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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งพิจารณาจากปัญหา (1) มูลเหตุในการเสพยาเสพติด (2) ผลกระทบจากการ
เสพยาเสพติด (3) มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การวิจัยนี้เป็นการวิ
จับเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ แล้วทาการวิเคราะห์เพื่อเสนอแก้ไขกฎหมาย
จากการวิจัยพบว่า ปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดให้
โทษ (1) มู ล เหตุ ข องการเสพยาเสพติ ด ขึ้ น อยู่ กั บ ตั ว บุ ค คลที่ มี ค วามอยากลองด้ ว ยตนเอง
สภาพแวดล้อมมีเพื่อนที่ใช้ยาเสพติด จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาไปใช้ยาเสพติด สภาพสังคมที่
เป็นสื่อชักนาให้ใช้ยาเสพติด มั่วสุม ชักจูงกันไป การหายาเสพติดได้ง่ายโอกาสที่จะใช้และติดยาก็มี
มากขึ้น (2) ผลกระทบจากการเสพยาเสพติ ด ผู้ เสพยาเสพติ ด จะขาดความอดกลั้ น การควบคุ ม
อารมณ์ หากผู้นั้นถูกจับและติดคุกหลายๆ ครั้ง ความกลัวคุกตะรางและการลงโทษต่างๆ ตลอดจน
ความไม่ดีในสายตาของสังคม ก็ค่อยลดเสื่อมและชินชาไป ผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้องใช้จ่ายเงินในการซื้อ
ยามาใช้ ยิ่งติดมากขึ้น ยิ่งจาเป็นต้องใช้ปริมาณยามาก ย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม การติดยาเสพติด
ท า ให้ ค นในครอบครั ว ได้ รั บ ความล าบากทั้ งด้ านจิ ต ใจ (3) มาตรการทางกฎหมายในการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19
วรรคหนึ่ง มีบทบัญญัติ ห้ามเข้ารับการฟื้นฟูฯหากปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีใน
ความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล
ซึ่งตามพระราชบัญญั ติฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีห ลักการว่า ผู้ เสพยาเสพติดมี
สภาพเป็ น ผู้ป่ วยอย่ างหนึ่ ง มิใช่อาชญากรปกติ การฟื้นฟูส มรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึงสมควร
กระท าให้ ก ว้ า งขวาง การจ ากั ด เงื่ อ นไขในการมี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น การขั ด
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ดังนั้น จึงควรแก้ไข พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19
วรรคแรก “ผู้ใดต้องหาว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้
ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่
กาหนดในกฎกระทรวง...”
คาสาคัญ : การเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด
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Abstract
This research aimed to study the legal problems in rehabilitation of drug
addicts by considering the problems of 1) causes of drug abuse, 2) impacts from drug
abuse, 3 ) legal measures for drug addiction rehabilitation. This research was a
qualitative analysis by studying the conceptual documents, theories, and relevant
legal documents both in Thailand and abroad in order to propose amendments of
law.
The research results revealed that legal problems in rehabilitation of drug
addicts were 1) causes of drug abuse depended on the persons who wanted to try it
themselves and they were among friends who used drugs which important factors.
Social conditions which induced drug used and manipulation included the easier to
find drugs that increased the number of drug addicts, 2 ) effects of drug addiction
especially drug users were lack of tolerance, could not control emotion. The persons
who were arrested and jailed several times was offensive to society. Drug addict
Would have to spend more money to buy drugs since they need to use more
amount of drug. The addiction made the family suffered of psychological problems
included fear of prison, jail and various punishments as well as it looked bad in
society. 3 ) Legal measures for drug addiction rehabilitation according to the Drug
Addiction Rehabilitation Act, B.E. 2545 Section 19, Paragraph one, contains a provision
forbidding rehabilitation if it appears to be sought or pending prosecution for other
offenses, which is an offense punishable by imprisonment or in the process of
receiving imprisonment under the judgment of the court according to the Drug
Addiction Rehabilitation Act, B.E. 2 5 4 5 . There is a principle that a drug user with a
patient condition would not be a criminals. Therefore, the rehabilitation of drug
addicts should be broadly done. Restricting the conditions for rehabilitation is not the
objectives of the law.
Therefore, the Rehabilitation Act BE 2545, Section 19, Paragraph one should
be amended, “Any person is convicted of drug offense either taker or possession for
distribution or consume and distribute narcotics by type, category and quantity as
prescribed in the Ministerial Regulation ...”
