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รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 173 หน้า.
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมจากนโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติดของไทยและต่างประเทศ และปัจจัยที่ทาให้
แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกาหนดเป็นนโยบาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและ
กาหนดนโยบาย จานวน 10 ราย
ผลการศึกษาพบว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวคิดที่ มุ่งปรับเปลี่ยน
มุมมองของผู้เสพยาเสพติดจาก “อาชญากร” มาเป็น “ผู้ป่วย” เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา
ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม แทนการถูกดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้รูปแบบการ
เบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อช่วยให้การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดี
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดได้รับ
การกาหนดเป็นนโยบาย คือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ
ทุกภาคส่วนล้วนเห็นความสาคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนามาตรการปราบปรามยาเสพติดมาใช้ทาให้
มีการดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจานวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาล-คนล้นคุก
ตามมาในที่สุด ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการมาตรการอื่นๆ ที่จะนามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้ น ประกอบ
กับประสบการณ์จากต่างประเทศ ได้มีพัฒนาการของการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดไปกาหนดนโยบายใช้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปั จจัยเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด และประสบการณ์จากต่างประเทศข้างต้นมีอิทธิพลสาคัญต่อการนาข้อเสนอเชิงนโยบายเข้า
สู่วาระนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทย ส่วนการกาหนดนโยบายนั้น พบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
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The purposes of this study are to explore the concepts, purposes, and model
to decriminalization of drug cases from Thailand and foreign countries, and to find
the factors contributing to the concept of decriminalization of drug cases. This study
is a qualitative research applied on documentary research and in-depth interview
from 10 stakeholders who are involved in policy process.
The results showed that the decriminalization of drug cases is a concept that aims to
change the view of drug addicts is the "patient" doesn’t be the "criminal" to receive
appropriate medical treatment instead of being prosecuted by the criminal justice system
which assisted the administration of criminal justice to be more effective.
The key factors that encourage the decriminalization of drug cases have been defined
as a policy are the drug problem intensified in all areas of the country that make all sectors of
society recognized the necessity of decisive measures to resolve the problem, causing case
backlog and overcrowding issues later. As a result, relevant agencies need to seek other
measures to solve those problems combined with the experiences from foreign countries
which has been developed the decriminalization of drug cases as a policy to suppress drug.
The serious drug problem and experiences from foreign countries are the major influences in
defining policy agenda in Thailand. Later for the policy formulation, knowledge associated with
decriminalization of drug cases has been developed to be implemented effectively. In addition
the policy actor, the political leader with a strong leadership is able to decide his own policy.
All relevant agencies also have same understanding in decriminalization of drug cases policy.
As a result, there is no conflict between the agencies and all agencies recognized the benefits
from the policy.
Therefore, to promote and encourage all sectors to recognize the importance of
decriminalization of drug cases is an important part for supporting and setting a policy agenda
to achieve sustainable solutions.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในโลกไร้พรมแดนยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ส่งผลให้
“ปัญหายาเสพติด” นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาคมโลก
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคงของชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทั่วทุกมุมโลกกลายเป็นปัญหาที่หลายประเทศได้ประสานความร่วมมือ
ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข โดยเฉพาะการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดที่ ดาเนินการในลักษณะ
เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (transitional organized crime) กลายเป็นปัญหาสังคมที่มี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีความเกี่ยวโยงกับบุคคลหลายฝ่ายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทาให้การแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในยุค
โลกาภิวัตน์เช่นนี้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี พหุภาคี และระหว่างประเทศจาก
หลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นองค์รวม
จากรายงานการประชุมของสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drug and Crime - UNODC) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2012
พบว่า จากจานวนประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 15 – 64 ปี) ทัว่ โลก ประมาณ 230 ล้านคน หรือ ร้อยละ
5 เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือประชากรทุกๆ 20 คน จะมีผู้เสพยาเสพติด 1 คน นอกจากนี้ ปั ญ หาการ
ใช้ ย าเสพติ ด ยั ง พบว่ า มีประชากรประมาณ 27 ล้านคน หรือ ร้อยละ 0.6 เป็นผู้เสพเฮโรอีนและ
โคเคน หรือประชากรทุกๆ 200 คน จะมีผู้เสพเฮโรอีนและโคเคน 1 คน (United Nations Office on
Drug and Crime – UNODC, 2012) สถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ายาเสพติดได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุม
โลกกลายเป็นปัญหาที่หลายประเทศตระหนักถึงพิษภัยและให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 ที่มีการแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ปี ค.ศ.1961 (Single
Convention on Narcotic Drugs, 1961) แนวคิดหนึ่งที่นานาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบ
ยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา ให้ความสนใจและนามากาหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการ
ทางเลือกที่นอกเหนือไปจากมาตรการปราบปรามยาเสพติด คือ การลดทอนความเป็ นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.)
ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้านยาเสพติด
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นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากหลากหลายสาขา
อาชี พ ร่ว มกัน ระดมความคิ ดเห็น แลกเปลี่ย นประสบการณ์แ ละความรู้ เพื่ อผลัก ดันแนวคิด การ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมจัดทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นมาตรการทางเลือกสาหรับแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเพื่อผลักดัน
ไปสู่กระบวนการกาหนดเป็นนโยบายยาเสพติดของประเทศที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเหมาะสม
(มนัญญา ไวอัมภา, 2553)
สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบัน นับว่าเป็นปัญหาวิกฤตที่รุนแรงและเรื้อรังมาอย่าง
ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การเสพ การจาหน่าย การนาเข้า-ส่งออกยาเสพติด ล้วนแต่มีผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สวัสดิภาพทางสังคม ความมั่นคงทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้รัฐบาลต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เป็นกาลั งสาคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า จากสถิติผลการจับกุมผู้กระทาผิดคดียาเสพติดให้โทษของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ พบว่า สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2546
การจับกุมผู้กระทาผิดคดียาเสพติดลดลงถึงร้อยละ 55.90 (กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด,
2555) เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 119/2544 จนกระทั่งประกาศชัยชนะต่อสงครามยาเสพติด
เมื่อ วัน ที่ 3 ธั นวาคม พ.ศ.2546 โดยกาหนดยุท ธศาสตร์ พลั ง แผ่น ดิน เพื่ อเอาชนะยาเสพติด เป็ น
ยุทธศาสตร์ต่อสู้กับยาเสพติด มุ่งเน้นการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงในการปราบปรามผู้ค้าและผู้ผลิต
ส่วนผู้เสพยาเสพติดให้นาเข้าสู่ระบบบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจากยาเสพติด แต่พบว่าตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา สถิติผลการจับกุม ผู้กระทาผิดคดียาเสพติดให้โทษเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องซึ่ง แสดงให้เห็นว่าการประกาศสงครามกับยาเสพติด ที่ใ ห้ค วามสาคัญ กับ การดาเนิน การ
ปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรงมิได้ช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ลงได้อย่างถาวร อีกทั้งยัง
เป็นการกระตุ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดไปในทิศทางที่เลวร้ายและรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น
ในขณะที่การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบาบัด
และระบบต้องโทษ ซึ่งเป็นมาตรการทางเลือกของคดียาเสพติดกลับไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร จาก
รายงานจานวนการคัดกรอง การเข้ารับบาบัด การจาหน่าย และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ภาพรวมทั้งประเทศ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2554 ดังนี้ 319,931 ราย 42,955 ราย 49,148 ราย 42,659 ราย
56.374 ราย 63,294 ราย 99,982 ราย 131,369 ราย 137,791 ราย และ 173,267 ราย ตามลาดับ
(สานักบริหารการสาธารณสุข, 2555) แสดงให้เห็นว่าจานวนผู้ป่วยยาเสพติดในประเทศไทยยัง คงมี
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จานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเกิดกลุ่มเสี่ยงที่พร้อมเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา
หากมีปัจจัยบางอย่างเอื้ออานวย
จากสถานการณ์และสภาพปัญหาตามที่กล่าวมา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป
การลดทอนความเป็ น อาชญากรรมได้ ถู ก น ามาใช้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เ สพยาเสพติ ด ในประเทศไทยเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ยั ง คงประสบปั ญ หาหลายด้ า น โดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นยาเสพติ ด ยั ง มี ค วามเข้ า ใจในองค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แนวทางในการดาเนินงานขาดความสอดคล้อง
และต่ อเนื่ อง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาสัง คมได้อย่า งทั่ว ถึง ดัง นั้ นจึง ควรมี
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดถูกกาหนดเป็นนโยบายยาเสพติดของประเทศเพื่อเป็นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติ ด ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บริ บ ทของสั ง คมไทยและเกิ ด ประสิทธิผลต่อทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป
2. โจทย์วิจัย
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมซึ่ง เป็น หนึ่ง ในมาตรการทางเลือกของคดีย าเสพติด มี
แนวคิด วัตถุประสงค์ และรูป แบบการดาเนิ นการอย่ างไร และมี ปั จจัยใดบ้างที่ท าให้แนวคิดการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกาหนดเป็นนโยบายของประเทศ
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดจากนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ของไทยและต่างประเทศ
2. เพื่อศึก ษาปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูก
กาหนดเป็นนโยบาย
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4. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณี การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม” ผูว้ ิจัยจะทาการศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ศึกษาถึงแนวคิด วัตถุประสงค์
และรูปแบบการดาเนินการของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดของประเทศต่างๆ
