื่อจําเลยรองขอหรือศาลเห็นเองศาลก็จะพิพากษายกฟองหรือ
จําหนายคดีไป และสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดวย ผูกระทําความผิดไมตองรับ
โทษ หากผูกระทําความผิดกําลังรับการลงโทษก็ใหการลงโทษสิ้นสุดลง และในขณะเดียวกันศาล
จะพิพากษาเพิ่มโทษโดยอางวาเปนการกระทําความผิดซํ้าไมได หรือไมรอการลงโทษ หรือไมรอ 
ลงอาญาก็ไมไดเชนเดียวกัน เพราะกฎหมายถือวาผูนั้นไมเคยกระทําความผิดใดๆ มากอน แตการ 
นิรโทษกรรมไมไดลบลางขอเท็จจริงวาบุคลนั้นๆเปนผูที่มีพฤติกรรมที่เสพหรือติดยาเสพติด 
    หากบุคคลนั้นกลับมากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดซ้ําอีก และในการกลับมา
เสพซํ้าในครั้งหลังอยูในเงื่อนไขของมาตรา 19 ซ่ึงจะเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดอีก ทั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดใชดุลพินิจสั่งใหเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอีก และหากตอมาผูที่เขารับการฟนฟู ไดรับการฟนฟูตามแผน 
การฟนฟูครบถวนและเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการ โดยไดรับผลตามมาตรา 33 ถือวาพนจาก
ความผิดตามมาตรา 19 ซ่ึงจะตรงกับสภาพความเปนจริงในกลุมผูเสพหรือติดยาเสพติดซึ่งใน
ระหวางการฟนฟูแบบควบคุมตัวแบบเขมงวดจะหยุดหรือเลิกการใชยาเสพติดได แตมักจะกลับมา
เสพยาเสพติดซ้ําแลวซํ้าอีกภายหลังพนจากการฟนฟูแลว ก็จะเขาสูกระบวนการฟนฟูวนเวียนอยู
เชนนี้ 
    หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 25 วรรค 2 ในกรณีที่ปรากฏวาผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมเปนที่พอใจ กฎหมายใหอํานาจคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ ขยาย
ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปก็ได และมาตรา 25 วรรค 4 การขยาย
ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะทํากี่คร้ังก็ได แตการขยายระยะเวลาการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดครั้งหนึ่งตองไมเกินหกเดือนและรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกนิสามปนบั
แตวันถูกสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แมผูที่ไดรับการฟนฟูตามแผนการฟนฟู
ครบถวนและเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการ โดยไดรับผลตามมาตรา 33 ถือวาพนจากความผิด
ตามมาตรา 19 และหากกลับมากระทําความผิดฐานเสพซ้ําอีกศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษโดยอางวา
เปนการกระทําความผิดซํ้าไมได หรือไมรอการลงโทษ หรือไมรอลงอาญาก็ไมได เพราะกฎหมาย
ถือวาผูนั้นไมเคยกระทําความผิดใดๆ มากอนแตการนิรโทษกรรมไมไดลบลางขอเท็จจริงวาบุคล
นั้นๆเปนผูที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดมากอน ประกอบกับเมื่อพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อที่จะแกไขสุขภาพและบุคลิกภาพของผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจาก
การใชยาเสพติดที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานานไดกลับสูสุขภาพที่สมบูรณดีพรอมทั้งทางรางกายและ
จิตใจ ใหผูปวยสามารถเลิกการใชยาเสพติด ไมวาชนิดใดโดยเด็ดขาด ถาวรและสามารถกลับเขาสู
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สังคมสามารถใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมได ทั้งการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมถือ
เปนการลงโทษทางอาญา 
    กระบวนการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการในการขยายระยะเวลาการฟนฟู
ออกไปอีกดังกลาวแมกฎหมายจะใหอํานาจไวก็ตามแตในความเปนจริงแลวมักจะมีปญหาในเรื่อง
ของความพรอมของบุคลากร  สถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  รวมถึงงบประมาณ 
ไมเพียงพอไมสามารถรองรับการฟนฟูไดในชวงระยะเวลานาน รวมทั้งปญหาในการฟนฟู
สมรรถภาพรูปแบบไมควบคุมตัวที่ตองรับผูเขาการฟนฟูฯที่ติดยาเสพติดคอนขางรุนแรง เนื่องจาก
สถานฟนฟูฯ ไมสามารถรองรับไดเพียงพอ จึงมีการปรับแผนการฟนฟูฯ จากการควบคุมตัวแบบ
เขมงวด  มาเปนแบบไมควบคุมตัวดังที่ไดวิ เคราะห การตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยการนําปจจัยนําเขาคือผูเขารับการฟนฟูฯ เขาสูกระบวนการฟนฟูฯ 
ที่ไมเหมาะสม ยอมมีปญหาตอการบําบัดรักษาและสงผลตอประสิทธิผลการฟนฟูมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด98 
    จากเงื่อนไขในเรื่องงบประมาณบุคคลากรและสถานไมเพียงพอสงผลทําใหการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรูปแบบเขมงวดควบคุมตัวมักจะใชระยะเวลาการฟนฟูไมเกิน 
6 เดือนและมักไมมีการขยายระยะเวลาการฟนฟูออกไปตามที่กฎหมายใหอํานาจ และโดยเฉพาะ 
และหากพิจารณาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไมมีบทบัญญัติใน
เร่ืองการติดตามผลภายหลังการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ ทั้งในความเปนจริงแลวผูเสพหรือ 
ติดยาเสพติดสวนใหญในชวงเวลาที่อยูในแผนการฟนฟูโดยเฉพาะการฟนฟูแบบควบคุมตัวเขมงวด 
ผูเสพหรือผูติดมักสามารถที่จะหยุดการใชยาเสพติดได แตเมื่อกลับมาสูสภาพแวดลอมเดิมๆ 
มักจะกลับมาใชยาเสพติดอีก ดังทฤษฎีความตองการของ Maslow การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมี
พฤติกรรมพึ่งพายาเสพติด ไมวาจะเปนการติดยาครั้งแรก หรือการติดยาเสพติดซ้ําก็ตาม นาจะมี
สาเหตุในหลายๆดาน กลาวคือ เกิดจากตัวบุคคลเอง ที่มีปญหาทางดานรางกาย หรือจิตใจ อิทธิพล
จากครอบครัว อิทธิพลกลุมเพื่อน สภาพแวดลอมในชุมชนหรือสังคม ลวนมีสวนผลักดันและ
สนับสนุนใหบุคคลไปใชยาเสพติดได99 ดังนั้นการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด คือ การดําเนินการให
การบําบัดรักษาทั้งทางรางกายและจิตใจดวยวิธีการตางๆ แกผูติดยาเสพติดโดยมีจุดมุงหมายให 
ผูติดยาเสพติดสามารถเลิกเสพติดได และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปรกติสุข การรักษาการ 
                                                 

98  ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด และคณะ.  รายงานการวิจัย  “เรื่องผลการดําเนินงานตามพระราช 
บัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545” คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  
หนา 234.  

99  สุพจนี ชุติดํารง. (2544 ).  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชยาเสพติดซ้ํา : ศึกษากรณีโรงพยาบาลธัญญรักษ.  
หนา 12. 
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ติดยาเสพติดที่ประสบความสําเร็จ จะตองเปนการบําบัดรักษาโดยองครวม เพื่อชวยเหลือผูติด
ยาเสพติดใหมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน100 
    ในทางทัณฑวิทยา ผูกระทําผิดที่กระทําผิดซํ้าซาก กระทําผิดติดนิสัยหรือกระทํา
โดยอาศัยความชํานาญเปนพิเศษ เชนพวกอาชญากรอาชีพ บุคคลเหลานี้ยากแกการแกไขควร
ตองกันออกจากสังคมเปนระยะเวลานาน เพื่อใหความชราภาพทําลายศักยภาพในการประกอบ
อาชญากรรมของเขา ขณะเดียวกันก็ทําใหสังคมปลอดจากอาชญากรรม ในทางกลับกัน ผูกระทําผิด
ที่กระทําผิดโดยพลั้งเผลอที่ไมมีสันดานเปนผูราย ควรไดรับโอกาสในการกลัวตัวไมตองเขาไปรับ
โทษในเรือนจํา หรือหากมีความรุนแรงของการกระทําก็ควรไดรับการลดโทษเพื่อมิใหการจําคุก
ระยะยาวทําลายศักยภาพในการกลับเขาสูสังคม ดังนั้นตามหลักทัณฑวิทยาแลว การปฏิบัติหรือการ
ลงโทษตอผูกระทําผิด ตองคํานึงถึงภูมิหลังหรือพฤติกรรมของผูกระทําผิด อีกนัยหนึ่งตองคํานึงถึง
วาบุคคลผูนั้นเปนคนอยางไร เปนผูรายหรือคนที่กระทําผิดโดยไมตั้งใจเปนผูที่พอจะแกไขได หรือ
ผูถลําลึกไปเกินกวาจะแกไข เปนผูช่ัวรายในสันดานมีความโหดรายทารุณ หรือทําไปโดยอารมณ 
ช่ัววูบ การปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ตองแตกตางกัน คนที่เปนผูรายเปนอาชญากรโดยสันดาน พวกคา
ยาเสพติดหรือพวกทําผิดโดยมีความโหดรายทารุณตองลงโทษใหหนักหรือกันออกจากสังคม 
ใหนานเทาที่จะนานได หากถึงขั้นประหารชีวิตก็ควรตองประหารชีวิต แตสําหรับพวกที่ทําโดย 
พล้ังพลาด อารมณช่ัววูบ ความผิดเล็กนอย เชนผูเสพยาเสพติดซึ่งควรถือวาเปนผูปวยตองใหโอกาส
ในการกลับตัวและลงโทษไปตามความหนักเบาของคดี101  
    แตหากพิจารณากฎหมายสหรัฐอเมริกาเมื่อเลขาธิการอนามัยการศึกษาและการ
สงเคราะหทําการรักษาผูติดยาเสพติดโดยบําบัดรักษาเฉพาะราย โดยเมื่อไดรับการรักษาผูติด
ยาเสพติดในโรงพยาบาลแลวก็จะปลอยตัวผูติดยาเสพติดไป และภายในระยะเวลา 3 ป ผูติด
ยาเสพติดจะตองมาพบเปนรายบุคคลเพื่อทราบผล  
    กฎหมายมาเลเซียเมื่อผู เขารับการฟนฟูได รับการปลอยตัวจากศูนยฟนฟู
สมรรถภาพแลว ยังตองอยูภายใตกระบวนการติดตามผลของภายหลังการรักษาจากเจาหนาที่สังคม
สงเคราะหหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ โดยความเห็นชอบของ
เจาหนาที่สังคมสงเคราะหอีกเปนเวลา 2 ป หากผูเสพหรือติดยาเสพติดไมมีความจําเปนตองเขารับ
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพในศูนยฟนฟู ศาลอาจสั่งใหผูนั้นอยูภายใตการดูแลของ

                                                 
100  สุพจนี ชุติดํารง.  (2544 ).  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชยาเสพติดซ้ํา : ศึกษาการณีโรงพยาบาลธัญญรักษ.

หนา 22.  
101  พันตํารวจตรี ชณาวิน พวงเพชร. (2545).  การเบี่ยงเบนผูกระทําผิดฐานยาเสพติดใหโทษจาก

กระบวนการยุติธรรม.  หนา 66-67. 
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เจาหนาที่สังคมสงเคราะหเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป และไมเกิน 3 ป และหากมีการหลบหนีจากการ
ควบคุม ผูเขารับการฟนฟูจะถูกลงโทษปรับหรือจําคุก 
    จากที่ไดวิเคราะหมาขางตนจะเห็นวาตามกฎหมายไทยจะไมมีบทบัญญัติการ
ติดตามผลภายหลังพนการฟนฟู ควรมีการเพิ่มบทบัญญัติกําหนดใหผูเสพหรือติดยาเสพที่ผานการ
ฟนฟูยังตองอยูภายใตกระบวนการติดตามผลภายหลังจากพนการฟนฟูสมรรถภาพแลวในอีกชวง
ระยะเวลาหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
    ในขณะเดียวกันผู เสพหรือติดยาเสพติดที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดแลวจะมีการกลับมาเสพซ้ําอีกภายหลังการฟนฟู แมกฎหมายถือวาผูนั้นไมมีประวัติ 
การกระทําความผิดมากอน แตในสวนขอเท็จจริงที่วาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดยังคงมีอยู หาก
พิจารณากฎหมายตางประเทศโดยเฉพาะเยอรมันศาลอาจจะไมส่ังใหสงตัวจําเลยไปควบคุม
บําบัดรักษายังสถานบําบัดรักษาไดถาศาลเห็นวาไมมีโอกาสที่บําบัดรักษาผูนั้นใหหายขาดได ทั้งใน
กรณีที่จําเลยไดรับการบําบัดรักษาโดยถูกควบคุมรักษาในสถานบําบัดผูติดยาเสพติดเปนเวลาอยาง
นอย 1 ป หากจําเลยไมสามารถรักษาใหหายขาดได โดยความประพฤติจําเลย ศาลอาจดําเนินการ
พิจารณาใหมในระยะเวลา 6 เดือนกอนส้ินสุดระยะเวลาการควบคุมตัวในสถานบําบัดผูติดยาเสพตดิ 
เพื่อพิพากษาวาจะพักการควบคุมและจัดใหคุมความประพฤติจําเลยหรือไม เมื่อศาลมีคําสั่งใหพัก
การควบคุมตัว หากจําเลยฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนดไวอยางชัดแจง ซ่ึงศาลจะกําหนดหามจําเลย
เสพยาเสพติด ศาลอาจเพิกถอนคําสั่งใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดและมีคําสั่งใหคุมขังจําเลย
ก็ได อีกทั้งผูที่เสพหรือติดยาเสพติดซํ้าๆ เปนเวลายาวนานซึ่งโดยสภาพของบุคคลนั้นไมสามารถ
ฟนฟูใหหยุดหรือเลิกการใชหรือเสพยาเสพติดไดอยางถาวรก็ไมควรนําเขาสูกระบวนการฟนฟู 
ทั้งในระบบการตองโทษก็มีการบําบัดรักษาผูเสพหรือติดยาเสพติด ควรมีการกําหนดจํานวนครั้งที่ 
ผูเสพหรือติดยาเสพที่ผานการฟนฟูในระบบการบังคับบําบัด หากเกินจํานวนครั้งที่กําหนดตองเขาสู
กระบวนการฟนฟูในระบบตองโทษ  
  4.8.2.2  การเสพซ้ํายาเสพติดตางประเภทกัน 
    ดังที่ไดวิเคราะหมาในหัวขอกอนแลวการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนการ
นําบุคคลเขาสู  “โครงการหลบเลี่ยงการถูกตัดสินลงโทษ”102 โดยใชหลักแทนการดําเนินคดีอาญา 
เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดในแผนการฟนฟู

                                                 
102Robert L. Smiih. (1978). Community Correction” : Rhetoric in search of Resources Material Series 

No. 14. หนา 16-18 อางถึงในสุรางค เจียรณมงคล.  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด. หนา 87. 
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สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลว ใหถือวาผูนั้น
พนจากความผิดตามที่ถูกกลาวหาตามมาตรา 19103 และเมื่อผูกระทําความผิดฐานดังกลาวไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่กฎหมายบัญญัติไวก็ถือวาพนจากความผิดที่กระทําลง ทั้งนี้
โดยอาศัยหลักการ “นิรโทษกรรม โดยกฎหมายยอนหลังเปนคุณแกผูกระทําความผิดไปและถือ
เสมือนวาไมเคยมีการกระทํานั้นๆขึ้นมากอนเลย ถือเปนการลบลางประวัติในการกระทําความผิด 
โดยถือวาไมมีประวัติอาชญากรรม แตยังคงมีขอเท็จจริงที่เคยเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด 
    ผลที่ตามมาภายหลังจากพนการฟนฟูไปแลวโดยถือวาไมมีประวัติการกระทํา
ความผิดฐานเสพยาเสพติดตามมาตรา 19 หากบุคคลนั้นกลับมากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดซ้ํา
อีก และในการกลับมาเสพซ้ําในครั้งหลังแมจะเปนการเสพยาเสพติดตางชนิดกับที่เคยเขารับการ
ฟนฟู ซ่ึงอาจเนื่องจากการใชยาเสพติดทดแทน หรือในการเขาฟนฟูสมรรถภาพครั้งกอนเปนการ
เสพยาเสพติดทดแทน แม หากพิจารณาตามกฎหมายแลวอาจถือไดวาเปนการกระทําความผิดฐาน
เสพยาเสพติดประเภทซึ่งใชเสพในคดีหลังเปนการเสพยาเสพติดครั้งแรก และอยูในเงื่อนไขของ
มาตรา 19 ซ่ึงจะเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอีกแตหากพิจารณาตามขอเท็จจริง
แลวถือวามีประวัติการเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดและเปนการกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดซ้ํา 
ในการกลับมาเสพซ้ําหากทางคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดใชดุลพินิจสั่งให
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอีก ตอมาผูที่เขารับการฟนฟู ไดรับการฟนฟูตามแผนการ
ฟนฟูครบถวนและเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการ โดยไดรับผลตามมาตรา 33 ถือวาพนจาก
ความผิดตามมาตรา 19 กลุมผูเสพหรือติดยาเสพติดซึ่งมักจะกลับมาเสพยาเสพติดซ้ําแลวซํ้าอีก ก็จะ
เขาสูกระบวนการฟนฟูวนเวียนอยูเชนนี้ 
    เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมายของการฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อที่จะแกไข
สุขภาพและบุคลิกภาพของผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติดที่เรื้อรังมาเปนระยะ
เวลานานไดกลับสูสุขภาพที่สมบูรณดีพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหผูปวยสามารถเลิกการใช
ยาเสพติด ไมวาชนิดใดโดยเด็ดขาดถาวรและสามารถกลับเขาสูสังคมสามารถใชชีวิตอยูรวมกับ
บุคคลอื่นในสังคมได หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 25 วรรค 2 ในกรณีที่ปรากฏวาผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมเปนที่พอใจ กฎหมายใหอํานาจคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ ขยาย
ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปก็ได และมาตรา 25 วรรค 4 การขยาย
ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะทํากี่คร้ังก็ได แตการขยายระยะเวลาการฟนฟู