Key word : Attending rehabilitation, Drug addict

บทนา
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยที่มีม านาน ลักษณะและความรุนแรงของ
ปั ญ หาก็เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพ เศรษฐกิจและสั งคม ซึ่งต่างก็เอื้อให้ ปัญ หายาเสพติดทวีความ
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รุนแรง โดยเฉพาะปัญหาในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และตนเอง เช่น การสูญเสียโอกาสในการศึกษา สุขภาพร่างกาย
และจิตใจเสื่อม โทรม การสูญเสียอิสรภาพเนื่องจากกระทาความผิด ความสัมพันธ์ใน ครอบครัวถูก
ทาลาย ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือ ผลกระทบในระดับประเทศคือ การสูญเสีย
ด้านงบประมาณในการ ปราบปรามจับกุมคุมขัง รวมทั้งการบาบัดฟื้นฟู ซึ่งนามาสู่การสูญเสียที่ สาคัญ
คือ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าอันเป็นกาลังสาคัญในการ พัฒนาประเทศในอนาคต (กิ่งกาญจน์
จงสุ ขไกล, 2555) มูล เหตุในการเสพยาเสพติด และมีการกระทาความผิ ดซ้า อาจมีห ลายประการ
ด้ ว ยกั น คื อ ตั ว บุ ค คลผู้ ใ ช้ ย าเสพติ ด สภาพแวดล้ อ มของผู้ เสพยาเสพติ ด การมี ย าหาได้ ง่ า ย
สภาพแวดล้อมที่มีความกดดันต่อจิตใจ และ สภาพแวดล้อมขาดการชักจูงไปในทางที่ดี ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่มที่ 9 เรื่องที่ 13 ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท)
(1) สาเหตุจากตัวผู้เสพ อาจจาแนก 1) ผู้ลองเสพยาเสพติด บุคคลเหล่านี้ชอบลอง แต่ใช้ไป
ครั้งเดียว หรือไม่กี่ครั้งแล้วก็เลิกได้ 2) ผู้เสพยาเสพติดเป็นครั้งคราว บุคคลเหล่านี้ชอบใช้ยา และมี
โอกาส หรือสภาพแวดล้อมชักจู งให้ ไปใช้ยาเป็นระยะๆ แต่เว้นระยะห่ างจนยังไม่เกิดสภาพติดยา
มักจะเป็นการใช้ยา 3) เพื่อเข้าในสังคม หรือหมู่เพื่อนฝูง ที่ชอบใช้ด้วยกัน 4) ผู้เสพยาเป็นประจาหรือ
ผู้ที่ติดยา บุ คคลเหล่านี้ ใช้ยาเป็ นประจา จนมีสภาพของการติดยา คือ มีอาการร่างกาย หรือจิตใจ
ขึ้นกับยาและอาการด้านยา
(2) สภาพแวดล้อม อาจมีสาเหตุมาจาก 1) เพื่อน ได้รับยาครั้งแรกจากเพื่อน ใช้ยาครั้งแรกที่
บ้านเพื่อน และเป็นผู้ที่มักจะหันไปปรึกษาเพื่อน เมื่อมีปัญหา เพื่อนจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาผู้
หนึ่งผู้ใดไปใช้ยาเสพติด 2) สภาพสังคมที่เป็นสื่อชักนาให้ใช้ยาเสพติด การที่เยาวชนมีเวลาว่าง และไม่
มีสิ่งใดที่เพลิดเพลิน และพอใจให้ทาในเวลาว่าง ทาให้เยาวชนไปมั่วสุมกันในที่ต่างๆ และชักจูงกันไป
ทาสิ่งต่างๆ ถ้ามีเพื่อนที่ไม่ดีอยู่ร่วมในกลุ่ม ก็อาจชักนาไปในทางอบายมุกต่างๆ เช่น การพนัน การมั่ว
สุมทางเพศ ตลอดจนการใช้บุหรี่ เหล้า และยาเสพติดต่างๆ
(3) การเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย ในสังคมที่ยาเสพติดหาได้ง่าย โอกาสที่จะหันไปใช้และติดยาก็
มีมากขึ้น ยาบางอย่างเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์ อาจมีผู้นาไปใช้เป็นยาเสพติดได้ ยาบางอย่างที่มี
โทษร้ายแรง และมีกฎหมายห้าม การผลิต หรือการค้า หากมีความต้องการอยู่ ราคา ก็ย่อมสูง และผู้ที่
ลักลอบผลิต หรือสินค้าก็ได้กาไรสูง ทาให้มีผู้ที่ป ระกอบอาชญากรรด้านการผลิตหรือค้ายาเสพติด ที่
ผิ ด กฎหมาย ทั้ งนี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ประสิ ท ธิภ าพของการรัก ษากฎหมายและผู้ รัก ษากฎหมายด้ ว ย ใน
สภาพแวดล้อมบางแห่ง มีการลักลอบค้ายาเสพติดกันมาก ยานั้นก็หาได้ง่าย มีผลให้เกิดปัญหายาเสพ
ติดรุนแรงและกว้างขวางขึ้น
(4) สภาพแวดล้อมการชักจูง ความกดดันต่อจิตใจจากสภาพแวดล้อม จะเป็น แรงดันให้ใช้ยา
เสพติดเป็นทางออก หรือทางหนี สภาพในครอบครัวย่อมเป็นเหตุของความกดดันของเด็กได้ เช่น เด็ก
ที่ไม่มีความสุขที่บ้าน พ่อแม่ แตกแยกกัน พ่อหรือแม่เป็นผู้มีบุคลิกภาพ หรืออุปนิสัยไม่ดี ติดสุรา หรือ
ยาเสพติด เด็กที่ขาดความรัก เป็นต้น
(5) ขาดการชักจูงไปในทางที่ดี ในสภาพสั งคมที่เสื่อม มีประชากรมาก แต่มีเครื่องอุปโภค
บริโภค และเครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ขาดแคลน ต้องแย่งกันใช้ ผู้คนต้องวุ่นวายอยู่ กับการ
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แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการดาเนินงานในระยะยาว ความหวังสาหรับอนาคตรางเลือนไป เยาวชนก็
ขาดการแนะนาชักจูงไปในทางที่ดี ในทางที่เสริมสร้าง กิจกรรมด้านเสริมสร้างมีน้อย เยาวชนจึงหันไป
ใช้เวลาว่างไปในทางเสื่อม ตลอดจนไปใช้ยาเสพติด
การคุมประพฤติเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขฟื้นฟู
และช่วยเหลือให้ผู้กระทาผิดในคดีไม่ร้ายแรงปรับตัวเข้าสู่สังคมได้ โดยใช้วิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
แบบไม่ควบคุมตัว เพื่ อเลี่ ยงการใช้โทษจาคุก เพราะหากให้ ผู้กระทาผิดเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเรือนจา
ร่วมกับผู้กระทาผิดคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคมจะทาให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ไม่
ดี เนื่องจากรับสิ่งที่ไม่ดีมาจากผู้กระทาผิดคดีร้ายแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและ
ป้องกันสังคมจากอาชญากรรม การให้โอกาสผู้กระทาผิดโดยการควบคุมและสอดส่องอย่างใกล้ชิดจาก
เจ้าหน้ าพนักงานที่ได้รับ การฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ให้คาแนะนาช่วยแก้ไขปรับปรุงนิสัยและ
ความประพฤติ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้กระทาผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติที่ศาลกาหนด
ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้กระทาผิดซ้าขึ้นอีก (วารุณี เกิดฉาย, 2527 : 13)
หลั กเกณฑ์ ก ารขอเข้ารั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง "ผู้ใดต้องหาว่ากระทาความผิดฐานเสพยา
เสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยา
เสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรือ
อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษ
จาคุกตามคาพิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับ
แต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผู้ นั้นไป
ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากตัว
ผู้ต้องหานั้น เอง หรือจากพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทาให้ ไม่อาจนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวได้" (พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19 วรรค
หนึ่ง)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4354/2560 ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการ
ติดยาเสพติดหรือเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้นั้ น จะต้องไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่
ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุก เมื่อข้อเท็จจริงตามคาร้องขอ
ฝากขังครั้งที่ 1 ฟังยุติว่า ขณะจาเลยกระทาความผิดคดีนี้ จาเลยอยู่ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวในคดี
ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นความผิด
ที่มีอัตราโทษจาคุก ดังนั้นจาเลยจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด การที่พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนและส่งตัวจาเลยพร้อมสานวนไปยังพนักงานอัยการ
ฟ้องคดีดังเช่นคดีอื่น จึงเป็นการกระทาโดยชอบแล้ว
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีหลักการที่ว่า ผู้เสพยาเสพ
ติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่อาชญากรปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึงสมควร
กระทาให้กว้างขวาง และโดยที่ผู้เสพยาเสพติดจานวนหนึ่งถูกบังคับให้เป็ นผู้จาหน่ายยาเสพติดเพื่อ
แลกกับการได้ยาเสพติดไปเสพด้วย จึงสมควรขยายขอบเขตของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้
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ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย และผู้เสพและ
จาหน่ายยาเสพติดจานวนเล็กน้อยด้วย นอกจากนั้นเนื่องจากบุคคลซึ่ง ติดหรือเสพยาเสพติดมีจานวน
มากและเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ สมควรขยายสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพ
ติด และสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะนอกจากมีหน่วยงาน
ของกระทรวงยุติธรรมแล้วยังมีหน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่มีขีดความสามารถเข้า
มาร่วมในการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลดังกล่าว