                                                 
103  Robert  L. Smiih.  (1978) Community Correction : Rhetoric in search of  Resources  Material  

Series No.14  หนา 16-18 อางถึงในสุรางค  เจียรณมงคล.  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด. หนา 87. 
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สมรรถภาพผูติดยาเสพติดครั้งหนึ่งตองไมเกินหกเดือนและรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกนิสามปนบั
แตวันถูกสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
    กระบวนการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการในการขยายระยะเวลาการฟนฟู
ออกไปอีกดังกลาวแมกฎหมายจะใหอํานาจไวก็ตามแตในความเปนจริงแลวมักจะมีปญหาในเรื่อง
ของความพรอมของบุคลากร  สถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  รวมถึงงบประมาณ 
ไมเพียงพอ ดังไดวินิจฉัยมากอน ทั้งในความเปนจริงแลวผูเสพหรือติดยาเสพติดสวนใหญใน
ชวงเวลาที่อยูในแผนการฟนฟูโดยเฉพาะการฟนฟูแบบควบคุมตัวเขมงวด ผูเสพหรือผูติดมัก
สามารถที่จะหยุดการใชยาเสพติดได แตเมื่อกลับมาสูสภาพแวดลอมเดิมๆมักจะกลับมาใชยาเสพติด
อีก ดังทฤษฎีความตองการของ Maslow104 ดังนั้นการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด คือ การดําเนินการ
ใหการบําบัดรักษาทั้งทางรางกายและจิตใจดวยวิธีการตางๆ แกผูติดยาเสพติดโดยมีจุดมุงหมายให 
ผูติดยาเสพติดสามารถเลิกเสพติดได และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข การรักษาการติด
ยาเสพติดที่ประสบความสําเร็จ จะตองเปนการบําบัดรักษาโดยองครวม เพื่อชวยเหลือผูติดยาเสพติด
ใหมีการพัฒนาในทุกๆดาน105 
    ในทางทัณฑวิทยา ผูกระทําผิดที่กระทําผิดซ้ําซาก กระทําผิดติดนิสัย บุคคล
เหลานี้ยากแกการแกไขควรตองกันออกจากสังคมเปนระยะเวลานาน เพื่อใหความชราภาพทําลาย
ศักยภาพในการประกอบอาชญากรรมของเขา ขณะเดียวกันก็ทําใหสังคมปลอดจากอาชญากรรม 
ในทางกลับกัน ผูกระทําผิดที่กระทําผิดโดยพลั้งเผลอที่ไมมีสันดานเปนผูราย ควรไดรับโอกาส 
ในการกลัวตัวไมตองเขาไปรับโทษในเรือนจํา หรือหากมีความรุนแรงของการกระทําก็ควรไดรับ
การลดโทษเพื่อมิใหการจําคุกระยะยาวทําลายศักยภาพในการกลับเขาสูสังคม ดังนั้นตามหลัก 
ทัณฑวิทยาแลว การปฏิบัติหรือการลงโทษตอผูกระทําผิด ตองคํานึงถึงภูมิหลังหรือพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิด อีกนัยหนึ่งตองคํานึงถึงวาบุคคลผูนั้นเปนคนอยางไร เปนผูรายหรือคนที่กระทําผิดโดย
ไมตั้งใจเปนผูที่พอจะแกไขได หรือผูถลําลึกไปเกินกวาจะแกไข เปนผูช่ัวรายในสันดานมีความ
โหดรายทารุณ หรือทําไปโดยอารมณช่ัววูบ การปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ตองแตกตางกัน106  
    แตหากพิจารณากฎหมายสหรัฐอเมริกา เมื่อผูติดยาเสพติดไดรับการปลอยตัวไป 
จะตองมาพบเจาหนาที่เปนรายบุคคลเพื่อทราบผล  

                                                 
104  สุพจนี ชุติดํารง. (2544).  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชยาเสพติดซ้ํา : ศึกษากรณีโรงพยาบาลธัญญรักษ.  

หนา 12. 
105  แหลงเดิม  หนา 22. 
106  พันตํารวจตรี ชณาวิน พวงเพชร.  (2545).  การเบี่ยงเบนผูกระทําผิดฐานยาเสพติดใหโทษจาก

กระบวนการยุติธรรม.  หนา 66-67. 
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    กฎหมายมาเลเซียเมื่อผู เขารับการฟนฟูได รับการปลอยตัวจากศูนยฟนฟู
สมรรถภาพแลว ยังตองอยูภายใตกระบวนการติดตามผลภายหลังการรักษาจากเจาหนาที่สังคม
สงเคราะหหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ หากผูเสพหรือติด
ยาเสพติดไมมีความจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพในศูนยฟนฟู ศาลอาจสั่ง
ใหผูนั้นอยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่สังคมสงเคราะหในชวงเวลาหนึ่ง และหากมีการหลบหนี
จากการควบคุม ผูเขารับการฟนฟูจะถูกลงโทษปรับหรือจําคุก 
    กฎหมายเยอรมันศาลอาจจะไมส่ังใหสงตัวจําเลยไปควบคุมบําบัดรักษายังสถาน
บําบัดรักษาไดถาศาลเห็นวาไมมีโอกาสที่บําบัดรักษาผูนั้นใหหายขาดได รวมถึงเมื่อศาลมีคําสั่งให
พักการควบคุมตัว หากจําเลยฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนดไวอยางชัดแจง ซ่ึงศาลจะกําหนดหาม
จําเลยเสพยาเสพติด ศาลอาจเพิกถอนคําสั่งใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัดและมีคําสั่งใหคุมขัง
จําเลยก็ได 
    จากที่ไดวิเคราะหมาขางตนจะเห็นวาผูเสพหรือติดยาเสพติดสวนมากที่ไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลวจะมีการกลับมาเสพซ้ําอีกภายหลังการฟนฟู ในขณะที่กฎหมาย
ถือวาผูนั้นไมมีประวัติการกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดประเภทนั้นมากอน ทั้งการกระทํา
ความผิดฐานเสพยาเสพติดในครั้งหลังทางกฎหมายก็ถือวาเปนการกระทําความผิดฐานเสพ
ยาเสพติดประเภทหลังครั้งแรก แตในสวนขอเท็จจริงที่วาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดยังคงมีอยู 
ทั้งแนวความคิดตอผูเสพหรือติดยาเสพติดถือวาเปนผูปวยตองไดรับการฟนฟู แตในขณะเดียวกัน
หากพิจารณากฎหมายตางประเทศโดยเฉพาะเยอรมันศาลอาจจะไมส่ังใหสงตัวจําเลยไปควบคุม
บําบัดรักษายังสถานบําบัดรักษาไดถาศาลเห็นวาไมมีโอกาสที่บําบัดรักษาผูนั้นใหหายขาดได 
รวมถึงเมื่อศาลมีคําสั่งใหพักการควบคุมตัว หากจําเลยฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนดไวอยางชัดแจง 
ซ่ึงศาลจะกําหนดหามจําเลยเสพยาเสพติด ศาลอาจเพิกถอนคําส่ังใหพักการควบคุมตัวในสถาน
บําบัดและมีคําส่ังใหคุมขังจําเลยก็ได กฎหมายสหรัฐอเมริกาเมื่อผูติดยาเสพติดไดรับการปลอยตัว
ไป จะตองมาพบเจาหนาที่เปนรายบุคคลเพื่อทราบผล  กฎหมายมาเลเซียเมื่อผูเขารับการฟนฟูไดรับ
การปลอยตัวจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพแลว ยังตองอยูภายใตกระบวนการติดตามผลภายหลัง 
การรักษาจากเจาหนาที่สังคมสงเคราะหหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพ หากผูเสพหรือติดยาเสพติดไมมีความจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพในศูนยฟนฟู ศาลอาจสั่งใหผูนั้นอยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่สังคมสงเคราะหใน
ชวงเวลาหนึ่ง ซ่ึงตามกฎหมายไทยจะไมมีบทบัญญัติการติดตามผลภายหลังจากพนการฟนฟู
สมรรถภาพ 
    ควรมีการเพิ่มบทบัญญัติการติดตามผลภายหลังการพนจากการฟนฟู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการฟนฟู และหากผูเสพหรือติดยาเสพติดไมสามารถหยุดหรือเลิกการใช
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ยาเสพติดและเขาสูกระบวนการฟนฟูอีก ตองมีการกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมจํานวนครั้งของ 
ผูที่ผานกระบวนการฟนฟูที่สามารถเขาสูการฟนฟูไดหากเกินจํานวนครั้งที่กําหนดตองเขาสู
กระบวนการฟนฟูในระบบตองโทษ  DPU



 
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป  
 การบําบัดรักษาผูเสพหรือติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 เปนการผันหรือเบี่ยงเบนผูกระทําความผิดฐานเสพรวมถึงการมียาเสพติด
จํานวนเล็กนอยไวในครอบครองออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ดวยการนําผูเสพหรือติด
ยาเสพติดไปทําการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ โดยมองวาผู เสพหรือผูติดยาเสพติดมิใช
อาชญากรรมแตเปนคนไขหรือผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจประเภทหนึ่ง ควรสงตัวไปบําบดัรักษา
ยังสถานฟนฟูสมรรถภาพ ดังนั้นมาตรการที่นํามาใชตองเปนการบําบัดรักษาฟนฟูไมใชการควบคุม
ตัวในสถานที่หรือพื้นที่เชนเดียวกับเรือนจําหรือทัณฑสถาน  
 กระบวนการฟนฟูเร่ิมตนที่ศาลสั่งใหควบคุมตัวผูที่ถูกจับกุมในขอหาฐานเสพ หรือเสพ
และมีไวในครอบครองเพื่อเสพ หรือเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย
ยาเสพติด เพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด สถานที่
เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และเมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ วินิจฉัย
วาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ก็จะจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดพิจารณาสั่งใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การใชอํานาจของคณะอนุกรรม
ดังกลาวเปนการใชอํานาจกึ่งตุลาการ กลาวคือเปนการใชอํานาจศาลโดยองคกรฝายปกครอง 
2 องคกร คือคณะกรรมฟนฟูสมรรถภาพผูติดซ่ึงเปนองคกรแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมอาจนําไปสูศาลปกครองได 
 การใชอํานาจในกระบวนการฟนฟูแมจะเปนอํานาจของคณะอนุกรรมการ  แต
คณะอนุกรรมการไดรับการแตงตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
คณะกรรมการฟนฟูจึงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวของโดยตรงในการใชดุลพินิจของอนุกรรมการ โดย
คณะกรรมการฟนฟูเปนองคกรหลักที่มีอํานาจบังคับใชพระราชบัญญัติฟนฟูฯ โดยตรง การใช
อํานาจดังกลาวมีขอบอํานาจที่กวาง มาตรา 11,12.จึงใหอํานาจคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได  และใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ ในเขตพื้นที่ตางๆ ไดตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ถือเปนการที่คณะกรรมการซึ่งเปนองคกรฝายปกครองใชอํานาจ
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ศาล ตามพระราชบัญญัติฟนฟูฯ ใหอํานาจใหแกคณะบุคคล คือคณะอนุกรรมการโดยใหคณะ 
อนุกรรมการมีอํานาจและหนาที่ตางๆ และผลของการแตงตั้งดังกลาว คณะอนุกรรมการผูรับมอบ
อํานาจยอมมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการตามมาตรา 13 ในนามของคณะอนุกรรมการ ใหสามารถใช
ดุลพินิจของตนเองไดอยางอิสระ คณะกรรมการยอมไมมีอํานาจนั้นตอไปจะมากาวกายแทรกแซง
การใชอํานาจดังกลาวไมได และการใชอํานาจจะดํารงอยูจนกวาจะมีการยกเลิกการแตงตั้ง 
 โครงสรางของคณะกรรมการเห็นไดวา ผูที่เปนกรรมการโดยตําแหนงจะประกอบดวย
ขาราชการประจําในระดับสูง อาทิ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาการ กระทรวงสาธารณะ
สุข ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อัยการสูงสุด การประชุมหารือรวมกันของ
คณะกรรมการซึ่งมีจํานวนถึง 23 คนจะประชุมใหเต็มองคคณะกรรมการกระทําไดคอนขาง
ยากลําบากเนื่องจากผูที่เปนกรรมการเปนผูบริหารสูงสุดของแตละหนวยงาน มีภารกิจในการ
บริหารงานในหนวยงานที่บังคับบัญชาจํานวนมาก หลากหลายภารกิจดวยกัน ไมไดมีเฉพาะปญหา
ยาเสพติดเทานั้นที่ตองดูแลรับผิดชอบ และยังทําหนาที่เปนคณะกรรมการหลายคณะดวยกัน ทําให
การจัดประชุมคณะกรรมการในแตละครั้งไมสามารถกําหนดวันเวลาที่แนนอนชัดเจนลวงหนาได 
และไมสามารถจัดประชุมไดบอยครั้งตามที่ฝายเลขาการคณะกรรมการประสงคใหเกิดขึ้นไดแม
ในทางปฏิบัติจะมีทางแกดวยการใชองคคณะไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
แตในทางดานเนื้อหาแลวยอมสงผลตอการพิจารณา ตรวจสอบ วินิจฉัย กล่ันกรองวาระที่เขาสู 
ที่ประชุมในสวนของกรรมการผูที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดเพราะกรรมการแตละคนมีความรู
ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญการแตละดานแตกตางกันไป แมกรรมการอื่นจะเปนผูที่มีความรู
ความสามารถก็ตามแตก็เปนความรูความเชี่ยวชาญที่แตกตางกันไปไมอาจเปนการทดแทนเทียบเทา
กันไดเทียบเทากัน 
 การใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งเปนองคกรกลุม
หรือคณะบุคคล มีจํานวน 7 คน แมจะถือวามีจํานวนไมมากนัก แตอนุกรรมการแตละคนก็มีงานใน
ความรับผิดชอบประจําทางดานคดีอาญาอยูเปนจํานวนมากแลวมิไดรับผิดชอบเฉพาะผูทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดเทานั้นไม ทําใหไมสามารถเรียกประชุมไดครบจํานวนคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยไมอาจกําหนดวันนัดประชุมไดแนนอนและเปนประจําไดบอยครั้ง 
ยอมสงผลตอการพิจารณาวินิจฉัยที่ขาดการกลั่นกรองในระดับหนึ่งในสวนของคณะอนุกรรมการ 
ที่ไมไดเขารวมประชุม แมจะมีทางแกโดยการใชองคคณะไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนองคประชุมแทน
เพื่อแกไขปญหาคณะอนุกรรมการมาประชุมไมครบ หากพิจารณาพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด โดยสภาพเปนการกําหนดตัวคณะอนุกรรมการจากผูแทนหนวยงานที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยกําหนดอนุกรรมการไวเพียงหนึ่งคนตอหนวยงานไมอาจใชอนุกรรมการ
อ่ืนทดแทนได  
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 ทั้งไมมีผูแทนหนวยงานจากสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
อยูในคณะอนุกรรมการพื้นฟู ซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการแกไข
ปญหายาเสพติด เปรียบเทียบกับคณะกรรมการฟนฟูฯ หนึ่งในคณะกรรมการประกอบดวย
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส  
 ผูที่ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการที่มิใชสํานักงาน ป.ป.ส. ทําให 
มีผลตอการตื่นตัวที่ตองเรงดําเนินมาตรการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
 ประธานที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดแลว กําหนดใหผูแทนกระทรวงยุติธรรมเปนประธานคณะอนุกรรมการ ตามทางปฏิบัติ 
จะมีการแตงตั้งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการเปนประธานในแตละคณะอนุกรรมการ เมื่อ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด และพิจารณาสั่งให
เขารับการฟนฟู และแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบและใหอัยการมีคําส่ังชะลอการ
ฟองไวกอนจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟูฯจากคณะอนุกรรมการ แตถาผลการตรวจพิสูจน 
ไมปรากฏวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดคณะอนุกรรมการจะรายงานผลการตรวจพิสูจนให
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป หรือหากในระหวางการฟนฟูถาปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูเขารับการฟนฟูตองหาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซ่ึงเปนความผิดที่มีโทษ
จําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ศาลจะมีคําส่ังสงตัวผูนั้นไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี
และยกเลิกการฟนฟู หรือเมื่อผูเขารับการฟนฟูแมจะไดรับการฟนฟูจนครบกําหนดตามแผนการ
ฟนฟูแลว แตผลการฟนฟูยังไมเปนที่พอใจ คณะอนุกรรมการจะรายงานความเห็นไปยังพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป จะเห็นไดวาพนักงานอัยการจะเปนผูที่มีบทบาท
ในการดําเนินคดีหากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น  
 ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดมิใชอาชญากรรมแตเปนคนไขหรือผูปวยทั้งทางรางกายและ
จิตใจประเภทหนึ่ง ควรสงตัวไปบําบัดรักษายังสถานฟนฟูสมรรถภาพ ดังนั้นมาตรการที่นํามาใช
ตองเปนการบําบัดรักษาฟนฟูไมใชการควบคุมตัวในสถานที่หรือพื้นที่เชนเดียวกับเรือนจําหรือ
ทัณฑสถาน 
 ขอบเขตการบังคับใชมาตรา 19 เกี่ยวกับตัวยาเสพติดแมจะมีการกําหนดชนิด ประเภท 
และปริมาณยาเสพติดแตกตางกันไป แตเหตุผลในการกําหนด ก็เพื่อใหมีความชัดเจนของชนิดของ
ยาเสพติดที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติฟนฟูฯเนื่องจากตัวยาเสพติดมีจํานวนมากและมีการ
เปลี่ยนไปตามความนิยม โดยจุดมุงหมายที่แทจริงตองการฟนฟูสมรรถภาพผูเสพหรือผูติดยาเสพติด
ครอบคลุมถึงตัวยาเสพติดที่มีปญหาการแพรระบาดที่รุนแรงอยูในสังคมปจจุบัน 
 เกี่ยวกับปริมาณยาเสพติดผูเสพจํานวนหนึ่งเปนผูจําหนายยาเสพติดเพื่อแลกกับการได
ยาเสพติดไปเสพดวย ขอบเขตของการฟนฟูครอบคลุมถึงผูเสพและมีไวในการครอบครอง เพื่อเสพ 
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และการมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย เสพและการจําหนาย ปริมาณยาเสพติดจํานวนเล็กนอย 
อันเปนการกระทําผิดเพื่อที่ใหไดมาซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ ซ่ึงจะตรงกับสภาพความเปนจริงของ 
การเสพหรือการติด ทั้งสารระเหยเปนยาเสพติด สมควรใหผูเสพหรือผูติดสารระเหยไดเขาสู
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวย การกําหนดปริมาณยาเสพติดที่มีไวในครอบครอง
จํานวนเล็กนอยตามชนิด ประเภทของยาเสพติด จึงเปนกําหนดเพื่อใหตรงกับสภาพของความเปน
จริงของผูเสพหรือติดยาเสพติดที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 เกี่ยวกับทองที่ มีการแพรระบาดของยาเสพติดไปทั่วประเทศ และผูเสพหรือผูติด
ยาเสพติดก็มีอยู เปนจํานวนมากการมีผลบังคับใชของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดปจจุบันมีการบังคับใชทุกพื้นที่ในประเทศไทยเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพของ
ปญหายาเสพติด 
 ตามมาตรา 33 เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยวาผู เขารับการฟนฟูไดรับการฟนฟู 
จนครบถวนตามที่กําหนดในแผนและผลการฟนฟูเปนที่พอใจแลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิด
ตามที่ถูกกลาวหาตามมาตรา 19 เปนการที่กฎหมายไมถือวาการกระทําบางอยางเปนความผิด ซ่ึง
ตามปกติเปนความผิด โดยอาศัยหลักการ “นิรโทษกรรม” ผลของการนิรโทษกรรมถือเสมือนวา 
ไมเคยมีการกระทํานั้นๆขึ้นมากอนเลยหากผูไดรับการนิรโทษกรรมยังไมถูกฟองตอศาล พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการตองระงับการสอบหรือการดําเนินคดี แตหากไดถูกฟองตอศาลแลว
พนักงานอัยการตองดําเนินการถอนฟอง ถาพนักงานอัยการไมถอนฟอง เมื่อจําเลยรองขอหรือศาล
เห็นเองศาลก็จะพิพากษายกฟองหรือจําหนายคดีไป และสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองยอมระงับ
ไปดวย ผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ หากกําลังรับการลงโทษก็ใหการลงโทษสิ้นสุดลง และใน
ขณะเดียวกันศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษโดยอางวาเปนการกระทําความผิดซ้ําไมได หรือไมรอการ
ลงโทษ ไมรอลงอาญาก็ไมไดเชนเดียวกัน เพราะกฎหมายถือวาผูนั้นไมเคยกระทําความผิดใดๆ มา
กอน แตการนิรโทษกรรมไมไดลบลางขอเท็จจริงวาบุคลนั้นๆ เปนผูที่มีพฤติกรรมที่ไดรับการ 
นิรโทษกรรมในการกระทําดังกลาว 
 คณะอนุกรรมการจะมีคําสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปพรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองผลการ
ฟนฟู และแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังดําเนินคดีอยูทราบแลวแตกรณี 
ทางพนักงานสอบสวนจะมีคําสั่งฟองสงใหพนักงานอัยการ พนักงานอัยการก็จะมีคําสั่งมีความเห็น
ส่ังไมฟอง และสงเรื่องไปใหกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมบันทึกลงไปวาไดรับการฟนฟูและ
พนจากความผิด โดยถือเปนการที่กฎหมายยอนหลังยกเลิกความผิดซึ่งโดยทั่วไปแลวกฎหมายไมมี
ผลยอนหลังผล การจะใหกฎหมายมีผลยอนหลังไดนั้นเปนเรื่องยกเวน ซ่ึงตองระบุใหชัดเจนใน
กฎหมายนั้นเองวา ใหมีผลยอนหลังแกกรณีที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ความผิดเกิดขึ้นแลวหากได
ปฏิบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวโดยเปนคุณแกผูกระทําความผิดที่ถูกกลาวหา  
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 การใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการกรณีกระทําความผิดซ้ําในระหวางการฟนฟู การที่
ผูเสพหรือติดยาเสพติด ขณะเขารับการฟนฟูตามแผนการของคณะอนุกรรมการฟนฟู เมื่อมีการ
กลับมาเสพยาเสพติดชนิดเดียวกันอีกในขณะเขารับการฟนฟู ซ่ึงเปนกรณีที่เกิดขึ้นมากในกรณีที่
คณะอนุกรรมการสั่งใหขารับการฟนฟูแบบไมควบคุมตัว พิจารณาตามพระราชบัญญัติฟนฟู มาตรา 
24 ไมถือวาเปนการตองหาหรือถูกดําเนินคดีในการกระทําความผิดฐานอื่น ศาลไมอาจพิจารณามี
คําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 27 
คณะอนุกรรมการมีอํานาจพิจารณายายตัวผูเขารับการบําบัดรักษาหรือเขารับการฟนฟูจากสถาน
บําบัดหรือฟนฟูแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งนั้นเปนกรณีที่ผูตองหามีภูมิลําเนาซึ่งไมสะดวกตอการ
เขารับการฟนฟูในศูนยฟนฟูคณะอนุกรรมการจึงไมอาจใชดุลพินิจมีคําส่ังใหยายผูเขารับการฟนฟู
ไปยังศูนยฟนฟูแหงอ่ืนได  
 แตเมื่อพิจารณาตามมาตรา 25 วรรค 2 ในกรณีที่ปรากฏวาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาขยายระยะการฟนฟูได การที่ผูเขารับการ
ฟนฟูฯกลับมาเสพยาเสพติดซํ้าอีกในระหวางการฟนฟู ยังไมผานกระบวนการฟนฟูตามแผนการ 
ดังนั้นการกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดซํ้าอีกในระหวางการฟนฟู ไมนาจะถือวาเปนเงื่อนไข 
ที่ทางคณะอนุกรรมการ จะใชดุลพินิจส่ังยกเลิกการฟนฟูฯ หากผูเขารับการฟนฟูเปนผูเสพหรือ 
ติดยาเสพติดไมมากหากมีการกลับมาเสพซ้ําอีกในระหวางการฟนฟูคณะอนุกรรมการอาจใช
ดุลพินิจสั่งยายผูเขารับการฟนฟูไปยังสถานฟนฟูที่เหมาะสมกับผูเขารับการฟนฟูรายนั้นหรืออาจใช
ดุลพินิจส่ังขยายระยะเวลาการฟนฟูฯออกไปอีกก็ได แตหากเปนกรณีที่ผูเขารับการฟนฟูเปนผูเสพ
หรือติดยาเสพติดมากและเปนเวลานาน ซ่ึงตามแผนการฟนฟูนาจะไดรับการฟนฟูในสถานฟนฟู
แบบควบคุมตัวเขมงวด ทางคณะอนุกรรมการมีกรอบของการใชดุลพินิจไดโดยการขยายระยะเวลา
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีก 
 การเสพซ้ํายาเสพติดตางชนิดกัน การกลับมาเสพซ้ําไมถือวาเปนการตองหาหรือถูก
ดําเนินคดีในการกระทําความผิดฐานอื่นศาลไมอาจพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปยังพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป ทั้งคณะอนุกรรมการไมอาจใชดุลพินิจมีคําส่ังใหยายผูเขารับการฟนฟู
ไปยังศูนยการฟนฟูแหงอื่นได การที่คณะอนุกรรมการไดจัดทําแผนการโดยกําหนดระยะเวลาให 
ผูเสพหรือติดยาเสพติดเขารับการฟนฟูในสถานฟนฟูที่กําหนดตามแผนการ การกําหนดสถานที่และ
ระยะเวลาการฟนฟูตามที่ทางคณะอนุกรรมการใชดุลพินิจแลวเห็นวานาจะทําใหผูเขารับการฟนฟู
สามารถหยุดหรือเลิกการใชยาเสพติดได การที่ผูเขารับการฟนฟู กลับมาใชยาเสพติดอีกในขณะ 
เขารับการฟนฟู เปนการแสดงใหเห็นถึงผลของการฟนฟูซ่ึงยังไมสามารถทําใหผูเขารับการฟนฟู
หยุดหรือเลิกยาเสพติดไดอยางถาวร ประกอบกับเมื่อพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ฟนฟูเพื่อที่จะแกไขสุขภาพและบุคลิกภาพของผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติด 
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ที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานานใหกลับสูสุขภาพที่สมบูรณดีพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหผูปวย
สามารถเลิกการใชยาเสพติด ไมวาชนิดใดโดยเด็ดขาดถาวรสามารถใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นใน
สังคมได การกลับมาเสพซ้ํายาเสพติดตางชนิดกันในระหวางการฟนฟูไมนาจะถือวาเปนเงื่อนไข 
ที่ทางคณะอนุกรรมการ จะใชดุลพินิจส่ังยกเลิกการฟนฟูฯ ควรใชดุลพินิจฟนฟูสมรรถภาพตอไป
โดยอาจสั่งใหยายตัวผูเขารับการบําบัดรักษาหรือเขารับการฟนฟูจากสถานบําบัดหรือฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งที่เหมาะสม หรืออาจใชดุลพินิจพิจารณาขยาย
ระยะการฟนฟูออกไปอีก ตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด 
 การกระทําความผิดฐานเสพซ้ําภายหลังการฟนฟู การเสพซ้ํายาเสพติดชนิดเดียวกัน เมื่อ
ผูเขารับการฟนฟูไดรับการฟนฟูจนครบถวนแผนการฟนฟูสมรรถภาพและผลการเปนที่พอใจแลว 
ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดตามที่ถูกกลาวหาตามมาตรา 19 ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษโดยอางวา
เปนการกระทําความผิดซํ้าไมได หรือไมรอการลงโทษ หรือไมรอลงอาญาก็ไมไดเชนเดียวกัน 
เพราะกฎหมายถือวาผูนั้นไมเคยกระทําความผิดใดๆมากอน แตการนิรโทษกรรมไมไดลบลาง
ขอเท็จจริงวาบุคลนั้นๆเปนผูที่มีพฤติกรรมเสพหรือติดยาเสพติดวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อที่จะแกไขสุขภาพและบุคลิกภาพของผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจากการใช
ยาเสพติดที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานานไดกลับสูสุขภาพที่สมบูรณดีพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ 
ใหผูปวยสามารถเลิกการใชยาเสพติด ไมวาชนิดใดโดยเด็ดขาด ถาวรและสามารถกลับเขาสูสังคม
สามารถใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดทั้งแนวความคิดตอผูเสพหรือติดยาเสพติดถือวาเปน
ผูปวยตองไดรับการฟนฟู แตในขณะเดียวกันหากพิจารณากฎหมายเยอรมันศาลอาจจะไมส่ังใหสง
ตัวจําเลยไปควบคุมบําบัดรักษายังสถานบําบัดรักษาไดถาศาลเห็นวาไมมีโอกาสที่บําบัดรักษาผูนั้น
ใหหายขาดได ในกรณีที่จําเลยไดรับการบําบัดรักษาโดยถูกควบคุมรักษาในสถานบําบัดผูติด
ยาเสพติดเปนเวลาอยางนอย 1 ป หากจําเลยไมสามารถรักษาใหหายขาดได โดยความประพฤติ
จําเลย ศาลอาจดําเนินการพิจารณาใหมในระยะเวลา 6 เดือนกอนสิ้นสุดระยะเวลาการควบคุมตัวใน
สถานบําบัดผูติดยาเสพติด เพื่อพิพากษาวาจะพักการควบคุมและจัดใหคุมความประพฤติจําเลย
หรือไม เมื่อศาลมีคําสั่งใหพักการควบคุมตัว หากจําเลยฝาฝนแนวทางที่ศาลกําหนดไวอยางชัดแจง 
ซ่ึงศาลจะกําหนดหามจําเลยเสพยาเสพติด ศาลอาจเพิกถอนคําส่ังใหพักการควบคุมตัวในสถาน
บําบัดและมีคําสั่งใหคุมขังจําเลยก็ได กฎหมายสหรัฐอเมริกาผูติดยาเสพติดเมื่อไดรับการรักษาผูติด
ยาเสพติดในโรงพยาบาลแลวก็จะปลอยตัวผูติดยาเสพติดไป และภายในระยะเวลา 3 ป ผูติด
ยาเสพติดจะตองมาพบเปนรายบุคคลเพื่อทราบผล กฎหมายมาเลเซียเมื่อผูเขารับการฟนฟูไดรับการ
ปลอยตัวจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพแลว ยังตองอยูภายใตกระบวนการติดตามผลของภายหลังการ
รักษาอีกเปนเวลา 2 ป หากผูเสพหรือติดยาเสพติดไมมีความจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพในศูนยฟนฟู ศาลอาจสั่งใหผูนั้นอยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่สังคมสงเคราะห
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เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป และไมเกิน 3 ป ซ่ึงตามกฎหมายไทยจะไมมีบทบัญญัติการติดตามผล
ภายหลังจากพนการฟนฟูสมรรถภาพแลว  
 การเสพซ้ํายาเสพติดตางชนิดกัน ในการกลับมาเสพซ้ําในครั้งหลังแมจะเปนการเสพ
ยาเสพติดตางชนิดกับที่เคยเขารับการฟนฟู ซ่ึงอาจเนื่องจากการใชยาเสพติดทดแทน หรือในการเขา
ฟนฟูคร้ังกอนเปนการเสพยาเสพติดทดแทน แมพิจารณาตามกฎหมายแลวถือไดวาเปนการกระทํา
ความผิดฐานเสพยาเสพติดประเภทซึ่งใชเสพในคดีหลังเปนการเสพยาเสพติดครั้งแรก แตหาก
พิจารณาตามขอเท็จจริงแลวถือวามีประวัติการเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดและเปนการกระทํา
ความผิดฐานเสพซ้ํา และอยูในเงื่อนไขของมาตรา 19 ซ่ึง และทางคณะอนุกรรมการไดใชดุลพินิจ 
ส่ังใหเขารับการฟนฟูอีก และหากตอมาผูนั้นไดรับการฟนฟูตามแผนครบถวนและเปนที่พอใจของ
คณะอนุกรรมการ โดยไดรับผลตามมาตรา 33 ถือวาพนจากความผิดตามมาตรา 19 กลุมผูเสพหรือ
ติดยาเสพติดซึ่งมักจะกลับมาเสพยาเสพติดซ้ําแลวซํ้าอีก ก็จะเขาสูกระบวนการฟนฟูวนเวียนอยู
เชนนี้ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมายของการฟนฟู เพื่อที่จะแกไขสุขภาพและบุคลิกภาพ
ของผูติดยาเสพติด ที่ทรุดโทรมจากการใชยาเสพติดที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานานไดกลับสูสุขภาพ 
ที่สมบูรณดีพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหผูปวยสามารถเลิกการใชยาเสพติด ไมวาชนิดใดโดย
เด็ดขาด สามารถหยุดหรือเลิกการใชยาเสพติดไดอยางถาวรและสามารถใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่น
ในสังคมได 
 ผูเสพหรือติดยาเสพติดสวนมากที่ไดรับการฟนฟูแลวจะมีการกลับมาเสพซ้ําอีกภายหลงั
การฟนฟู ในขณะที่กฎหมายถือวาผูนั้นไมมีประวัติการกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดประเภท
นั้นมากอน ทั้งการกระทําความผิดฐานเสพในครั้งหลังทางกฎหมายก็ถือวาเปนการกระทําความผิด
ฐานเสพยาเสพติดประเภทหลังครั้งแรก แตในสวนขอเท็จจริงที่วาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดยังคงมี
อยู  ทั้งแนวความคิดตอผู เสพหรือติดยาเสพติดถือวาเปนผูปวยตองได รับการฟนฟู  แตใน
ขณะเดียวกันหากพิจารณากฎหมายเยอรศาลอาจเพิกถอนคําสั่งใหพักการควบคุมตัวในสถานบําบัด
และมีคําสั่งใหคุมขังจําเลยก็ได กฎหมายสหรัฐอเมริกาผูติดยาเสพติดเมื่อไดรับการรักษาผูติด
ยาเสพติดในโรงพยาบาลแลวเมื่อปลอยตัวไปจะตองมาพบเปนรายบุคคลเพื่อทราบผล กฎหมาย
มาเลเซียเมื่อผูเขารับการฟนฟูไดรับการปลอยตัวจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพแลว ยังตองอยูภายใต
กระบวนการติดตามผลของภายหลังการรักษาอีกเปนเวลา 2 ป ซ่ึงตามกฎหมายไทยจะไมมี
บทบัญญัติการติดตามผลภายหลังจากพนการฟนฟูสมรรถภาพ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 ผู เขารับการบําบัดรักษาอาการเสพหรือติดยาเสพติด  สวนใหญขณะเขารับการ
บําบัดรักษาสามารถหยุดการใชยาเสพติดได แตหลังจากที่กลับสูสังคมพบวา มีจํานวนไมนอยได
หวนกลับไปใชยาเสพติดซ้ําอีก ดังนั้นกระบวนการการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดจึงควรตองเปนไป
ตามหลักการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยตองมีการบําบัดรักษาทั้งทางรางกายใหมี 
สภาพปกติ และตองมีการฟนฟูสภาพจิตใจไปพรอมกันดวย จากการศึกษาพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูเขียนมีความเห็นวาควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการ ดังนี้ 

 5.2.1 ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
กําหนดใหมีจิตแพทยประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทุกแหงเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
การเปนผูปวยของผูที่เสพหรือติดยาเสพติด  

 5.2.2 เพิ่มเติมบทบัญญัติกําหนดใหผูเสพหรือติดยาเสพที่ผานการฟนฟูยังตองอยูภายใต
กระบวนการติดตามผลภายหลังจากพนการฟนฟูแลวในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 5.2.3 เพิ่มเติมบทบัญญัติใหอํานาจคณะอนุกรรมการสั่งยายผูเขารับการฟนฟูไปยังสถานฟนฟูที่
เหมาะสมกับผูเขารับการฟนฟูรายนั้นกรณีการเสพซ้ํา 

 5.2.4   ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติโดยกําหนดจํานวนครั้งที่ผูเสพหรือติดยาเสพที่ผานการฟนฟู
ที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟูได  

 5.2.5  ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
กําหนดใหมีผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ในคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนกรรมการและเปนฝายเลขานุการรวมของคณะอนุกรรมการ 

 5.2.6 ควรจะมีการแกไขบทบัญญัติพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ใหผูแทนสํานักงานอัยการเปนประธานที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ  