อาทิเช่น สถานที่ของหน่วยงานในราชการทหาร เขต อาเภอ สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งสมควรรวมทรัพยากรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เกดศิวาพร คารวนันท์ 2563)
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เงื่อนไขสาคัญของการคุมประพฤติหรือมีสิทธิเข้ ารับการฟื้นฟูฯ คือ ต้อง
ไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุก
หรื ออยู่ ในระหว่างรั บ โทษจ าคุก ตามคาพิ พ ากษาของศาล ดังนั้ น หากผู้ ต้ องหา ต้ องหาหรืออยู่ใน
ระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกย่อมขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ด พ.ศ.2545 มีหลักการว่า ผู้เสพยา
เสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่อาชญากรปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึง
สมควรกระทาให้กว้างขวาง การจากัดเงื่อนไขในการมีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูฯดังกล่าว จึงเป็นการขัด
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงควรต้องแก้ไขกฎหมายให้มีการขยายการคุมประพฤติมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางกฎหมายในการเข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศไทย และ ของประเทศไทย เกี่ยวกับ
ปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
3) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยา
เสพติดให้โทษ
4) เพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ ปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

สมมติฐานของการวิจัย
ปั ญ หาทางกฎหมายในการเข้ ารั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพของผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 และระเบี ย บคณะกรรมการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว
และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546
ยังคงมีข้อจากัด ถ้ามีการขยายหลั กเกณฑ์ ในการฟื้นฟูส มรรถภาพของผู้ ติดยาเสพติด จะทาให้ ล ด
จานวนการกระทาความผิดซ้าของเด็กและเยาวชนในคดีเสพยาเสพติดให้โทษ
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ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตในการวิจัยปัญหาทางกฎหมายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกระทาความผิดซ้ากรณี
เสพยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ประกอบด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พระราชกาหนดป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด พ.ศ.2534 พระราชบั ญ ญั ติวิ ธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และ
ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติ ด ยาเสพติ ด การควบคุ ม ตั ว และการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ แ ละผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary
Analysis) โดยการศึกษาข้อมูล จากเอกสาร ตารา ตัวบทกฎหมาย บทความ คาพิ พากษาของศาล
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาทางกฎหมายใน
การเข้ ารั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพของผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ให้ โทษ วิ เคราะห์ เสนอแก้ ไขกฎหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ท าให้ ท ราบแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางกฎหมายในการเข้ า รับ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
2) ทาให้ทราบมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศไทย และ ของประเทศไทย เกี่ยวกับ
ปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
3) ทาให้ทราบผลการวิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้
ติดยาเสพติดให้โทษ
4) ทาให้ทราบแนวทางในการเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

สรุปผลการวิจยั
ปัญ หาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ ติดยาเสพติดให้โทษ เริ่มจาก
มูลเหตุของการเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุอยู่หลายประการ ใน
ด้านผลกระทบจากการเสพยาเสพติดได้รับผลกระทบในหลายๆด้านด้วยกัน ในการเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดยังคงมีข้อกากัด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