 5.2.7 ตองควรเพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
กําหนดจํานวนครั้งใหชัดเจนในการประชุมสามัญประจําปคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด เพื่อใหสอดรับกับความจําเปนของสภาพปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด 
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ภาคผนวก ก 
พระราชบัญญัติฟนฟสูมรรถภาพผูตดิยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ภูมิพลอดุลยเดช 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปท่ี ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา      
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย   
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้       
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๔๕”       
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป (๑)เวนแตบทบัญญัติหมวด ๓ จะใหใชบังคับเมื่อใด ในทองที่ใด ใหรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตทั้งนี้ใหใชบังคับทั่วราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ      
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้     
 “ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและ
ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
 “ติดยาเสพติด” หมายความวา เสพยาเสพติดเปนประจําติดตอกัน และตกอยูในสภาพ 
ที่จําเปนตองพึ่งยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ 
 “ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด” หมายความวา การกระทําใดๆ อันเปนการบําบัดการ
ติดยาเสพติดและฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพ
รางกายและจิตใจของผูซ่ึงเสพยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยไมเสี่ยงตอการเปนผูติด
ยาเสพติด   
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
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 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
หรือผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้    
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี้   
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด ๑ คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพติด 

 มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดประกอบดวยปลัด 
กระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู
บัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อัยการสูงสุด เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการแพทย 
อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดี
กรมราชทัณฑ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
รัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คน โดยในจํานวนนี้ใหเปนผูแทนองคกรเอกชนซึ่งปฏิบัติงานดานการ
ปองกันหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมีประสบการณการทํางานโดยตรงกับผูติด
ยาเสพติดอยางนอยสองคน เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมคุมประพฤติเปนกรรมการและ
เลขานุการ   
 คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกรมคุมประพฤติไมเกินสองคนเปนผูชวย 
เลขานุการก็ได   
 มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
 (๑)   เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒)  เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเกี่ยวกับศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖      
 (๓)  แตงตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
 (๔)  วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๓     
 (๕) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัว     
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 (๖)  วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติด
ยาเสพติด การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และการสงตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ    
 (๗)  วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมและการยายตัวผูตองหาในระหวางการตรวจพิสูจน
หรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด     
 (๘)  วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให
ปลอยช่ัวคราว       
 (๙)  วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูไดรับอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว  
 (๑๐) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๘     
 (๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการเยี่ยมและการติดตอผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด  
 (๑๒) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑในการลดและการขยายระยะเวลาการฟนฟู
สมรรถภาพ  ผูติดยาเสพติด      
 (๑๓)  วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดตอคณะกรรมการ และวิธีการรายงานผลการตรวจพิสูจน รวมทั้งผลการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ    
 (๑๔) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ เงื่อนไขและขอบังคับตามมาตรา ๓๒     
 (๑๕) วางระเบียบอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
 (๑๖)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย และปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ   
 มาตรา ๘ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสองป กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได     
 มาตรา ๙  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
 (๑)  ตาย       
 (๒) ลาออก      
 (๓)  รัฐมนตรีใหออก      
 (๔) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   
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 (๕) เปนบุคคลลมละลาย     
 (๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก     
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนขึ้นเปน
กรรมการแทนได       
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงไมวาจะเปนแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น    
 มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม    
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม   
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียง   ช้ีขาด   
 มาตรา ๑๑  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได และใหนําความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดในเขตพื้นที่ตางๆ ตามความเหมาะสม ประกอบดวยผูแทนกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน
คณะอนุกรรมการ แพทยหนึ่งคน นักจิตวิทยาหนึ่งคน นักสังคมสงเคราะหหนึ่งคน และผูทรงคณุวฒุิ
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมเกินสองคนเปนอนุกรรมการ และใหผูแทนกรมคุม
ประพฤติหนึ่งคนเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  
  แพทยตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงตั้งจากจิตแพทย    ถาไมอาจแตงตั้งจิตแพทยให
แตงตั้งจากแพทยอ่ืนที่เหมาะสม 
 จํานวนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะมีกี่คณะ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาแตงตั้งโดยคํานึงถึงปริมาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น 
 อนุกรรมการที่ไมไดเปนขาราชการประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหได 
รับคาตอบแทนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหนําความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยอนุโลม     
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 มาตรา ๑๓  คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้   
 (๑)  พิจารณาวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือไม 
 (๒) ติดตามดูแลการควบคุมตัวผูตองหาในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  
 (๓) พิจารณายายตัวผูเขารับการบําบัดการติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดจากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง รวมทั้ง
พิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด   
 (๔) พิจารณาอนุญาตใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดไดรับการปลอยช่ัวคราว      
 (๕) แจงผลการตรวจพิสูจนหรือผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอคณะ 
กรรมการพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี   
 (๖)  พิจารณาแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแกผูตองหาที่ถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดในฐานความผิดที่ระบุไวในมาตรา ๑๙    
 (๗)  ติดตามดูแลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ในเขตอํานาจของตนใหเปนไปตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 (๘)  พิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓  
 (๙) เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสูจน และวิธีการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด      
 (๑๐)  ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให เปนอํานาจและหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด    
 (๑๑)   พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
 หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาตาม (๑) (๓) (๖) และ (๘) ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด ๒ 
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 
 มาตรา ๑๔  เพื่อประโยชนแกการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
จัดตั้งและยุบเลิกศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา
 ใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม 
 มาตรา ๑๕ ประกาศจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหมีรายละเอียดดัง 
ตอไปนี้  
 (๑) กําหนดเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหชัดเจนโดยมีแผนที่แสดง
เขตดังกลาวไวทายประกาศดวย      
 (๒) กําหนดทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม (๑) 
 มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปลี่ยนเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕(๑) หรือเปลี่ยนแปลงทองที่ที่อยู
ในเขตอํานาจของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕(๒) ก็ได  
 การเปลี่ยนแปลงเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่
แสดงเขตเดิมของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและเขตที่เปลี่ยนแปลงใหชัดเจนไวทาย
ประกาศดวย   
 มาตรา ๑๗  ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแตละแหง ใหมีผูอํานวยการศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนผูบังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้    
 (๑)  ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดของผูเขารับการตรวจพิสูจนที่ไดรับตัว
มาตามมาตรา ๑๙       
 (๒) ควบคุมตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ไวในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และดูแลใหผูเขารับการตรวจ
พิสูจนหรือ ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และขอบังคับ
ตางๆ 
 (๓) ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดตามระเบียบที่กําหนด 
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 (๔) ติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดซึ่งไดรับอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว     
 (๕) จัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดรวมทั้งผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
 (๖) ออกขอบังคับของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้       
 (๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดมอบหมาย       
 มาตรา ๑๘  ในกรณีที่เห็นสมควร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหสถานพยาบาล สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการ หรือสถานที่
อ่ืนใดเปนสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว 
นอกเหนือจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจกําหนดใหผูควบคุมสถานที่นั้นมีอํานาจหนาที่อยางหนึ่งอยางใด 
เชนเดียวกับผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๗ ไดตามที่เห็นเหมาะสม
กับสถานที่ดังกลาว 
 

หมวด ๓ 
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 
 มาตรา ๑๙  ผูใดตองหาวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวในครอบครอง 
เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท 
และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง ถาไมปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีความ
ในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษา
ของศาล ใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูตองหา
นั้นมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปตรวจพิสูจน
การเสพหรือการติดยาเสพติด เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่เกิดจากตัวผูตองหา
นั้นเอง หรือจากพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทําใหไมอาจนําตัวผูตองหาไปศาลภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวได     

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาผูตองหามีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ ใหพนักงาน
สอบสวนนําตัวสงศาลเพื่อมีคําส่ังใหตรวจพิสูจนภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ผูตองหานั้นมาถึง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน        
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 การสงไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด ใหศาลพิจารณาสงตัวไปควบคุม
เพื่อตรวจพิสูจนที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ 
และลักษณะเฉพาะตัวบุคคลประกอบดวย แลวใหศาลแจงคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดทราบ  

 ในระหวางการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินกระบวนการสอบสวนคดีตอไป และเมื่อสอบสวนเสร็จใหสงสําเนาการสอบสวน
ไปยังพนักงานอัยการ โดยไมตองสงผูตองหาไปดวย และแจงใหทราบวาผูตองหาถูกควบคุมตัวอยู 
ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด หรือการควบคุมตัวแหงใด      
 ในระหวางที่ผูตองหาถูกควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ ไมตองดําเนินการฝากขังหรือขอผัดฟองตามกฎหมาย     
 มาตรา ๒๐  ถาปรากฏวาผูตองหาผูใดเสพยาเสพติดกอน ขณะ หรือภายหลังที่ถูกจับกุม 
เพื่อใหตนเองไดรับการสงตัวไปฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและไมตองถูกดําเนินคดีในขอหา
ฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนาย
ยาเสพติด ผูนั้นไมมีสิทธิ์ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแจงใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
แลวแตกรณี มารับตัวผูนั้นไปเพื่อดําเนินคดีตอไปตามกฎหมาย    
 ในระหวางที่รอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมารับตัวผูตองหาไปเพื่อ
ดําเนินคดีใหสถานที่ที่รับผูตองหาไวตรวจพิสูจนหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจ
ควบคุมตัวผูตองหาไวไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี 
มารับตัวผูตองหาไปในทันทีที่สามารถกระทําได     
 มาตรา ๒๑  ในการตรวจพิสูจนผูตองหาตามมาตรา ๑๙ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดดําเนินการใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการ
กระทําความผิด ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูเขารับการตรวจพิสูจน และตรวจพิสูจนการ
เสพหรือการติดยาเสพติด      
 การตรวจพิสูจนใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับตัวผูนั้นไวใน
สถานที่ที่ตรวจพิสูจน เวนแตมีเหตุจําเปนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจสั่ง
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน     
 หลักเกณฑและวิธีการตรวจพิสูจนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๒๒  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขา
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รับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ใหจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา 
เสพติด และใหแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบ ในกรณีเชนวานี้ ใหพนักงานอัยการ
มีคําส่ังชะลอการฟองไวกอนจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจาก
คณะอนุกรรมการ ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓   
 ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาผูตองหาซึ่งไดรับแจงผลการตรวจพิสูจนตามวรรคหนึ่ง
ไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการ
ดําเนินคดีตอไปและแจงผลใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทราบ  
 ถาผลการตรวจพิสูจนไมปรากฏวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีตอไปตามกฎหมาย   
 ในกรณีที่ตองสงตัวผูตองหาคืนใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อ
ดําเนินคดีตอไปใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 มาตรา ๒๓  ในการจัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๒๒ ให
กําหนดสถานที่และวิธีการสําหรับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหเหมาะสมกับสภาพของผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูนั้นประกอบดวย  
 การกําหนดสถานที่สําหรับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนด
เปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดจากสถานพยาบาล สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการ 
หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควรก็ได      
 การกําหนดวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหกําหนดโดยคํานึงวิธีการ
ดังตอไปนี้  

 (๑)  ในกรณีที่จําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยาง
เขมงวดใหสงตัวผูนั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่มีระบบการควบคุมมิใหหลบหนี  
 (๒)  ในกรณีที่ไมจําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อยางเขมงวดใหสงตัวผูนั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดตามความเหมาะสมและกําหนดเงื่อนไขใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ตองอยูภายในเขตที่กําหนดในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
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  (๓)  ในกรณีที่ไมจําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อาจ
กําหนดใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองปฏิบัติดวยวิธีการอื่นใดภายใตการดูแล
ของพนักงานคุมประพฤติก็ได      
 (๔) ในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดฝกอาชีพ ทํางานบริการสังคม หรือใหดําเนินการอื่นใดตามความ
เหมาะสมเพื่อใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตโดยหางไกลจากยาเสพติด   
 มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๑๙ วาผู
เขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้นตองหาหรือถูกดําเนินคดี
ในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหศาลพิจารณามี
คําส่ังใหสงตัวผูนั้นไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป   
 มาตรา ๒๕  ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองอยูรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันถูกสง
ตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด     
 ในกรณีที่ปรากฏวาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดออกไปอีกได       
 ในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดจะพิจารณาลดระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่เห็นสมควรก็ได 
 การขยายและการลดระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดครั้งหนึ่งตองไมเกิน
หกเดือน และรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินสามปนับแตวันถูกสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด   

 มาตรา ๒๖  ในกรณีที่มีเหตุสมควร คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อาจพิจารณาปลอยช่ัวคราวสําหรับผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
 มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ผูตองหามีภูมิลําเนาซึ่งไมสะดวกตอการเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผูนั้น เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากผูตองหา อาจมีคําสั่งใหยายผูนั้นไปเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมที่สถานที่แหงอื่นได แตตองปรากฏวาการยายดังกลาวจะ
เปนประโยชนแกการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูนั้นดวย 
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 มาตรา ๒๘  การที่ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา 
เสพติดถูกควบคุมตัวในลักษณะเดียวกับถูกคุมขังใหถือวาผูเขารับการตรวจพิสูจน หรือผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แลวแตกรณี เปนผูถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ในกรณีที่มีการหลบหนีจากการควบคุมของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผูนั้นมิใหนับ
ระยะเวลาที่ผูนั้นเขารับการตรวจพิสูจนหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาแลวจนถึง
วันที่หลบหนีเขาในกําหนดระยะเวลาการคุมขัง     
 มาตรา ๒๙  ในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ถาผู
เขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดหลบหนีจากการควบคุม
หรือหลบหนีออกนอกเขตศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผูนั้น ใหถือวาผูนั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 
๑๙๐ แหงประมวลกฎหมายอาญาและใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหพนักงานสอบสวนทราบ
ทันที  ในกรณีนี้พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกติดตามจับกุมผูนั้นไดดวย   
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา ๑๙๐ แหง
ประมวลกฎหมายอาญามิใหนํามาใชบังคับกับผูที่มีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ ทั้งนี้ ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม    
 ในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดมีอํานาจเปรียบเทียบคดีได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการที่กําหนด
 มาตรา ๓๐  ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ตองปฏิบัติตามระเบียบตามเงื่อนไขตางๆ ที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดกําหนดรวมทั้งขอบังคับของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการ
ตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผูนั้นโดยเครงครัด 
 มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด ซึ่งไดรับการปลอยช่ัวคราวไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนระเบียบ เงื่อนไข หรือขอบังคับที่
กําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่ จับตัวผูนั้นกลับเขาไวในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิ สถานที่
เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวไดโดยมิตองมีหมาย
 มาตรา ๓๒  ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ ใหผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือผูควบคุมสถานที่ที่รับ
ตัวผูนั้นไวมีอํานาจลงโทษสถานหนึ่งหรือหลายสถาน ดังตอไปนี้   
 (๑)   ภาคทัณฑ      
 (๒)   ตัดการอนุญาตใหรับการเยี่ยมหรือการติดตอไมเกินสามเดือน  

DPU



 

 

161 

 

 (๓) จัดใหอยูเดี่ยวครั้งละไมเกินสิบวัน    
 ในกรณีที่จําเปนตองมีการลงโทษบุคคลตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงเปนผูที่มีอายุไมถึงสิบแปดป
บริบูรณใหนํามาตรการลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม     
 มาตรา ๓๓  เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่
กําหนดในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่
พอใจแลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาตามมาตรา ๑๙ และใหคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีคําสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไป แลวแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการซึ่งยังดําเนินคดีอยูทราบแลวแตกรณี    
 ในกรณีที่ ผู เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดแมจะไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ แลว แตผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานความ
เปนไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี เพื่อประกอบพิจารณาดําเนินคดีผูนั้น
ตอไป และใหนําความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม   
 มาตรา ๓๔  ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูตองหาที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดแลวตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นเพียงใด หรือจะไมลงโทษเลยก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ผูไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว      
 มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ และ
พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๔ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
 

 มาตรา ๓๖  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้  
 (๑)   เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจคนและจับตัวผูเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควรวาบุคคลดังกลาวหลบซอนอยู ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอา
หมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไป     
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 (๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวของกับผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผู
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสารหรือ
หลักฐานใดมาเพื่อการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ 
 (๓) สอบปากคําผูเขารับการตรวจพิสูจน ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
หรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๗  
 (๔) ส่ังหรือใหจัดผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด รับการตรวจ หรือทดสอบวามียาเสพติดอยูในรางกายหรือไม   
 พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจตามที่ไดกําหนดไวตามวรรค
หนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยระบุไวในบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร      
 มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่
เกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๕  
การอุทธรณ 

 
 มาตรา ๓๘  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยตาม

มาตรา ๒๒ วาผูเขารับการตรวจพิสูจนนั้นเสพหรือติดยาเสพติด หรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหปลอยตัว
ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดชั่วคราว ตามมาตรา ๒๖ 
หรือมีคําส่ังขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีกตามมาตรา ๒๕ ผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาว ตอคณะกรรมการภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัย
หรือคําส่ังแลวแตกรณี   

 การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนเหตุใหทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด    
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด    
 มาตรา ๓๙  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง       
 มาตรา ๔๐  ในการพิจารณาอุทธรณ ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้  
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 (๑)   แจงใหผูอุทธรณมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา      
 (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา     
 ในกรณีที่ผูอุทธรณไมมาใหถอยคําหรือไมสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานตาม
คําส่ังของ คณะกรรมการตาม (๑) โดยมิไดแจงเหตุขัดของเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสาม
วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของคณะกรรมการ ใหถือวาผูอุทธรณไมประสงคจะมาใหถอยคําหรือสง
วัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตอไปตามที่
เห็นสมควร หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานตาม (๒) ตองระบุ
ดวยวาจะมาใหถอยคําหรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานในเรื่องใด 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 มาตรา ๔๑  ผูใดนําขอเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานใดอันเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ที่ไดมาจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไปเปดเผยตอบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติตามหนาที่ 
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด      
 ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้น
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน เวนแตเปนกรณีที่อาจเปดเผยไดตามวรรคหนึ่ง  
 มาตรา ๔๒  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา ๓๖(๒) 
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม หรือไมปฏิบัติตาม
หนังสือเรียกของคณะกรรมการ ตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    
 มาตรา ๔๓  ความผิดตามมาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบไดและในครั้ง
นี้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือ
พนักงานเจาหนาที่ประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดําเนินการเปรียบเทียบไดตาม
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  
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 เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     
 ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
            นายกรฐัมนตรี 

 

 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปญหาเกี่ยวกับการเสพ
ยาเสพติดใหโทษในปจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงโดยหลักการแลวผูเสพยาเสพติดมีสภาพ
เปนผูปวยอยางหนึ่ง มิใชอาชญากรปกติ การฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติดจึงสมควรกระทํา
ใหกวางขวาง และโดยที่ผูเสพยาเสพติดจํานวนหนึ่งถูกบังคับใหเปนผูจําหนายยาเสพติดเพื่อแลกกับ
การไดยาเสพติดไปเสพดวย สมควรขยายขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดให
ครอบคลุมถึงผูเสพและมีไวในครอบครอง ผูเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และผูเสพและ
จําหนายยาเสพติดจํานวนเล็กนอยดวย นอกจากนั้นเนื่องจากบุคคลซึ่งติดหรือเสพยาเสพติดมีจํานวน
มากและเปนปญหาสําคัญของประเทศ สมควรขยายสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือติด
ยาเสพติด และสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพราะนอกจากมี
หนวยงานของกระทรวงยุติธรรมแลวยังมีหนวยงานอื่นของรัฐ และหนวยงานเอกชนที่มีขีด
ความสามารถเขามารวมในการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดและการฟนฟูสมรรถภาพ
ของบุคคลดังกลาว อาทิเชน สถานที่ของหนวยงานในราชการทหาร เขต อําเภอ และกิ่งอําเภอ 
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลของเอกชนหรือหนวยงานอื่น ซ่ึงสมควร
รวมทรัพยากรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก ข 
กฎหมายสหรฐัอเมริกา เก่ียวกับมาตรการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพติด 

The Narcotic Addict Rehabilitation Amendments of 1971 
 

 Section 3401. Declaration of policy 
 It is the policy of the Congress that certain persons charged with or convicted of 

violating Federal criminal law,who are determined to be addicted to narcotic drugs,likely to be 
rehabilitated through treatment, should, in lieu of prosecution or sentencing,be civilly committed 
for confinement and treatment designed to effect their restoration to health and return to society 
as useful members. 

 It is the further policy of the Congress that certain persons addicted to narcotic drugs 
who are not charged with the commission of any offense should be afforded the opportunity , 
though civil commitment , for treatment, in order that they may be rehabilitated and returned to 
society may be protected more effectively from crime and delinquency which result from narcotic 
addiction 

 Section 3402.State facilities and personnel for care and treatment; encourage-
ment of adequate provision; benefit of experience of Surgeon General and the Attorney 
General 

 The Surgeon General and the Attorney General are authorize to give representatives 
of States and local subdivision thereof the benefit of their experience in the care, treat-
ment,rehabilitation of narcotic addicts so that each State may be encouraged to provide adequate 
facilities and personnel for the care and treatment of narcotic addicts in its jurisdiction. 

 Section 3411. Definitions 
 For the purposes of this subchapter, the term- 
 (a)  “Narcotic addict” means any individual who habitually uses any narcotic drug as 

defined in section 802(16) of Title 21, so as to endanger the public morals,health safety, or 
welfare,or who is or has been so far addicted to the use of such narcotic drugs as to have lose the 
power of self-control with reference to his addiction. 

 (b)  “Treatment” includes confinement and treatment in a hospital of the Service and 
under supervised aftercare in the community and includes, but is not; limited to,medical 
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,educational ,social ,psychological, and vocational services, corrective and preventive guidance 
and training , and other rehabilitative service designed to protect the public and benefit the addict 
by eliminating his dependence on addicting drugs, or by controlling his dependence, and his 
susceptibility to addiction. 

 (c)  “Surgeon General” means the Surgeon General of the Public Health Service. 
 (d) “Hospital of the Service” means any hospital or other facility of the Public Health 

Service especially equipped for the accommodation of addicts, and other appropriate publics or 
private hospital or other facility available to the Surgeon General for the care and treatment of 
addicts. 

 (e) “Patient” means any person with respect to whom a petition has been filed by a 
United Stated attorney as provided under subsection (b) of section 3412 of this title. 

 (f) “post hospitalization program” shall mean any program providing for the 
treatment and supervision of a person established by the Surgeon General pursuant to section 
3417 of this title. 

 (g) “Patient” mean any person with respect to whom a petition has been filed by a 
United States attorney as provided under subsection (b) of section 3412 of this title. 

 (f) “post hospitalization program” shall mean any program providing for the 
treatment and supervision of a person established by the Surgeon General pursuant to section 
3417 of this title. 

 (g) “State” includes the District of Columbia and the Commonwealth of Puerto Rico. 
 (h)  “United States” includes the Commonwealth of Puerto Rico. 
 (i)  “Related individual” mean any person with whom the alleged narcotic addict 

may reside or at whose house he may be,or wife, father or mother ,brother or sister , or the child 
or the nearest available relative of the alleged narcotic addict. 

 Section 3412. Preliminary proceedings 
 Petition for treatment 
 (a) Except as otherwise provided in section 3421 of this title,whenever any narcotic 

addict desires to obtain treatment for his addiction, or whenever a related individual has reason to 
believe that any person is a narcotic addict, such addict or related individual may file a petition 
with the United Stated attorney for the district in which such addict or person resides or is found 
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requesting that such addict or person be admitted to a hospital of the Service for treatment of his 
addiction. Any such petition Filed by a narcotic addict shall set forth his name and address and 
the facts relating to his addiction,}.Any such petition Filed by a related individual with respect to 
a person believed by such individual to be a narcotic addict shall set forth the name and address of 
the alleged narcotic addict and the facts or other data on which the petitioner bases his belief that 
the person which respect to whom the petition is filed is narcotic addict. 

 Petitions for confinement; consultations respecting availability of facilities 
 (b) After considering such petition, the United States attorney shall, if he determines 

that there is reasonable cause to believe that the person name in such petition is a narcotic 
addict,and that appropriate State or other facilities are not available to such person,file a petition 
with the United States district court to commit such person to a hospital; of Service for treatment 
as provided in this subchapter.in making his determination with respect to the no availability of 
such facilities,the United States attorney shall consult with the Surgeon General, and other 
appropriate State or local officials 

 Order for medical examination and hearing; person service 
 (c) Upon the filling of any such petition by a United States attorney,the court may 

order the patient to appear before it for an examination by physicians as provided under section 
3413 of this title and for a hearing, if required, under section 3414 of this title.The court shall 
cause a copy of such petition and order to be served personally upon the patient by a United 
States marshal. 
 Section 3413.judicial proceeding; advisement of patient: counsel,retained 
physician’sauthority treatment program of commitment, withdrawal, duration, confine-
ment, post confinement,and recommitment; order of commitment, conduct and report of 
examination,and copies to patient and counsel; return of patient for further proceedings 

The court shall immediately advise any patient appearing before it pursuant to an 
order issued under subsection (c) of section 3412 of the title of his right to have (1) counsel at 
every stage of the judicial proceeding under this subchapter and that, if he is unable because of 
financial reasons to obtain counsel; the court will,at the patient’s request ,assign counsel to 
represent him ; and (2) present for consultation during any examination conducted under this 
section , qualified physician retained by such patient ,but in no event shall such physician be 
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entitle to participate in any such examination or in the making of any report required under this 
section with respect to such patient that if ,after an examination and hearing as provided in this 
subchapter ,he is found to be a narcotic addict who is likely to be rehabilitated through treatment 
,will be civilly committed to the Surgeon General for treatment; that he may not voluntarily 
withdraw from such treatment; that the treatment (including post hospitalization treatment and 
supervision) may last forty –two months; that during treatment he will be confined in an 
institution; that for a period of three year following his release from confinement he will be under 
the care and custody of the Surgeon General for treatment and supervision under a post 
hospitalization program established by the Surgeon General ; and that should he fail or refuse to 
cooperate in such post hospitalization program or be determined by the Surgeon General to have 
relapsed to the use of narcotic drugs, he may be recommitted for additional confinement in an 
institution followed by additional post hospitalization treatment and supervision. After so 
advising the patient ,the court shall appoint two qualified physicians, one of whom shall be a 
psychiatrist ,to examination, the patient.For the purpose of the examination ,the court may order 
the patient committed for such reasonable period as it shall determine, not to exceed thirty days to 
the custody of the Surgeon General in a suitable hospital or other facility designated by the 
court.Each physician appointed by the court shall ,within such period so determined by the court , 
examine the patient and file with the court ,a written report with respect to such examination. 
Each such report shall include a statement of the examining physician’s conclusions as to whether 
the patient examined is narcotic addict and is likely to be rehabilitated through treatment. Upon 
the filling of such reports, patient so examined shall be returned to the court for such further 
proceeding as it may direct under this subchapter. Copies of such report shall be made available 
to the patient and his counsel 

 Section 3414. Hearings 
 Discharge of patient and dismissal of proceedimgs;notice of time and place; service; 
issues of time and place; service; issues of fact: demand for jury or judicial determination 

 (a) If both examining physicians (referred to in section 3413 of this title) conclude in 
their respective Written report that the patient is not a narcotic addict, or is an addict not likely to 
be rehabilitated though treatment ,the court shall immediately enter an order discharging the 
patient and dismissing the proceedings under this subchapter. If the written reports of either such 
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physician indicate that the patient is a narcotic addict who is to be rehabilitated though treatment, 
or that the physician submitting the report is unable to reach any conclusion by reason of the 
refusal of the patient to submit to a thorough examination, the court shall promptly set the case for 
hearing.The court shall cause a written notice of the time and place of such hearing to be served 
Personally upon the patient and his attorney. Such notice shall also inform the patient that upon 
demand made by him within fifteen days after he has been served ,he shall be entitled to have all 
issues of fact with respect to his alleged narcotic addiction determined by a jury . If no timely 
demand for a jury is made, the court , in conducting such hearing , shall determine all issues of 
fact without a jury. 
 Evidence; patient’s testimony; examinations and cross-examination; judicial 
review of orders of commitment  

 (b) In conducting any hearing under this subchapter ,the court shall receive and 
consider all relevant evidence and testimony which may be offered, including the contents of the 
report referred to in section 3413 of this title.Any patient with respect to whom a hearing is held 
under this subchapter shall be entitle to testify and to present and cross-examine witnesses.All 
final order of commitment under this subchapter shall be subject to review in conformity with the 
provisions of sections 1254 and 1291 of Title 28. 

 Detention of patient  
 (c) Any patient with respect to whom a hearing has been set under this subchapter 

may be detained by the court for a reasonable period of time in a suitable hospital or other facility 
designated by the court until after such hearing has been concluded. 

 Witness fees and mileage  
 (d) Witnesses subpoenaed by either party under the provision of this subchapter shall 

be paid the same fees and mileage as are paid to other witnesses in the court of the United States. 

Section 3415. Order of commitment for treatment to care and custody of 
Surgeon General; reports of Surgeon General  

If the court determines after a hearing that such patient is a narcotic addict who is 
likely to be rehabilitated though treatment,the court shall order him committed to the care and 
custody of the Surgeon General for treatment in a hospital of the Service. The Surgeon General 
shall submit to the court written reports with respect to such patient at such time as the court may 
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direct. Such reports shall include information as to the health and general condition of the 
patient,together with the recommendations of the Surgeon General concerning the continued 
confinement of such patient. 

 Section 3416. Period of commitment to care and custody of Surgeon General 
;patient subject to post hospitalization program; release from confinement  
 Any patient commitment to the care and custody of the Surgeon General pursuant to 
section 3415 of this title shall be committed for a period of six months,and shall be subject to 
such post hospitalization program as may be established pursuant to section 3417 of this title 
;except that such patient may be released from confinement by the Surgeon General at any time 
prior to the expiration of such six-month period if the Surgeon General determines that patient has 
been cured of his drug addiction and rehabilitated,or that his continued confinement is no longer 
necessary or desirable. 

 Section 3417. Release from confinement post hospitalization treatment  
 Notice and return to commitment court; placing patient under care and custody 
of Surgeon General for post hospitalization treatment; recommendation of Surgeon General 

 (a) Whenever any patient under the care and custody of the Surgeon General 
pursuant to this subchapter is to be released from confinement in accordance with the provisions 
thereof,the Surgeon General shall give notice of such pending release to the committing court 
within ten days prior thereto and shall,at the time of the patient’s release,promptly return him to 
that court.The court,after considering the recommendations of the Surgeon General with respect 
to post hospitalization treatment for any such patient so returned,may place such patient under the 
care and custody of Surgeon General for the three-year period immediately following the 
patient’s release,for treatment and supervision under such post hospitalization program as the 
Surgeon General may direct. 
 Return to committing court for recommitment and submission to post hospital- 
lization treatment  

 (b) If, at any time during such three-year period , any patient (1) fails or refuses to 
comply with the directions and orders of the Surgeon General in connection with such patient’s 
post hospitalization treatment and supervision, or (2) is determined by the Surgeon General to be 
again using narcotic drugs , the Surgeon General may order such patient’s immediate return to the 

DPU



 

 

171 

 

committing court which may recommit such patient to a hospital of the Service for additional 
treatment for a period of not to exceed six mount ,and may require such patient thereafter to 
submit to a post hospitalization program in accordance with subsection (a) of this section. 

 Section 3418. Petition for inquiry into health and general condition and necessity 
for continuation of confinement; order for release from confinement and return to court; 
placing patient under post hospitalization treatment  
 The court ,upon the petition of any patient after his confinement pursuant to this 
subchapter for a period in excess of three mount ,shall inquire into the health and general 
condition of the patient and as to the necessity ,if any ,for his continued confinement. If the court 
finds ,with or without a hearing ,that his continued confinement is no longer necessary or 
desirable ,it shall order the patient released from confinement and returned to the court .The court 
may ,with respect to any such patient so returned ,place such patient under a post hospitalization 
program in accordance with the provisions of subsection (a) of section 3417 of this title. 

 Section 3419.Criminal conviction or criminal appellation from determination of 
being narcotic addict; criminal proceedings prohibited from using information gained in 
addiction inquiry 
 Any determination by the court pursuant to this subchapter that a patient is a narcotic 
addict shall not be deemed a criminal conviction,nor shall such patient be denominated a criminal 
by reason of that determination. The results of any hearing, examination, test, or procedure to 
determine narcotic addiction of any patient under this subchapter shall not be used against such 
patient in any criminal proceeding. 

 Section 3420.Evidence; examining physician competent and compellable 
witness;physican-patien privilege  
 Any physician conducting an examination under this subchapter shall be a 
compellable witness at any hearing or other proceeding conducted pursuant to this subchapter and 
the physician patient privilege shall not be applicable. 

 Section 3421. Subchapter inapplicable to persons with criminal charge pen-
ding,on probation, or with sentence unserved; consent to commitment of such persons by 
authority with power over their custody 
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 The provisions of this subchapter shall not be applicable with respect to any person 
against whom there is pending a criminal charge, whether by indictment or by information,which 
has not been fully determined or who is on probation or whose sentence following conviction on 
such a charge,charge, including any time on parole or mandatory release,has not been fully 
served,except that such provision shall be applicable to any such person on probation, parole ,or 
mandatory release if the authority authorized to require his return to custody consent to his 
commitment. 

 Section 3425. Penalties; escape or rescue from custody 
 Whoever escapes or attempts to escape while committed to institutional custody for 
examination or treatment under this subchapter , or whoever rescues or attempts to rescue or 
instigates , aids, or assists the escape or attempt to escape of such a person ,shall be subject to the 
penalties provided in sections 751 and 752 of Title 18  
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ภาคผนวก ค 
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันเกี่ยวกับมาตรการแกไขผูตดิยาเสพติด 

The Penal Code of the Federal Republic of Germany 1957 
 

Section 61.Types of measures 
 Measures of rehabilitation and security are; 
 1.  commitment to a mental health institution; 
 2.  commitment to an institution for the Treatment of chemical dependency; 
 3.  commitment to an institution of protective custody; 
 4.  supervision of conduct; 
 5.  revocation of driver’s license; 
 6.  prohibition to practice a profession; 
Section 62.Principle of proportionality 
 A measure of rehabilitation and security may not be ordered if it would be dispro-
portionate to the offender’s past crimes and anticipated criminal behavior,as well as so to the 
amount of danger which he poses to society  

Section 64 Commitment to an institution for the treatment of chemical dependency 
 (1) If someone has the propensity for taking alcoholic beverages or other intoxicants 
to excess,and commits an unlawful act either while intoxicated or which is associated with his 
propensity,and for which he is convicted,or not escapes conviction only because his lack of 
criminal capacity has been proved or not excluded,the court shall order his commitment to an 
institution for the treatment of chemical if a danger exists that because of his propensity he will 
commit serious unlawful act. 
 (2) No such order shall be made if the prospects for success of withdrawal treatment 
are hopeless. 

Section 67.Sequence of execution 
 (1) If commitment to an institution pursuant to the provisions of S.63 and 64 is 
ordered in addition to punishment,the measure shall be carried out prior to execution of the 
punishment. 
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 (2) The court shall order,however,that all or part of the punishment shall be executed 
before the measure,if the purpose of the measure would thereby be more easily achieved 
 (3) The court may subsequently make,modify or vacate an order under subparagraph 
(2) if the circumstances of the offender appear to so require. 
 (4) If all or part of the measure is carried out prior to execution of the punish-
ment,time spent in carrying out the measure shall be credited toward execution of the 
punishment,until two-thirds of the punishment has been satisfied.This rule shall not apply if the 
court has entered an order pursuant to the provisions of S.67 d (5) sentence one 
 (5) If the measure is carried out prior to the execution of the punishment,the court 
may under the conditions of S.57 (1) sentence one,number 2 and 3 suspend execution of the 
remainder of the punishment for probation of one-half of punishment has been satisfied.If the 
balance of the punishment is not suspended,the measure will continue to be carried out.The court 
may order execution of the punishment,however,if the circumstances of the offender appear to so 
require. 

Section 67 a.Transfer to a different type of treatment  
 (1) If commitment to a mental health institution or to an institution for the treatment 
of chemical dependency has been ordered,the court may subsequently transfer the offender to the 
other institution if has would enhance the chances of a successful rehabilitation of the offender. 
 (2) Pursuant to the prerequisites of subparagraph (1),a court may also subsequently 
transfer an offender in protective custody to an institution administering one of the measures 
mentioned in subparagraph(1). 
 (3) The court may modify or vacate decisions taken under subparagraphs(1) (2),if it 
subsequently becomes evident that the rehabilitation of the offender may thereby be further 
enhanced. 
 (4) The time period for the term of commitment and review shall be governed by the 
provision which apply to the commitment ordered by the judgment. 