(1) มูลเหตุของการเสพยาเสพติด ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่มีความอยากลองด้วยตนเองไม่ต้องมี
ใครชักชวน ประการต่อมาคือสภาพแวดล้อมของผู้เสพยาเสพติด มีเพื่อนที่ใช้ยาเสพติด ปรึกษาเพื่อน
จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการชั กนาไปใช้ยาเสพติด ประการต่อมาสภาพสังคมที่เป็นสื่อชักนาให้ใช้ยาเสพ
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ติด การที่เยาวชนมีเวลาว่าง ทาให้เยาวชนไปมั่วสุมกันในที่ต่างๆ และชักจูงกันไปทาสิ่งต่างๆ ถ้ามี
เพื่อนที่ไม่ดีอยู่ร่วมในกลุ่ม ก็อาจชักนาไปในทางอบายมุกต่างๆ ประการต่อมาการหายาเสพติดได้ง่าย
โอกาสที่จะหันไปใช้และติดยาก็มีมากขึ้น และในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันต่อจิตใจจะทาให้เด็ก
และเยาวชนหันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออก หรือทางหนี สภาพในครอบครัวย่อมเป็นเหตุของความ
กดดันได้
(2) ผลกระทบจากการเสพยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อแก่ผู้เสพ ผู้เสพยาเสพติดจะขาดความ
อดกลั้ น การควบคุมอารมณ์ หากผู้ นั้นถูกจับและติดคุกหลายๆ ครั้ง ความกลัวคุกตะรางและการ
ลงโทษต่างๆ ตลอดจนความไม่ดีในสายตาของสังคม ก็ค่อยลดเสื่อมและชินชาไป ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ ผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้องใช้จ่ายเงินในการซื้อยามาใช้ ยิ่งติดมากขึ้น ยิ่ง จาเป็นต้องใช้ปริมาณ
ยามาก เพราะเกิดการด้านยาดังได้ หากมีฐานะไม่ค่อยดีนัก ก็จาเป็น ต้องขายทรัพย์สมบัติต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการซื้อยาเสพติด จึงทาให้มีฐานะยากจนลง ผลกระทบทางสังคม ทาให้เสียชื่อเสียง และฐาน ะ
ทางสังคมของ ผู้ติดยา ผู้ติดยาย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม การติดยาเสพติดทา ให้คนในครอบครัว
ได้รับความลาบากทั้งด้านจิตใจ
(3) มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง มีบทบัญญัติ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มี
โทษจ าคุกหรื ออยู่ ในระหว่างรั บ โทษจาคุกตามคาพิ พ ากษาของศาล ซึ่งตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีหลักการว่า ผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่
อาชญากรปกติ การฟื้น ฟูสมรรถภาพของผู้ ติดยาเสพติดจึงสมควรกระทาให้ กว้างขวาง การจากัด
เงื่อนไขในการมีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูฯดังกล่าว จึงเป็นการขัดวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย ปัญหาทางกฎหมายในการเข้า รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยา
เสพติดให้โทษ ผู้วิจัยได้สรุปผล (1) มูลเหตุของการเสพยาเสพติด (2) ผลกระทบจากการเสพยาเสพติด
และ (3) มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลดังนี้
(1) มูลเหตุของการเสพยาเสพติด เป็นปัญหาที่สลับ ซับซ้อน มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุอยู่หลาย
ประการ ซึ่งเกี่ยวโยงประกอบกัน อาจแยกพิจารณาออกเป็นตัวบุคคลผู้ใช้ยาเสพติด สภาพแวดล้อม
ของผู้เสพยาเสพติด การมียาหาได้ง่าย สภาพแวดล้อมที่มีความกดดันต่อจิตใจ และ สภาพแวดล้อม
ขาดการชักจูงไปในทางที่ดี
1) ตัวบุคคลผู้ใช้ยาเสพติด หากพิจารณาในแง่บุคคลที่สัมพันธ์กับยาเสพติดแล้วจะเห็นว่า ใน
สภาพแวดล้อมที่มียาอยู่ หรือหายาได้ง่ายนั้น จะมีบุคคลที่มีประสบการณ์การใช้ยาแตกต่างกันได้มาก
พอจะจาแนกได้ดังนี้ 1) ผู้ที่ไม่ใช้ยาเสพติดเลย บุคคลเหล่านี้สามารถรักษาตนเองได้ ไม่สนใจที่จะไป
ลองหรือใช้ยา เปรียบได้กับผู้ที่ได้รับเชื้อโรคแล้ว ไม่เป็นโรค นับได้ว่า เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันดี 2) ผู้ลองใช้
ยาเสพติด บุคคลเหล่านี้ชอบลอง แต่ใช้ไปครั้งเดียว หรือไม่กี่ครั้งแล้วก็เลิกได้ 3) ผู้ใช้ยาเสพติดเป็น
ครั้งคราว บุคคลเหล่านี้ชอบใช้ยา และมีโอกาส หรือสภาพแวดล้อมชักจูงให้ไปใช้ยาเป็นระยะๆ แต่เว้น
ระยะห่างจนยังไม่เกิดสภาพติดยา มักจะเป็นการใช้ยา เพื่อเข้าในสังคม หรือหมู่เพื่อนฝูง ที่ชอบใช้
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ด้วยกัน 4) ผู้ใช้ยาเป็นประจาหรือผู้ที่ติดยา บุคคลเหล่านี้ใช้ยาเป็นประจา จนมีสภาพของการติดยา