Section 67 d.Length of commitment 
 (1)  The maximum term of commitment shall be: 
        two years in an institution for the treatment of chemical dependency; 
        ten years on the first commitment to an institution of protective custody. 
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        A term shall begin to run at the commencement of the commitment If a  
simultaneously ordered court measure of deprivation of liberty is carried out prior to serving a 
sentence of imprisonment,the maximum term of commitment shall be lengthened to the extent 
that credit for time spent during the measure has been given toward execution of the punishment. 
 (2) If no maximum term is provided or if the term has not yet expired,the court shall 
suspend any further time in commitment and place the offender on probation as soon as it can 
reasonably be determined that,given his liberty,the offender will lead a law-abiding life.In the 
event of suspension,the conduct of the offender shall be placed under supervision. 
 (3) If the maximum term has expired,the offender shall be released.The measure shall 
therewith be terminated. 
 (4) If an offender is released after having spent the maximum term in his first 
commitment to an institution of protective custody,his conduct shall be placed under supervision. 
 (5) If an offender has served at least on year of commitment to an institution for the 
treatment of chemical dependency,the court may subsequently order discontinuance of the 
measure if,due to reason relating to the committed person himself,its purpose cannot be 
achieved.The conduct of the offender shall be placed under supervision. 

Section 67 e.Review. 
 (1) The court may conduct a review at any time to determine whether to suspend 
further commitment and place the offender on probation.These  examination must be conducted 
prior to the expiration of certain periods. 
 (2) The period of commitment referred to in subparagraph(1) are as follow: 
        six month in an institution for the treatment of chemical dependency; 
      One year in a mental health institution; 
      two years in an institution of protective custody. 
 (3) The court may shorten these periods.Within the framework of the statutory 
review periods it may also establish periods prior to the expiration of which a petition for a 
review shall be inadmissible. 
 (4) The periods begin to run at the commencement of the commitment.If a court 
refuses to grant a suspension,a new period begins on the date of this refusal. 
 

DPU



 

 

176 

 

Section 67g.Revocation of suspended commitment 
 (1)  The court shall revoke a suspension of commitment if the offender: 
       1.  commits an unlawful act while under supervision of conduct; 
       2.  flagrantly or obstinately violates instruction; or 
       3.  obstinately evades the supervision and guidance of a probation officer or 
office of supervision 
And this conduct indicates that the purposes of the measure require his confinement. 
 (2) The court shall revoke the suspension of conduct,the offender’s conduct indicates 
that,due to his conduction,the offender may be expected to commit unlawful act and that the 
purposes of the measure there fore require his confinement. 
 (3) The court shall also revoke a suspension if it learns of circumstances during the 
term of supervision of conduct which would have led to a denial of suspension and which indicate 
that the purposes of the measure require the confinement of the offender. 
 (4) The length of commitment,both before and after the suspension,shall not exceed 
the statutory maximum term of the measure. 
 (5) If a court does not revoke the suspension of commitment,the measure shall be 
deemed terminated at the end of the supervision of conduct term. 
 (6) Services performed by the offender in carrying out instruction shall not be 
compensated. 
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ภาคผนวก ง. 
กฎหมายมาเลเซียเก่ียวกับมาตรการบําบดัรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 
 1.  Dangerous Drugs (Amendment) Act 1984 
 Interpretation 
 2.  In this Act ,unless the context otherwise requires 
 “aircraft” includes every description of craft which may be used for the conveyance 
of passengers or goods by air; 
 “cannabis” means any part of any plant of the genus Cannabis from which the resin 
has not been extracted, by whatever name it may be designated; 
 “cannabis resin” means the separated resin ,Whether crude or purified , obtained from 
any plant of the genus cannabis; 
 “coca leaves” means the leaves of any plant of the genus of the Erythroxylaceae from 
which cocaine can be extracted either directly or by chemical transformation; 
 “Commission” means the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social 
Council of the United Nations; 
 “Conveyance” includes ship, train vehicle , aircraft,or any other means of transport by 
which person or goods can be carried; 
 “corresponding law” means any law stated in a certificate purporting to be issued by 
or on behalf of the Government of any country or territory to be a law providing for the control 
and regulation in that country or territory of the manufacture, sale, use,export,and import of drugs 
and substances in accordance with the provision of the Geneva Convention (No.1) or of the the 
Geneva Convention (No.2) or of the Hague Convention or of Protocol or of the Single 
Convention and any statement in any such certificate (or in any official copy thereof),or any 
statement in any such certificate (or in any official copy thereof) that any facts constitute an 
offence against that law ,shall be conclusive;  
 “crude cocaine” means any extract of the coca leaf which can be use directly or 
indirectly for the manufacture of cocaine; 
 “dangerous drug” means any drug or substance which is for the time being comprised 
in the First Schedule; 
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 “Drug Enforcement Officer” means a Drug Enforcement Officer appointed under 
section 3 of this Act. 
 “export” with its grammatical variations and cognate expressions in relation to 
Malaysia ,means to take or cause to be taken out of Malaysia by land , air or water,otherwise than 
in transit  
 “Geneva Convention (No.1)” means the Convention concluded at the Second Opium 
conference held at Geneva for the purpose of completing and strengthening the provision of 
Hague Convention and signed at Geneva on the 19th day of February, 1925; 
 “Geneva Convention(No.2) ” means the Convention concluded at Conference help at 
Geneva for the purpose of supplementing the Hague Convention and the Geneva Convention 
(No.1) and singed at Geneva on the 13th day of July,1931; 
 “Hague Convention” means the International Opium Convention signed at the Hague 
on the 23rd day of January, 1912  
 “import” with its grammatical variations and cognate expression,in relation to 
Malaysia ,by land ,air or water ,otherwise than in transit; 
 “in transit” means taken or sent From any country and brought into Malaysia by land 
,air or water (whether or not landed or transshipped in Malaysia) for the sole purpose of being 
carried to another country either by the same or another conveyance; 
 “medicinal opium” means raw opium which has undergone the processes necessary to 
adapt it for medicinal use in accordance with the requirements of the British Pharmacopoeia 
,whether in powder from or granulated ,or otherwise ,or mixed with neutral materials; 
 “Minister” means the Minister charged with the responsibility for medical and health 
services; 
 “offence under this Act” includes an offence under any regulation made under this 
Act; 
 “opium poppy” means ;any plants from which morphine may be produced. 
 “poppy-straw” means all parts except the seeds of the opium poppy ,after mowing  
 “premises” includes any house, shop, store, room, cubicle, shed, conveyance, or any 
place whether open or enclosed; 
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 “prepared opium” means the substance commonly called chandu and means opium 
prepared or re-prepared so as to be suitable for smoking or consumption otherwise  and includes 
dross and any other residues remaining after such opium has been smoked; 
 “Protocol” means the Protocol on Narcotic Drugs signed at lake Success ,New York 
,on the 11th days of December ,1946; 
 “raw opium” means the coagulated juice obtained from any plant from which 
morphine may be produced , whatever its content of morphine and in whatever from the 
coagulated juice is ,does not include medicinal opium; 
 “registered dentist” means a dental practitioner as defined in section 2(1) of the 
Dental Act 1971; 
 “registered dentist surgeon” means a dental surgeon as defined in section 2(1) of the 
Dental Act 1971; 
 “registered medical practitioner ” means a medical practitioner registered under the 
Medical Act  
 “registered pharmacist” means a pharmacist registered under any written law relating 
to the registration of pharmacists and includes ;in Sabah or Sarawak , a person holding a 
qualification recognized by the Director of Medical Service in Sabah or Sarawak , as the case 
may be , as a sufficient guarantee of the possession of the requisite knowledge and skill for the 
efficient practice of the profession of a pharmacist; 
 “ship” includes every description of ship , boat or craft used in navigation,whether 
propelled by oars or otherwise , or used for the carriage or storage of goods; 
 “Sing Convention” means the Single Convention on Narcotic Drugs signed at New 
York on the 30th day of March 1961; 
 “Subordinate court” has the meaning assigned thereto in section 3 of the Court of 
Judicature Act 1964; 
 “syringe” means any instrument suitable for the administration of hypodermic 
injections; 
 “trafficking” includes the doing of any of the following acts, that is to say, manufac-
turing, importing,exporting,keeping,concealing,buying, selling,giving, receiving, storing,adminis-
tering,transporting,carrying,sending,delivering,procuring,supplying or distributing any dangerous 
drug; 
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 “veterinary surgeon” has the meaning assigned thereto in the Veterinary Surgeons 
Act 1971; 
 “West Malaysia” has the meaning assigned thereto in section 3 of the Interpretation 
Act 1967,and includes the Federal Territory; 
 “written law” has the meaning assigned thereto in the Interpretation Act 1967. 

 Medical examination ect. of suspected drug dependant 
 25A. (1) Any Social Welfare officer or any police officer not below the rank of 
Sergeant or an officer-in-charge of a police station may take into his custody any person whom he 
reasonably suspects to be a drug dependant and shall within twenty-four hours produce such 
person before a Magistrate. If the Magistrate has reasonable cause to be believe that the person so 
brought before him is a drug dependant, he may order such person to be remanded and be 
medically examined or observed by a medical officer at a detection centre. 
 (2) If ,as a result of such medical examination or observation ,such person is certified 
to be a drug dependant and accompanied by a report of a Social Welfare officer. The Magistrate 
in Chamber may- 
  (a)  if it appears necessary for such person to undergo treatment and rehabilitation 
at rehabilitation centre, order such person to attend a rehabilitation centre for a period of six 
mounts; or  
  (b) if it appear not necessary for such person to undergo treatment and 
rehabilitation at a rehabilitation centre ,order such person to be supervise by a Social Welfare 
officer for a period of two year,subject to such person entering into a bond, with or without 
sureties,and to appear and receive judgment if and when called upon at any time during such 
period: 
 Provided that in the case of a person below the age of twenty-one years wherever 
practicable,the parent or guardian of such person shall be the surety for this purpose. 
 (3) Any person who- 
  (a) refuses to undergo the medical examination or observation at a detection 
center under subsection (1); 
  (b)  refuses to undergo the treatment and rehabilitation at a rehabilitation centre or 
the supervision by a Social Welfare officer under subsection (2);or 
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  (c) escapes from the lawful custody of a detection centre, shall be guilty of an 
offence against this Act. 
 (4) It shall be the duty of the person in charge of a detection centre to immediately 
inform the Social Welfare officer of any person remanded for medical examination or observation 
at a detection centre to enable the Social Welfare officer to prepare the report as required for the 
purpose of subsection (2) 
 (5) It shall be the duty of the Social Welfare office or the police office whoever 
initiates action under subsection (1) to produce such person before a Magistrate in Chambers after 
such person has been medically examined or observed by a medical officer at a detection centre. 
 (6) A supervision order made under subsection (2) (b) shall contain such requirement 
as to residence,submission to periodical clinical and laboratory tests and any other requirements 
as the Court may consider necessary for securing the good conduct and supervision of the 
supervises or for preventing a repetition by him of the same offence or the commission of other 
offences. 
 (7) Any supervisee who commits a breach of his bond shall be guilty of an offence 
against this Act, and any Court which is satisfied by information on oath that the supervisee has 
failed to observe any of the conditions of his bond may issue a warrant for his apprehension ,and 
deal with him for the offence in respect of which the supervision order was made in any manner 
in which the Court could deal with him if it had just found him guilty of that offence. 
 (8) An order made under subsection (1) or (2) shall be sufficient authority for the 
person in charge of a detection centre of a rehabilitation centre to detain any person in respect of 
whom an order has been made. 

 Powers of Court in respect of drug dependants below the age of twenty-one 
 25B. (1) where any person below the age of twenty-one year is found guilty of an 
offence against this Act the Court shall consider a report of a Social Welfare officer and if the 
Court is satisfied that such a person is a drug dependant as certified by a medical officer and that 
having regard to the circumstances of the case and character ,antecedents,health or mental 
condition of the person charged it is inexpedient to inflict the punishment provided, the Court 
may ,with or without recording a conviction- 
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  (a)  release the offender on probation subject to his entering into a bond ,with or 
without sureties,to be supervised by a Social Welfare officer for a period of two years and to be of 
good behavior and to appear and receive judgment if and when called upon at any time during 
such period;or 
  (b) direct that the offender be required to undergo treatment and rehabilitation at 
rehabilitation centre for a period of six month. 
 (2) A probation order made under subsection (1) (a) shall contain such requirements 
as to residence ,submission to periodical clinical and laboratory tests and any other requirements 
as the Court may consider necessary for securing the good conduct and supervision of the 
probationer or for preventing a repetition by him of the same offence or the commission of other 
offences. 

 Breach of bond 
 25C Any probationer who commits a breach of his bond shall be guilty of an offence 
against this Act, and any Court which is satisfied by information on oath that the probationer has 
failed to observe any of the conditions of his bond,may issue a warrant for his apprehension, and 
deal with him for the offence in respect of which the probation order was made in any manner in 
which the Court could deal with him if it had just found him guilty of that offence. 

 Period of detention  
 25D The period of detention in a rehabilitation centre shall be for a period of six 
offence. 
 Provided that  
 (a) the Board of Visitors of a rehabilitation centre may,in its absolute discretion, 
shorten the period of detention for reasons which appear to it to be sufficient,if such person has 
already completed a period of four months in a rehabilitation centre; and 
 (b) no such person shall be released from a rehabilitation centre during the first four 
month of the period of detention without the consent of the Minister of Welfare Services in 
writing. 
 Further detention in a rehabilitation centre beyond period of order. 
 25E If the person for the time being in charge of a rehabilitation centre is satisfied 
that a resident,whose period of detention therein is about to expire, needs further treatment and 
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rehabilitation he may,if the Board of Visitors of the rehabilitation centre consent,detain him for a 
further period not exceeding six months. 

 Board of Visitors. 
 25F The Minister of Welfare Service may appoint a Board of Visitors For each 
rehabilitation centre- 
 (a) to perform such duties and functions as the Minister of Welfare Service may by 
rules prescribe; and 
 (b) to advise and make recommendations to the Director General on such matters as 
the Director General may refer to it. 

 Admission of  volunteers to a rehabilitation centre  
 25G. (1) Any person may,and a parent or guardian shall,on behave of a minor of 
whom he is the parent or guardian,apply to a Social Welfare officer that he or such minor,as the 
case may be,admitted to a rehabilitation centre. 
 (2) The Social Welfare officer shall require the applicant or the minor,as the case 
may be,to be medically examined or observed by a medical officer at a detection centre and the 
provision of section 25A shall apply mutatis mutandis in the case of a volunteer drug dependant. 
 (3)  A rehabilitation centre may admit any drug dependant for voluntary treatment 
and rehabilitation on such terms and conditions as may be prescribed. 
 (4)  In the case of a minor,the parent or guardian shall sent him for treatment and 
rehabilitation at a rehabilitation centre,regardless of whether or not the minor is willing to 
undergo such treatment and rehabilitation. 

 Contribution order 
 25H.(1) Where a Social Welfare officer admits any person as a volunteer or requires 
any person to be admitted to a rehabilitation centre,the Social Welfare officer may make a 
contribution order on the person requiring him to make such contributions in respect of his 
maintenance as the Social Welfare officer may deem fit. 
 (2) Where an order is made by a Court requiring any person to be admitted to a 
rehabilitation centre,the Court may make a contribution order on the person requiring him to 
make a contribution in respect of his maintenance as the Court may deem fit. 
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 (3) Where a contribution order is made in respect of a minor, it shall be the duty of 
the parent or guardian of the said minor to comply with the contribution order. 
 (4) If any person shall willfully neglect to Comply with a contribution 
order,Magistrate may for every beach of such order by warren direct the amount due to be levied 
in the manner as provided by law for levying fines imposed by Magistrates,or may sentence such 
person to imprisonment each month’s contribution remaining unpaid. 

 Escape from lawful custody of a rehabilitation centre 
 25I.  Any person who- 
 (a) while undergoing treatment and rehabilitation in a rehabilitation centre escapes 
from the lawful custody thereof; or 
 (b) being absent from the rehabilitation centre on leave of absence fails to return to 
the rehabilitation centre upon the expiration of his leave without reasonable cause,shall be guilty 
of an offence against this Act. 

 Transfer of a resident from one rehabilitation centre to another 
 25J.If it appears to the Director General to be expedient in the interest of a resident 
that he should be transferred from one rehabilitation centre to another,it shall be lawful for the 
Director General to issue an order that such person be so transferred. 

 Aftercare of residents released from a rehabilitation centre 
 25K.(1) A drug dependant to a rehabilitation centre shall,after his release from the 
rehabilitation centre,be under the aftercare of a Social Welfare officer or of such other person as 
the rehabilitation committee shall appoint on the advice of the Social Welfare officer for a period 
of two years. 
 (2) Any person who is subject to aftercare on release from a rehabilitation centre 
shall, while under such supervision,comply with such conditions as may be specified in the 
aftercare order by the Board of Visitors of the rehabilitation centre. 
 (3) The Board of Visitors of a rehabilitation centre may,if it is satisfied that a person 
against whom an aftercare order is in force has failed to comply with any requirement of the 
order,make a recall against such person requiring him to return to the rehabilitation centre;if he 
fails to do so,such person may be arrested by a police officer and be returned to the rehabilitation 
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centre and be detained further for a period not exceeding six months as may be order by the Board 
of Visitors. 
 (4) The Board of Visitor of a rehabilitation centre may release a person who has been 
recalled from aftercare and exempt him from subsequent aftercare. 

 Rehabilitation committees 
 25L. The Minister of Welfare Services may appoint rehabilitation rehabilitation 
committee for any State or district,as the case may be,and such committees shall be engaged in 
the welfare of drug dependants and shall assist the Social Welfare officers in the supervision and 
aftercare of such person persons,shall carry out any duties and function as the Minister of Welfare 
Services may by rules prescribe. 

 Private rehabilitation centre. 
 25M.(1) The Minister of Welfare Service may,on the application of any 
person,approve the establishment of any private rehabilitation centre for the treatment and 
rehabilitation of drug dependants,upon such conditions as he may prescribe,and he may revoke 
any such approval at any time he may deem necessary. 
 (2) Notification of every such approval and of any revocation thereof shall be 
published in the Gazette. 
 (3) Any person who carries on the management of a private rehabilitation centre 
without the approval of the Minister of Welfare Services shall be guilty of an offence against this 
Act and shall be liable on conviction to a fine not exceeding ten not exceeding five years or to 
both. 