คือ มีอาการร่างกาย หรือจิตใจ ขึ้นกับยาและอาการด้านยา บุคคลประเภทนี้ มีบุคลิกภาพที่มีแนวโน้ม
ที่จะติดยาได้ง่าย หรือพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า ขาดภูมิคุ้มกันต่ออาการติดยา
2) สภาพแวดล้อมของผู้เสพยาเสพติด สภาพแวดล้อม มีส่วนสาคัญไม่น้อยไปกว่า ตัวยา และ
จิตใจของบุคคล ในการที่ทาให้เกิดปัญหายาเสพติดขึ้น พอจะกล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุ ของ
ปัญหายาเสพติดได้ดังนี้ 1) เพื่อน ผู้ที่ใช้และติดยาเสพติด ส่วนใหญ่รู้จักยาจากเพื่อน ได้รับยาครั้งแรก
จากเพื่อน ใช้ยาครั้งแรกที่บ้านเพื่อน และเป็นผู้ที่มักจะหันไปปรึกษาเพื่อน เมื่อมีปัญหา เพื่อนจึงเป็น
ปัจจัยสาคัญในการชักนาผู้หนึ่งผู้ใดไปใช้ยาเสพติด การเลือกคบ หรือเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่เป็นผู้ใช้ยาเสพ
ติดย่อมเป็นทางนาให้บุคคลที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอ หรือขาดภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว หันไปใช้และติดยาได้ 2)
สภาพสังคมที่เป็นสื่อชักนาให้ใช้ยาเสพติด การที่เยาวชนมีเวลาว่าง และไม่มีสิ่งใดที่เพลิดเพลิ น และ
พอใจให้ทาในเวลาว่าง ทาให้เยาวชนไปมั่วสุมกันในที่ต่างๆ และชักจูงกันไปทาสิ่งต่างๆ ถ้ามีเพื่อนที่ไม่
ดีอยู่ร่วมในกลุ่ม ก็อาจชักนาไปในทางอบายมุกต่างๆ เช่น การพนัน การมั่วสุมทางเพศ ตลอดจนการ
ใช้บุหรี่ เหล้า และยาเสพติดต่างๆ ผู้ที่เคยใช้หรือติดยาเสพติด เป็นผู้ ที่รู้แหล่งที่ อาจหายาเสพติดได้
ย่อมชักนาเพื่อนไปใช้ยาเสพติดได้ บางคนอาจชักนาไป เพื่อตนเองได้มีส่วนได้รับยาเสพติดด้วย
3) การเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย ในสังคมที่ยาเสพติดหาได้ง่าย โอกาสที่จะหันไปใช้และติดยาก็มี
มากขึ้น ยาบางอย่างเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์อยู่ และมีการผลิตจากโรงงานเภสัชกรรม หรือนาเข้า
มาในประเทศ เพื่อเป็นยารักษาโรค แล้วมีขายอยู่ตามร้านขายยาทั่วไป อาจมีผู้นาไปใช้เป็นยาเสพติด
ได้ มาตรการในการควบคุ ม ยารั ก ษาโรคที่ เป็ น วัต ถุ อ อกฤทธิ์ต่ อ จิ ต ประสาท และยาเสพติ ด จึ งมี
ความสาคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติด ยาบางอย่า งที่มีโทษร้ายแรง และมีกฎหมายห้าม การผลิต
หรือการค้า หากมีความต้องการอยู่ ราคา ก็ย่อมสูง และผู้ที่ลักลอบผลิต หรือสินค้าก็ได้กาไรสูง ทาให้
มีผู้ที่ประกอบอาชญากรรด้านการผลิตหรือค้ายาเสพติด ที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ของการรักษากฎหมายและผู้รักษากฎหมายด้วย ในสภาพแวดล้อมบางแห่ง มีการลักลอบค้ายาเสพ
ติดกันมาก ยานั้นก็หาได้ง่าย มีผลให้เกิดปัญหายาเสพติดรุนแรงและกว้างขวางขึ้น
4) สภาพแวดล้อมที่มีความกดดันต่อจิตใจ ความกดดันต่อจิตใจจากสภาพแวดล้อม จะเป็น
แรงดันให้เยาวชนหันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออก หรือทางหนี สภาพในครอบครัวย่อมเป็นเหตุของ
ความกดดั น ของเด็ ก ได้ เช่ น เด็ ก ที่ ไม่ มี ค วามสุ ข ที่ บ้ า น พ่ อ แม่ แตกแยกกั น พ่ อ หรื อ แม่ เป็ น ผู้ มี
บุ คลิ กภาพ หรื ออุป นิ สั ย ไม่ดี ติดสุ รา หรือยาเสพติด เด็กที่ ขาดความรัก เป็น ต้น ความกดดันทาง
เศรษฐกิจ สังคม ก็เป็นปัญหา สาคัญ ชุมชนที่เศรษฐกิจไม่ดีมีความยากจนมาก มีผู้ที่ ติดยาเสพติดมาก
ผู้ที่ติดยาในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่อยู่ในบริเวณชุมชนแออัด หรือบริเวณใกล้เคียง ความ
ลาบากในการดารงชีพ และการขาดความหวัง สาหรับอนาคต อาจผลักดันให้คนบางคนหันไปใช้ ยา
เสพติด
5) สภาพแวดล้อมขาดการชักจูงไปในทางที่ ดี ในสภาพสังคมที่เสื่อม มีประชากรมาก แต่มี
เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ขาดแคลน ต้องแย่งกันใช้ ผู้คนต้องวุ่นวาย
อยู่ กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการดาเนินงานในระยะยาว ความหวังสาหรับอนาคตรางเลือนไป
เยาวชนก็ขาดการแนะนาชักจูงไปในทางที่ดี ในทางที่เสริมสร้าง กิจกรรมด้านเสริมสร้างมีน้อย เยาวชน
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จึงหันไปใช้เวลาว่างไปในทางเสื่อม ตลอดจนไปใช้ยาเสพติด
(2) ผลกระทบจากการเสพยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญยิ่งของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่น ๆ มากมายในประเทศ ปัญหายาเสพติดในประเทศ
ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวมากขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้าง
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขาดพลังและขาดความสมดุลในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคม
หลายสถาบั น เกิ ดความอ่อ นแอ เป็ น ช่อ งว่างท าให้ ปั ญ หายาเสพติด แพร่ระบาดอย่ างรวดเร็ว และ
กว้างขวางมากขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นาเข้า และ
ส่งออกยาเสพติด อาศัยผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนายาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิมและชนิ ดใหม่
เข้ามา เผยแพร่ในหมู่ประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสพ ผู้เสพยาเสพติดจะขาดความอดกลั้น การควบคุมอารมณ์ การ
แสดงอารมณ์ตามความเหมาะสม มีความอดทนน้อย ระแวง และหาความสุขจากชีวิตธรรมดาที่ไม่ใช้
ยาเสพติดไม่ได้ หากผู้ นั้ น ได้ผ่านการรักษาหลายครั้ง และเลิ ก ได้ไม่นานก็ต้องกลับไปใช้อีก ความ
เชื่อมั่น ในตนเอง และความหวังว่าจะเลิ กจากยา ก็ค่อยๆ หายไปทุ กที หากผู้ นั้ นถูกจับและติดคุก
หลายๆ ครั้ง ความกลัวคุกตะรางและการลงโทษต่างๆ ตลอดจนความไม่ดีในสายตาของสังคม ก็ค่ อย
ลดเสื่อมและชินชาไป การ ติดคุกตะราง หรือการถูกลงโทษทางกฎหมายกลายเป็นเรื่องเล็ก ค่านิยม
ของเขาก็เปลี่ ยนไป ความดีกับ ความชั่ว ตามแนวคิดปกติก็เลือนไป ความสุขที่เกิดจากการกระทา
ความดีก็ถอยไป นับได้ว่า เป็นการเสื่อมสลายของสภาพจิต เมื่อเยาวชนคนหนึ่งคนใดติดยาเสพติ ด
และมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นนี้ ก็จะเป็นพลเมืองดีไม่ได้ ไม่สามารถใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์
กับตนเองและผู้อื่นได้ กลับเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสาหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม จึงนับว่า เป็นการ
สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ซึ่งเป็นการสูญเสียที่สาคัญที่สุด
2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้องใช้จ่ายเงินในการซื้อยามาใช้ ยิ่งติด
มากขึ้น ยิ่ง จาเป็นต้องใช้ปริมาณยามาก เพราะเกิดการด้านยาดังได้ หากมีฐานะไม่ค่อยดีนัก ก็จาเป็น
ต้องขายทรัพย์สมบัติต่างๆ เพื่อใช้ในการซื้อยาเสพติด จึงทาให้มีฐานะยากจนลง ผู้ที่ ยากจนอยู่แล้ว
และต้องรับจ้างหาเงิน ยิ่งมีความลาบากในการยังชีพ และเลี้ยงดู ครอบครัว มีการขาดงานผู้ติดยาส่วน
ใหญ่ เมื่อติดงอมแงมแล้วจะไม่ สามารถทางานได้ เพราะจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจที่ ขัดกับการ
ทางาน เมื่อใช้ยามากในเวลากลางวัน ก็มีอาการซึม สะลึมสะลือ ความคิด ช้า ทางานได้ลาบาก เมื่อ ยา
หมดฤทธิ์ก็เกิดอาการถอนยา คือ กระวนกระวาย และ ปวดเมื่อยตามตัว ฤทธิ์ของยาและอาการถอน
ยานี้เกิด สลับกันอยู่ทั้งวัน จนไม่สามารถทางานหรือเรียนหนังสือ ได้ นอกจากนี้ ยังมีความจาเป็นต้อง
ใช้เวลาในการไปหายามาเพื่อใช้ในคราวต่อไป และหาที่ซุกซ่ อนเพื่อใช้ยา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะรบกวน
และขัดขวางการทางาน ทาให้ ประสิทธิภาพลดลง จนอาจต้องออกจากงาน
3) ผลกระทบทางสังคม ทาให้เสียชื่อเสียง และฐานะทางสังคมของ ผู้ติดยา ผู้ติดยาย่อมเป็นที่
รังเกียจของสังคม การติดยาเสพติดทา ให้คนในครอบครัวได้รับความลาบากทั้งด้านจิตใจและ ฐานะ
การเงิน มีผลให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวได้ ดังจะเห็นได้ว่าผู้ติดยามีอัตราการหย่าร้างสูง ผู้ติด
ยาจาเป็นต้องใช้เงินจานวนมากในการซื้อยามาใช้ ประกอบกับความ อยากยารุนแรง ทาให้ขาดการยั้ง
คิด จึงเกิดอาชญากรรมต่างๆ ขึ้นได้ ในชุมชนใดที่มีผู้ติดยาเสพติดอยู่ โอกาสที่จะเกิดการลักขโมยมี
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มากขึ้น
4) ผลกระทบทางด้านการเมือง การลั กลอบค้าสารเสพติดข้ามชาติ มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงและชื่อเสียงของประเทศ สาเหตุเนื่องจากปัญหายาเสพติดได้ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะความสัม พันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อบ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งผลิตยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด จะก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทยไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้า และธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทาให้ประเทศคู่แข่งฉวยโอกาสในการโจมตีประเทศไทย
5) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ การผลิตและการค้ายาเสพติด จัดเป็น
กลุ่ มธุรกิจ และเศรษฐกิจ นอกกฎหมายที่ ไม่ก่อให้ เกิดการผลิ ต แม้ว่าการค้ายาเสพติดบางส่ว นจะ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เมื่อมีการค้าขาย แต่ก็เป็นรายได้สาหรับคนบางกลุ่มที่กระทาผิด
กฎหมายและเอารัดเอาเปรียบสังคม ปัญหายาเสพติดทาให้รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณจานวนมาก
เพื่อใช้ในการป้องกัน ปราบปราม บาบัดรักษาและฟื้นฟู แทนที่จะนาไปใช้ในการด้านอื่นๆ ที่มีความ
จาเป็น ต้องสูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่จาเป็น รวมทั้งกระทบต่อทรัพยากร
มนุษย์ เพราะยาเสพติดมีส่วนทาลายพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองของเด็กและเยาวชน
และแรงงานที่จะเป็นพลังของประเทศไทยในอนาคต
(3) มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด หลักเกณฑ์การขอเข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง คือ ผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง
เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพ แต่ต้องไม่เป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ใน
ระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่น ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุก
ตามคาพิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจ
พิ สู จ น์ ก ารเสพหรื อการติ ดยาเสพติ ด เว้น แต่ มี เหตุสุ ดวิสั ยหรือมี เหตุ จาเป็ น อย่ างอื่น ที่ เกิด จากตั ว
ผู้ต้องหานั้น เอง หรือจากพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทาให้ ไม่อาจนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวได้
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้เสพและมี
ไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพติด มีสภาพเป็น
ผู้ป่ ว ยอย่ างหนึ่ ง มิใช่อาชญากรปกติ การฟื้ นฟูส มรรถภาพของผู้ ติดยาเสพติดจึงสมควรกระทาให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากการสรุปผล อภิปรายผลการวิจัย ปัญหาทางกฎหมายในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ เกี่ยวกับมูลเหตุของการเสพยาเสพติด ผลกระทบจากการเสพยาเสพติด
และ มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
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แก้ไข พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19 วรรคแรก “ผู้ใด
ต้องหาว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อ
จ าหน่ าย หรื อ เสพและจ าหน่ ายยาเสพติ ด ตามลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภท และปริ ม าณที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง ให้พนักงานสอบสวนนาตัวผู้ต้องหาไปศาล ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหา
นั้นมาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การ
เสพหรือการติดยาเสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากตัวผู้ต้องหานั้นเอง
หรือจากพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทาให้ไม่อาจนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ได้
เหตุผลในการยกเลิกข้อความว่า...ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีความ
ในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุ กตามคาพิพากษาของ
ศาล... เนื่องจากพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้เสพ
และมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพติด มี
สภาพเป็ น ผู้ป่ วยอย่ างหนึ่ ง มิใช่อาชญากรปกติ การฟื้นฟูส มรรถภาพของผู้ ติดยาเสพติดจึงสมควร
กระทาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ถึงแม้จะต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีความในความผิดฐานอื่นก็
สามารถขอฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้
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