 Compulsory notification of drug dependants. 
 25N.(1) If shall be the duty of a registered medical practitioner to notify the 
Minister,of person who are being treated or rehabilitated by him as drug dependants in 
accordance with rules as may be prescribed by the Minister. 
 (2) Any person who contravenes the provisions of this section shall be guilty of an 
offence against this Act. 
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 Rules. 
 25O.The Minister of Services may make rules generally for carrying out the 
provisions of this Part,and without prejudice to the generality of such powers,may rules providing 
for- 
 (a)  the form to be used for the purposes of this Part; 
 (b) the administration of a rehabilitation centre including care and treatment, 
detention,discipline,discharge and aftercare temporary absence maintenance,education 
and,employment of persons admitted to a rehabilitation centre; 
 (c) the composition,duties,function and procedure of conducting the business of the 
procedure of conducting the business of the Board of Visitors and the rehabilitation committees; 
 (d) the establishment, management and control of private rehabilitation centres;and  
 (e)  matters required to be prescribed under this Part. 

 Jurisdiction  
 25P.Notwithstanding any provision in the Subordinate Court Act 1948 or the 
Criminal Procedure Code or any other written law to the contrary,any power or jurisdiction 
conferred on a Magistrate or a Magistrates’ Court or any other Court under sections 
25A,25B,25H,and 25I of this Part over the matters specified therein may be exercise by any 
Magistrate or Magistrates ‘Court or any other Court whether such matter arose within or outside 
the local jurisdiction of the Magistrates or within or outside the local limits of the of Magistrates’ 
Court or other Court,as the case may be. 

 Power of Court in respect of drug dependants below the age of eighteen 
 38A.(1) Where any person below the age of eighteen years is found guilty of an 
offence against this Act other than in the case of an offence under section 6B or 39B other than in 
a case where a person is found guilty of an offence against this Act for which the punishment 
shall be under section 39A,the Court shall consider a report of a Rehabilitation Officer as defined 
in the Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 and if the Court is satisfied that 
such person is a drug dependants as satisfied byja government medical officer and that having 
regard to the circumstance of the case and the character,antecedents,health or mental condition of 
the person charged it is inexpedient to inflict the punishment provided,the Court may,with or 
without recording a conviction- 
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 (a)  release the offender and order him to reside at a rehabilitation Centre for a period 
of two years to undergo treatment and rehabilitation,and immediately thereafter to undergo after-
care in accordance with the provisions of the Drug Dependant;(Treatment and Rehabilitation) Act 
1983;or 
 (b) order the offender to be placed under the supervision of a Rehabilitation Officer 
for a period of not less than two and not more than three years,and to execute a bond with or 
without sureties,as the Court may determine,to remain under such supervision for such period: 
 Provided that where such person fails to execute such bond,an order under paragraph 
(a) shall be made against him by the Court. 
 (2) Where an order under paragraph (a) of subsection(1) is made against an 
offender,it shall be deemed to be an order made by a Magistrate under paragraph (a) of subsection 
(1) of section 6 of the Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation)Act 1983,and where the 
order is made under paragraph (b) of that Act shall apply accordingly in relation to such order. 

 Powers of Court in respect of person found guilty under section 15. 
 38B.(1) Where a person is found guilty of an offence under section 15,he shall 
immediately after having undergone the punishment imposed upon him in respect thereof,undergo 
supervision by a Rehabilitation Officer as defined under subsection (2) of section 2 of the Drug 
Dependants(Treatment and Rehabilitation) Act 1973 for a period of not less than two and not 
more than three years as may be determines by the Rehabilitation Officer. 
 (2) A person who is required to undergo supervision by a Rehabilitation Officer under 
subsection(1),shall be deemed to have been placed under such supervision by virtue of an order 
made by a Magistrate under paragraph (b) of subsection(1) of section 6 of the Drug Dependants 
(Treatment and Rehabilitation) Act shall apply according in relation to such supervision. 

 (2) Drug Dependants (Treatment And Rehabilitation) Act 1983 

 Interpretation 
 2. (1) In this Act unless the context otherwise requires 
  “After care Centre” means an institution established under paragraph (c) of section 
10; 
  “Board of Visitors”means the Board of Visitors appointed by the Minister under 
section 11; 
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“Centre”means and includes a Rehabilitation Centre,an After-care a Day Centre; 
“dangerous drug” mean any drug of substance which is for the time being 

comprised in the First Schedule of the Dangerous Drugs Act 1952; 
“Day Centre”means a centre established under paragraph (b) of section 10 
“Director General”mean the Director General appointed under subssecton (2); 
“drug dependan”means a person who through the use of any dangerous drug 

undergoes a psychic and sometimes physical state which is characterized by behavioral and other 
responses including the compulsion to take the drug on a continuous or periodic basis in order to 
experience its psychic effect and to avoid the discomfort of its absence; 

“Minister”means the Minister charged with the responsibility for internal security’ 
“officer”means any Rehabilitation Officer and included any Social Welfare Officer 

of any police officer not below the rank of Sergeant or any officer in charge of a police station; 
“registered medical practitioner”means a medical practitioner registered under the 

Medical Act1971; 
“Rehabilitation Centre”means an institution established under paragraph (d) of 

section 10; 
“Rehabilitation Committee” means the committee appointed by the Minister under 

section 15; 
“Rehabilitation Officer” mean an officer appointed under subsection (2); 
“rules”means rules made by the Minister under this Act; 
“tests” means all such acts or procedures as may be carried out for the purpose of 

determining whether a person is a drug dependant  
 (2) The Minister shall appoint a public officer to be Director General who shall 
have,subject to the direction and control of the Minister,superintendence over all matters relating 
to the apprehension treatment and rehabilitation of drug dependants under this  Act and there shall 
be appointed such number of Rehabilitation Officers as may From time to be required for the 
purposes of this Act 

 Detention of suspected drug dependant for tests 
 3. (1) An officer may take into custody any person whom he reasonably suspects 
tobe a drug dependant. 
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  (2) A person taken into custody under subsection(1) may be detained for a period 
not exceeding twenty-four hours at any appropriate place for the purpose of undergoing tests. 

 Production before Magistrate where tests cannot be completed within twenty-
four hours 
 4. (1) If the tests cannot be held or completed or the results of such test cannot be 
obtatined within twenty-four hours from the time a person is taken into custody under 
subsection(1) of section 3 
   (a) the person may be released on bail,with or without surety,by an officer to 
attend at time and place mentioned in the bond;or 
   (b) the person may be produced an officer before a Magistrate,and the 
Magistrate may,if it appears to the Magistrate that it is necessary to detain him for the purpose of 
undergoing tests,order him to be so detain for such period not exceeding fourteen days to undergo 
tests or the Magistrate may release him on bail,with or without surety,to attend at such time and 
place as may be mentioned in the bond for the purpose of undergoing such tests,or where such 
person has already undergone tests but the result of such tests has not yet been obtained, 
Magistrate may release him on bail,with or without surety,to appear at such place and time as may 
be mentioned in the bond to receive the result of the tests. 
  (2) The provisions of  sections 390,391,392,393,and 404 of the Criminal 
Procedure Code shall apply mutatis mutandis to a bail bond executed under this section in so far 
as they are not inconsistent with the provisions of this section, and reference with the provision of 
this section,and references in the said section to a police officer shall be construed as reference to 
an officer under this Act. 

 Obligation of suspected drug dependant to undergo tests procedures. 
 5. (1) For the purpose of tests under section 3 or 4,the person shall submit himself to 
all such acts or procedures as he may be required or directed to undergo by an officer,or a 
government medical officer,or by a registered medical practitioner,or by any person working 
under the supervision of such officer,government medical officer or registered medical 
practitioner,as the case may be. 
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  (2) Where any person fails to comply with any requirement or direction under 
subsection (1),he shall be guilty of an offence and shall,conviction,be liable to be punished with 
imprisonment for a period not exceeding three months or with fine,or with both. 

 Magistrate’s order which may be made on a drug dependant. 
 6. (1) Where a person who has undergone the tests referred to in section 3 or 4,and,in 
consequence of such tests,is certified by a government medical officer or a registered medical 
practitioner to be a drug dependant,the officer shall produce him,or cause him to appear,befor a 
Magistrate and if the Magistrate,after giving such person an opportunity to make representations  

   (a) is satisfied that such person requires to undergo treatment and rehabilita-
tion at a Rehabilitation Center,order such person to reside at such Centre for a period of two years 
to undergo treatment and rehabilitation and thereafter to undergo after-care in accordance with the 
provision of his Act relating thereto;or 
   (b) is satisfied that such person’s treatment and rehabilitation may be carried 
out otherwise than at a Rehabilitation Centre,be may order such person to be placed under the 
supervision of a Rehabilitation Officer for a period of not less than two and not more than three 
years,and to execute a bond with or without sureties,as the Magistrate may determine,to remain 
under such supervision for such period; 
  Provided that where such person fails to execute such bond an order under 
paragraph(a) shall be made against him by the Magistrate. 
  (2) An order of supervision under paragraph(b) of subsection (1) shall contain the 
condition requiring such person to abstain from dangerous and may contain condition as to 
residence,employment,association,abstention from intoxicating liquor,or attendance at a Day 
Centre. 
  (3) The Magistrate shall,fore making an order either under paragraph (a) or (b) of 
subsection(1),consider a report by a Rehabilitation Officer on such person,a copy of with shall be 
supplied to such person and which shall be read out and explained to him. 
  (4) In making an order under subsection (1) the Magistrate shall have regard to the 
circumstance of the case,and character,antecedents,age,health,education,employment,family and 
other circumstances of the person against whom the order is proposed to be made. 
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  (5) A certificate under subsection(1) purporting to be signed by a government 
medical officer or a register medical practitioner shall be receivable by a Magistrate without proof 
of the signature thereon,and the Magistrate shall accept it as proof of its contents,unless the 
contrary is proved. 

 Breach of term of bond executed under Section 6(1)(b)  
 7. Where an officer has reason to believe that any of the term of the bond under 
paragraph (b) of section 6 has been breached,the officer may take such person into custody and 
produce him before a Magistrate within twenty-four hours from the time he is taken into custody 
who may,if he is satisfied that there has a breach of any of the term of the bond,order such person 
to reside at a Rehabilitation Centre for a period of two years to undergo treatment and 
rehabilitation and thereafter to undergo after-care in accordance with the provision of this Act 
relating thereto; 
 Provided that noting in this subsection shall be construed as in any manner derogating 
from the liability of such person and the sureties to the bond to pay the penalty under the bond in 
accordance with the procedure under Chapter XL of the Criminal Procedure Code or from the 
criminal liability of such person for any offence that he may have committed in making a breach 
of any of the term of bond. 

 Procedure for treatment and rehabilitation of drug dependant who volunteers 
for same 
 8. (1) Any person who is a drug dependant may apply to a Rehabilitation Officer to 
be provided with treatment and rehabilitation in respect of his drug dependency. 
  (2) Where a person makes an application under subsection(1), the Rehabilitation 
Officer shall as soon as possible make arrangements for the applicant to undergo tests. 
  (3) Where in consequence of the tests under subsection (2),such person is certified 
by a government medical officer or a registered medical practitioner to be a drug dependant, the 
Rehabilitation Officer shall decide whether such person should- 
   (a) undergo treatment and rehabilitation at a Rehabilitation Centre for a 
period of two years and thereafter undergo after-care in accordance with the provisions of section 
13;or 
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   (b) be placed under the supervision of a Rehabilitation Officer for a period of 
not less than years and more than three years,such supervision to be subject to the condition that 
he shall abstain from dangerous drugs and,may also be subject to such other conditions as the 
Rehabilitation Officer may consider necessary or expedient to specify for the purpose of securing 
such supervision,and such condition as to residence employment,associations abstention from 
intoxication liquor or attendance at a Day Centre,and shall inform the applicant of his decision. 
  (4) Where,upon being informed of such decision,the applicant agrees to undergo 
treatment and rehabilitation at the Rehabilitation Centre or supervision under a Rehabilitation 
Officer,as the case may be,he may before the decision is put into effect be required to execute a 
bond in the prescribed from for such amount as may be specified in the bond and with such surety 
or sureties as may be determined by the Rehabilitation Officer and containing such term and 
conditions as the Rehabilitation Office may impose including a condition requiring the applicant 
to pay such amount as may be specified towards hid maintenance,treatment and rehabilitation. 
  (5) Where a person who is undergoing treatment and rehabilitation at a Rehabili-
tation Centre or is under the supervision of a Rehabilitation Officer commits a breach of any of 
the terms of bond executed by him under subsection(4),he and any surety to the bond shall be 
liable to forfeit to be the Government of Malaysia the amount due under the bond or such portion 
thereof as the Director General may deem just and proper and the same may be recovered from 
them by a Magistrate in the same manner as a fine imposed by a Magistrates’ Court 
 Procedure for treatment and rehabilitation of drug dependant who is a minor 
and for whom assistance is sought  
 9. (1) Any parent or guardian of a minor whom the parent or guardian suspects of 
has reason to believe to be a drug dependant may apply to a Rehabilitation Officer for the minor 
to be treated and rehabilitated and produce such minor before such officer 
  (2) Where a minor is produced before a Rehabilitation Officer under subsection 
(1),the provisions of they apply to a person who applies for treatment and Rehabilitation Officer 
under subsection(1),the provision of section 8 shall apply to in the same manner as they apply to a 
person who applies for treatment and rehabilitation under that section,save that the bond required 
to be executed by the parent or guardian of the minor who made the application under subsection 
(1) and shall be in such from as may be prescribed  
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 Centres for treatment and rehabilitation  
 10. The Minister may,by notification in the Gazette,establish for the purpose of this 
Act 
  (a) Rehabilitation Centers for the residence,treatment and rehabilitation of drug 
dependants ordered or admitted to reside therein under this Act 
  (b) Day Centers for the attendance of drug dependents for receiving treatment 
and rehabilitation where such attendance is required under subsection (2) of section 6 or 
subsection (3) of section 8;or 
  (c) After-care Centers for the provision of after-care in cases where residence at 
such Center is required under subsection (2) or (3) of section 13  
  In such place as may be specified in the notification. 

 Board of Visitors 
 11. There shall be appointed by the Minister in respect of each Rehabilitation Centre 
a Board of Visitors,and such Board of Visitors- 
  (a) shall exercise all powers,discharge all such duties and perform all such 
functions as may be provide in this Act or as may be prescribed in any rules; 
  (b) shall advise and make recommendations to the Director General on all 
matters which the Director General may refer to it an on other matters pertaining to their duties 
and functions on which it may deem necessary or expedient to advise and make deem 
recommendations. 

 Shortening of period of rehabilitation and treatment at Rehabilitation Centre by 
Board of Visitors 
 12. The Board of Visitors of a Rehabilitation Centre may shorten the period of 
resident at such Centre in respect of any person for reason which appear to it to be sufficient if 
such person has already completed a period of twelve month residence in such Centre: 
 Provided that the Board of Visitors may,with the consent of the Minister in 
writing,charge from the Centre  person who has not yet completed twelve months of residence at 
the Centre if the Board is satisfied it is just and proper to do so for special reasons pertaining to 
the welfare of such person  
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 After-care 
 13. (1) A drug dependant who has been discharged from a Rehabilitation Centre 
shall,immediately upon such discharge,undergo after-care by a Rehabilitation Officer or other 
person as the Director General may designate for a period of two years. 
  (2) A person undergoing after-care under subsection(1) may be required by a 
Board of Visitors to comply with such conditions as the Board of Visitor may specify in an after-
care order to be made by such Board,and such conditions may include a condition for a period 
shall reside in an after-care Centre for a period not exceeding six months for such hours daily or 
otherwise as may be specified in such after-care order. 
  (3) The Board of Visitors may,at any time after considering such report on a 
person subject to an after-care order as may be submitted to it by a Rehabilitation Officer or other 
person under whose after-care such person is placed,make such variation to the term and 
conditions as it may deem fit. 

 Procedure where person undergoing after-care relapses into drug dependency 
 14. (1) Where a person who is undergoing after-care under section13 in pursuance of 
an order made under paragraph(a) of subsection (1) of section 6 is at any time reasonably 
suspected by an officer to be a drug dependant,such officer may produce him before a Magistrate 
who may,after giving such person an opportunity to make his representations in the matter,and 
after considering a report on him by a Rehabilitation Officer(a copy of which shall be supplied to 
such person),order him to reside at a rehabilitation for a period not exceeding six month if he is 
satisfied that such residence will assist to relieve such person of his drug dependency. 
  (2) Where a person is taken into custody under subsection (1), the provisions of 
sections 3 ,4 ,5 and 6 shall apply mutatis mutandis in so far as they are not inconsistent with 
subsection (1). 
  (3) A person who has completed a period of residence at a Rehabilitation Centre 
under subsection(1) at immediately thereafter undergo after-care in accordance with section 13 
for the portion of the period of after-care under subsection (1),of section 13 which had remained 
unexpired at the time of his being taken into custody under subsection(1),provided that such case, 
less than six months. 
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 Rehabilitation Committee 
 15. (1) The Minister may appoint a Rehabilitation Committee in respect of such 
district,town,area or locality as he may specify,to carry out,subject to any rules made under 
subsection (2),functions in relation to the rehabilitation and welfare of person who are or have 
been undergoing treatment and rehabilitation and for the purpose of assisting Rehabilitation 
Officers or other person responsible for the rehabilitation,after-care or supervision of such 
person,as such Committee may deem necessary or expedient or as the Minister may direct such 
Committee to perform. 
  (2) The Minister may by rules provide for the duties,functions and 
responsibilities of Rehabilitation Committees 

 Private centres for treatment and rehabilitation and for after-care 
 16. (1) The Minister may on the application of any individual person or any 
organization,body or group of person,grant approval for the establishment and operation of a 
private centre for the treatment and rehabilitation of drug dependants or for the after-care of 
person who have been drug dependence,upon such term and conditions as the Minister may 
specify. 
  (2) The term and conditions of any approval granted under subsection(1) may at 
any time be varied by the Minister and he may,without giving any notice or assigning any 
reason,revoke any approval granted under subsection (1) and any revocation so made may contain 
all such directions of an incidental or a consequential nature which the Minister may deem 
necessary,expedient or desirable. 
  (3) Notification of every approval of a centre under this section and every 
revocation of such approval,shall be punished in the Gazette. 
  (4) Any person who establishes or operates,or assists in the operation of any 
place for the treatment,rehabilitation,or after-care of persons who are or have been drug 
dependants shall be guilty of an be liable on conviction to a fine or to imprisonment not 
exceeding five years or to both. 
  (5) Nothing contained in the foregoing provisions of this section shall be 
construed as in any manner affecting,prejudicing or derogating from the rights of a person 
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lawfully providing medical treatment to any person in relation to any physical or mental condition 
arising from,or involving or relating to the drug dependency of such person. 

 Transfer between Centres  
 17. Any person who is resident at a Rehabilitation Centre at any time be Directed 
General to be transferred to reside at a different Rehabilitation Centre and where it is so directed 
the person the person shall be accordingly removed to such other Rehabilitation Centre. 

 Lawful custody  
 19. (1) A person shall be in lawful custody  
   (a)  A he is taken into custody by an officer under this Act. 
   (b)  while he is resident at a Rehabilitation Center or an After-care Centre 
under this Act; 
   (c) while he is being taken from or to any place,or while he is engaged in any 
activity under this Act outside a Rehabilitation Centre or an After-care Centre,during the period 
that he is under this Act to reside at a Rehabilitation Centre or an After-care Centre 
  (2) Subsection (1) shall not apply to a person who is admitted to a Rehabilitation 
Centre under section 8 or 9. 
  (3) Any person who escapes from lawful custody as referred to in subsection(1) 
shall be guilty of an offence and shall,on conviction,be liable to a fine or to imprisonment for a 
term not exceeding three years,or to both  

 Offences by residents of Rehabilitation Centres and After-care Centres,and by 
supervidees 
 20. (1) Where any person- 
   (a) contravenes any term or condition lawfully imposed under this Act in 
relation to residence,treatment or rehabilitation at a Rehabilitation Centre or at an After-care 
Centre,or in relation to attendance,treatment and rehabilitation at a Day Centre,or 
   (b)  commits a breach of any rules relating to a Centre,where no specific 
punishment is provide in such rules for such breach; 
   (c)  incited any resident of a Rehabilitation Centre or an After-care Centre,or 
any person attending a Day Centre,to commit a breach of any rules relating to such Centre; 
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   (d) uses any indecent,threatening,abusive or insulting words or gestures,or 
otherwise behaves in a threatening or insulting manner,against any person exercising any powers, 
discharge any duties or performing any function in relation to the custody, treatment, rehabilita-
tion,residence or supervision of any person under this Act,or against any person resident at a 
Rehabilitation Centre or an After-care Centre,or attending a Day centre or against any employee 
or servant employed or engaged at any Centre,or against any person lawfully visiting a Centre or 
otherwise lawfully present at a Centre,or assaults any person,employee or servant,as aforesaid. 
Shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine or to imprisonment for a 
term not exceeding three years or to both. 
  (2) Paragraphs (a) and (b) of subsection (1) shall not to a person who is admitted 
to a Rehabilitation Centre under section 8 or 9. 

 Period of any imprisonment or detention to be deemed to be period of residence 
after-care or supervision. 
 21. (1) Where a person who is undergoing residence at a Rehabilitation Centre,or 
after-care under section 13 or supervision under paragraph (b) of subsection (1) of section 6,or 
has been ordered to do so but has not yet commenced to undergo the same,is sentenced by any 
court to any term of imprisonment,or by a Juvenile Court to a term of detention,or is detained 
under any law relating to preventive detention,such imprisonment or detention shall take 
precedence over the residence,after-care or supervision as aforesaid,and the period of 
imprisonment or detention served shall be deemed to be residence at a Rehabilitation Centre,or 
after-care or supervision,as the case may be,and if upon completion of such period of 
imprisonment or detention there still remains unexpired any portion of the period for which he 
had been ordered to reside at a Rehabilitation Centre,or undergo after-care or supervision,as the 
case may be,he shall be required to reside at a Rehabilitation Centre or undergo after-care,or 
supervision,as the case may be,for such unexpired portion thereof. 
  (2) The foregoing provision of this section shall not apply to a person who is 
admitted to a Rehabilitation Centre under section 8 or 9. 

 Contribution for cost of maintenance, treatment and rehabilitation. 
 22. (1) where a Magistrate makes on order requiring any person to reside at a 
Rehabilitation Centre,he may at the time of making such order,or at any time thereafter during the 
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currency of such order make an order,requiring such person,or where such person is a 
minor,requiring his parent or guarding,to pay such amount as may be specified in the order to the 
Director General as contribution towards the cost of the maintenance,treatment and rehabilitation 
of such person at the Rehabilitation Centre. 
  (2) Before making an order under subsection (1),the Magistrate shall consider the 
report of a Rehabilitation Officer relating to the circumstance of the person against whom the 
order is proposed to be made (a copy of which report shall be supplied to such person)and give an 
opportunity to such person to make representations in the matter to the Magistrate. 
  (3) A Magistrate may,on the application of any person against whom an order 
under subsection (1) has been made,rescind,make anew or vary the order as the Magistrate deems 
just. 
  (4) If any person willfully fails to comply with an order under subsection (1),a 
Magistrate may ,for every breach of such order,by warrant direct the amount due to be levied in 
the manner as provided by law for levying fines imposed by a Magistrate’s Court or may sentence 
such person to imprisonment for a term not exceeding one week or to a fine or to both. 

 Jurisdiction 
 24. (1) Notwithstanding any provision in the Subordinate courts Act 1948 or the 
Criminal Procedure Code or any other written law to the contrary,any power or jurisdiction 
conferred on a Magistrate under sections 4,6,7,14 and 22 of this Act the matters specified 
therein,may be exercised by any Magistrate at any place whether such matters arose within or 
outside the local jurisdiction  of the Magistrate or outside the local limits of his court. 
  (2) A Magistrate exercising power under sections 4,6,7,14 or 22 may do so at any 
place,other than an open and public court,convenient for the purpose by the Magistrate,whether 
such place is within by outside the precincts of the court building. 

 Activity which will assist treatment and rehabilitation  
 26. Any person undergoing treatment and rehabilitation in a Centre may be require to 
engage in any activity which,in the opinion of the person in charge of the Centre,will assist in his 
treatment and rehabilitation,and such activity may involve employment in or outside the Centre. 
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 Separation of minors. 
 27. Where a minor is held in custody,or is required to reside at a Rehabilitation 
Centre or and After-care Centre,or to attend at a Day Centre,under any provision of his Act,or is 
being conveyed to or from any place while in such custody,or such residence or attendance,as the 
case may be,arrangements shall be made so that he is held in such custody,or so resides or 
attends,or is so conveyed,in a manner which will ensure that he does not associate with and is 
segregated from an adult who are being so held in custody,or are so residing or attending,or are 
being so conveyed. 
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ภาคผนวก จ. 
กฎหมายสิงคโปรเก่ียวกับมาตรการบําบดัรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

The Misuse of Drugs (Amendment) Act, 1979 
 

 Interpretation 
 2. In this Act, unless the context otherwise requires 
  “approved institution” means any institution or place delared by the Minister  to be 
an approved institution under section 38; 
  “article liable to seizure” means any money or thing by means of or in respect of 
which an offence under this Act has been committed or which contains evidence of an offence 
under this Act; 
  “Cannabis” means any part of any plant of the genus Cannabis from which the 
resin has not been extracted, by whatever name it may be designated; 
  “cannabis resin” means the separated resin ,Whether crude or purified , obtained 
from any plant of the genus cannabis; 
  “Class A drug” “Class B drug” and “class C drug” mean any of the substances and 
products for the time being specified respectively in Parts I,II and III of the First Schedule; 
  “controlled drug” means any substance or product which is for the time being 
specified in Part I,II or III of the First Schedule or anything that contains any such substance or 
product; 
  “corresponding law” means law stated in a certificate purporting to be issued by or 
on behalf of the government of a country outside Singapore to be a law providing for the control 
and regulation in that country of the production ,supply,use ,export and import of drug and other 
substance in accordance with the provision of the Single convention on Narcotic Drugs signed at 
New York on 30th March 1961,or a law provisions for the control and regulation in that country of 
the production,supply,use,export and import of dangerous or otherwise harmful drug in pursuance 
of any treaty ,convention other agreement or arrangement to which the government of that 
country and the Government of Singapore are for the time being parties; 
  “drug addict” means a person who through the use of any controlled drug- 
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  (a)  has developed a desire or need to continue to take that controlled drug; or 
  (b) has developed a psychological or physical dependence upon the effect of that 
controlled drug; 
  “immigration officer” has the same meaning as in the Immigration; 
  “inmate” means a person who is detained in an approved institution; 
  “manufacture” in relation to a controlled drug,includes any process of producing 
the drug and the refining or transformation of one drug into another: 
  “officer of customs” has the same meaning as in the Customs Act; 
  “officer of the Bureau” means the Director or any officer of the Central Narcotics 
Bureau: 
  “Review Committee” in relation to any approved institution, mean a Review 
Committee appointed for the institution under section 39; 
  “senior officer of customs” has the same meaning as in the Custom Act; 
  “special police officer” means a member of the Special Constabulary constituted 
under Part VIII of the police Act; 
  “Traffic”means- 
  (a)  to sell,give,administer,transport,send,deliver or distribute;or 
  (b)  to offer to do anything mentioned in paragraph(a) 
  otherwise than under the authority of this Act or the regulations made thereunder; 
and “trafficking ” has a corresponding meaning; 
  “Vigilante Corps” means the Vigilante Corps constituted under the Vigilante 
Corps Act. 

 Appointment of Director and other officers of Central Narcotic bureau. 
 3. (1) The Minister may appoint a Director and a Deputy of the Central Narcotics 
Bureau and such number of Assistant Director and other officers as the Minister may think fit. 
  (2) All officers of the Bureau appointed by the Minister before the 
commencement of this section shall be deemed to have been appointed under subsection (1)  

 Advisory committees 
 4. (1) For the purpose of assisting in the assisting in the administration of this Act 
the Minister may From time to time appoint such advisory committees as he think fit.  
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  (2) Every such committee shall have such function as the Minister may From time 
to time determine. 
  (3) Subjuct to any regulations made under this Act,every such committee may 
regulate its own procedure. 

 Presumption relating to urine test 
 22. If any controlled drug is found in the urine of a person as a result of a urine test,he 
shall be presumed,until the contrary is proved,to have consumed that controlled drug in 
contravention of section 8 (b) 

 Power of arrest  
 25. (1) An officer of the Bureau,a police officer,an officer of customs,or any special 
police officer or member of the Vigilante Corps authorized in writing by a police officer not 
below the rank of Assistant Superintendent of Police,may arrest without a warrant any person 
who has committed or whom he reasonably suspects to have committed an offence under this Act. 
  (2) Any person so arrested shall,together with any article which is liable to 
seizure,be taken to the Central Narcotics Bureau,a police station or a customs station and may be 
searched. 
  (3) No women shall be searched under this Act except by a women. 
  (4) An officer making an arrest under this section may seize and detain any 
article liable to seizure. 
 Urine test 
 31. (1) Any officer of the Bureau,immigration officer or police officer not below the 
rank of sergeant may,if he reasonably suspects any person to have committed an offence under 
section 8 (b), require that person to provide a specimen of his urine for a urine test. 
  (2) A person who,without reasonable excuse,fails to provide a specimen of his 
urine within such time as may be required by any of the officers referred to in subsection(1) shall 
be guilty of an offence. 
  (3) Any person (other than a Singapore citizen or a permanent resident) arriving 
in Singapore by land,sea or air who- 
   (a) fails to comply with the requirement of an immigration officer under this 
section; or 
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   (b)  is found as a result of a urine test to have consumed a controlled drug, 
may be prohibited from entering or remaining in Singapore. 
  (4) Any person who has been required to provide a specimen of his urine test 
under subsection (1) may,within such time and in such manner as may be prescribed,apply for a 
second test of the specimen of his urine which is kept for that purpose in accordance with any 
regulations made under this Act;but except as provided by subsection (5) no such application 
shall affect any order made by the Director or the Deputy Director of the Central Narcotics 
Bureau under section 37  
  (5) If as a result of any second test which has been conducted on the application 
of any person under subsection (4) it is found that there is no controlled drug in the specimen of 
his urine, shall be immediately discharge from any approved institution in which is detained. 

 Power of investigation of officers of Bureau  
 32. In any case relating to the commission of an offence under this Act.an officer of 
the Bureau shall have all the powers of a police officer under the Criminal Procedure Code in 
relation to an investigation into a sizeable offence. 

 Treatment and rehabilitation 
 37. (1) The Director of the Central Narcotics Bureau may require any person whom 
he reasonably suspect to be a drug addict to be medically examined or observed by a Government 
medical officer or a medical practitioner. 
  (2) If as a result of such examination or observation or as a result of a urine test it 
appears to the Director of the Central Narcotics Bureau that it is necessary for any person to 
undergo treatment or rehabilitation or both at an approved institution,the Director may make an 
order in writing require that person to be admitted for that purpose institution. 
  (3) The Director may, by writing under his hand,delegate to the Deputy Director 
of the Central Narcotics Bureau the power vested in the Director under subsection (1) or (2),either 
absolutely or subject to such conditions as he may specify, but no such delegation shall prevent 
the Director from exercising that power. 
  (4) A person who is a drug addict may volunteer to undergo treatment and 
rehabilitation at an approved institution and any statement made by that person for the purpose of 
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undergoing that treatment and rehabilitation shall not be admissible in evidence against him in 
respect of any subsequent prosecution for an offence under this Act. 
  (5) An approved institution may admit any drug addict for voluntary treatment 
and rehabilitation on such terms and conditions as may be prescribed. 
  (6) Every person who has been admitted to an approved institution under this 
section shall be detained in the institution for a period of 6 months unless he is earlier discharge 
by the Director or the Review Committee of the institution. 
  (7) If the Review Committee of an approved institution is of the opinion that an 
inmate whose period of detention therein is about to expire requires further treatment or 
rehabilitation or both,the Committee may by order in writing direct that the inmate be detained in 
the institution for a further period or period not exceeding 6 month at any one time; 
  Provided that no person in whom an order has been made under subsection (2) 
shall be detained in an approved institution or institutions for a period of more than 3 years after 
his admission to any approved institution pursuant to that order. 

 Approves institutions 
 38. (1) The Minister may from time to time,by notification in the Gazette,declare any 
institution or place to be an approved institution for the purpose of the treatment and 
rehabilitation of drug addicts and other person under this Act and may at any time in like manner 
revoke or amend any such notification. 
  (2) Every institution which on 1st January 1978 is an approved institution shall be 
deemed to have been so declared by the Minister under this section. 

 Review committee for approved institutions 
 39. (1) The Minister shall appoint for any approved institution or institutions a 
Review Committee which shall have such functions as are conferred upon if by this Act or the 
regulations made there under. 
  (2) Every such Committee shall consist of a Chairman,who shall be a person 
registered under the Medical Registration Act, and 5 other members. 
  (3) The chairman and member of a Review Committee shall be appointed by the 
Minister for a term not exceeding 3 year,but may from time to time be reappointed,or may at any 
time be removed from officer by the writing addressed to the Minister. 
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  (4) Three members of the Committee shall constitution a quorum at any meeting 
of the Committee  
  (5) The chairman shall preside at every meeting of the Committee at which he is 
present and in his absence the member present shall elect one of their number to preside at the 
meeting. 
  (6) Every question before the Committee shall be determined by a majority of the 
votes the members present and voting thereon and in the event of an equality of votes the 
Chairman of the member presiding at the meeting shall have a casting vote in addition to his 
original vote. 
  (7) Subject to the provisions of this Act and any regulation made there under the 
Committee may determine its own procedure. 
  (8) Any order of the Committee may be signed by the Chairman or a member of 
the Committee. 

 Review,discharge and transfer of inmates 
 40. (1) The Review Committee of an approve institution shall keep the case of every 
inmate under review and shall as often as practicable consider whether he should be discharge. 
  (2) The Director of the Central Narcotics Bureau or the Review Committee of an 
approves institution may at any time by order in writing- 
   (a) discharge any inmate; or 
   (b) transfer any inmate from one approved Institution to another approved 
institution. 
  (3) The Superintendent of an approved institution may enter into an arrangement 
with the Superintendent of another approves institution for the transfer of any inmate to that other 
institution and,subject to any directions given by the Director or the Review Committee,may 
carry out any transfer in accordance with that arrangement. 
  (4) On proof to his satisfaction that the presence at any place of an inmate is 
required in the interests of justice,or for the purpose of any inquiry,or in the public interest or in 
the interest of the inmate, the Superintendent may order that the inmate be taken to that place. 
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 Power of Magistrate to inquire into complaints of misconduct or breach of duty 
 41. (1) Where a complaints is made on oath to a Magistrate that any person is 
improperly detained in an approved institution by reason of any misconduct or breach of duty on 
the part of any officer in the discharge of his functions pursuant to this Act or any regulations 
made there under,the Magistrate may either inquire into the complaint himself or direct a police 
officer to make an inquire for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint 
and report to him the result of the inquiry. 
  (2) Every inquire under subsection (1) shall be conducted in private but,save as 
aforesaid,the procedure for conducting any inquiry shall be such as the Magistrate considers 
appropriate in the circumstances of the case. 
  (3) A Magistrate or a police officer conducting any inquiry under subsection(1) 
shall have all the power conferred on him by the Criminal Procedure Code in relation to the 
attendance and the production of documents. 
  (4) If after consider the result of any such inquiry the Magistrate is satisfied that 
any person who is detained in an approved institution ought not to be so detained he may make an 
order for the discharge of that person from the approved institution and that person shall be 
discharge accordingly. 
  (5) Any order or decision of the Magistrate made under this section shall be final. 
  (6) No evidence taken for the purpose of any such inquiry shall be admissible in 
any civil or criminal proceeding except where the person who gave that evidence is charged with 
giving or fabricating false evidence. 

 Inmate deemed to be in legal custody 
 42. (1)  Every inmate shall be deemed to be in the legal custody of the approved 
institution in which he is for the time being detained. 
  (2)  An inmate shall be deemed to be in legal custody- 
   (a) while he is confined in,or being taken to or from an approved institution; 
   (b) while he is for any other reason outside an approved institution in the 
custody or under the control of an officer of the approved institution; or  
   (c) while he is being taken to any place to which he is required or authorized 
under this Act to be taken,or is kept in custody in pursuance of any such requirement or authori-
zation. 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล                                     เอกชัย  กาญจนางกูรพันธุ 
ประวัติการศึกษา                                 ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2533 
 เนติบัณทิตไทย เนติบณัฑิตยสภา สมัยที่ 53 พ.ศ. 2544 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน      นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการ 
 ปองกันและปราบปรามยาเสพติด DPU
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