ดังต่อไปนี้ ประเทศโปรตุเกส ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศแคนาดา ประเทศเม็กซิโก ประเทศเวียดนาม
และประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงการดาเนินงานตามแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติดจากประสบการณ์ของแต่ละประเทศ อีกทั้งเกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจน ครอบคลุม และลึกซึ้ง
ในระดับที่สามารถนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
4.2 กระบวนการนโยบาย ศึกษาเฉพาะกระบวนการกาหนดนโยบายการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด ในระบบบังคับบาบัด ที่ประกอบไปด้วย ปัจจัยนาเข้า ระบบการเมือง
ปัจจัยนาออก และผลสะท้อน ของนโยบาย โดยทาการศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกาหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
4.3 คดียาเสพติด ศึกษาเฉพาะการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2519 พระราชกาหนดการป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ในความผิดฐานเสพ
ฐานเสพและครอบครอง ฐานเสพและจาหน่าย และฐานเสพ ครอบครองเพื่อจาหน่าย
5. คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
5.1 ยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษทั้ง 5 ประเภท ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้ง 3 ประเภท ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ.2518 และสารระเหยตามพระราชกาหนดการป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
5.2 คดี ย าเสพติ ด หมายถึ ง คดี ที่ ผู้ ก ระท าผิ ด ได้ ก ระท าความผิ ด ฐานเสพ ฐานเสพและ
ครอบครอง ฐานเสพและจาหน่าย และฐานเสพและครอบครองเพื่อจาหน่าย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
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5.3 ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง บุคคลที่ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราวเพื่อความสนุกสนานในการ
เข้าสังคม หรือ ใช้ยาเสพติดเป็นประจาจนต้องพึ่งยาเสพติดนั้นอยู่ตลอดเวลา
5.4 นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการดาเนินกิจกรรมที่มาจากการตัดสินใจของรัฐบาลที่
กาหนดขึ้น เพื่อบรรเทาปั ญหาและความต้ องการของประชาชนเฉพาะเรื่ อง โดยอาศั ยข้ อเรี ยกร้ อง
ข้อสนับสนุนและผลสะท้อนกลับจากนโยบายที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้นเป็นแรงผลักดันแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การกาหนดเป็นนโยบาย
5.5 กระบวนการกาหนดนโยบาย หมายถึง การศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการในการก่อตัวของ
นโยบาย โดยจะเริ่ ม จากการศึ ก ษา รวบรวมประเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ เพื่ อ แปลงเป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจโดยระบบการเมืองเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจกาหนดเป็นนโยบาย
ต่อไป
5.6 ปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกาหนด
เป็นนโยบาย หมายถึง สิ่งที่ผลักดันและสนับสนุนให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดถูกกาหนดเป็นนโยบาย
5.7 การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด หมายถึง การลดหรือถอนการ
กระทาที่ถือว่าผิดกฎหมายยาเสพติ ด โดยเฉพาะกรณีของผู้เสพยาเสพติด ที่ครอบครองยาเสพติดใน
ปริมาณเล็กน้อยหรือครอบครองเพื่อการเสพส่วนตัว ให้ได้รับโทษทางอาญาน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษ
ทางอาญาด้วยการใช้มาตรการทางเลือ กอื่นเพื่อ หลีกเลี่ยงการลงโทษจาคุก เช่น การบาบัดรักษา
การปรับ เป็นต้น
5.8 นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด หมายถึง แนวทางปฏิบัติ
ที่ น ามาใช้ ใ นการลดทอนความเป็ น อาชญากรรมส าหรั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในคดี ย าเสพติ ด ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และพระราชบัญ ญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ทาให้ทราบถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติดจากมุมมองของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจน ครอบคลุม และลึกซึ้ง
ในระดับที่สามารถนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมาปรับใช้เพื่อนาไปสู่
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การแก้ไขและพัฒนานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็น อาชญากรรมของ
คดียาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
6.2 ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ถูกกาหนดเป็นนโยบายยาเสพติ ด ของประเทศที่ มี ค วามเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ของประเทศไทย
6.3 ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถนาผลที่ได้
จากการศึกษามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อกาหนดหรือพัฒนากรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดของประเทศเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
6.4 ทาให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติ ดที่อาจ
นาไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ของประชาชนจากการแก้แค้นทดแทนมาเป็นการแก้ไขฟื้นฟู โดยปรับเปลี่ยน
มุมมองที่มีต่อผู้เสพยาเสพติดจากอาชญากรมาเป็นผู้ป่วยที่จาเป็นต้องเข้ารับการบาบัดรักษาอาการ
เสพยาเสพติดมากกว่าผลักดันผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี
การลดทอนความเป็นอาชญากรรม” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎี
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด (criminality of narcotics)
1.1.1 ความหมายของอาชญากรรม
อาชญากรรมตามความหมายของสังคมวิทยา
Frederick Howard Wine กล่าว่า อาชญากรรม หมายถึง การกระทาความผิดที่
ส่งผลกระทบต่อสังคมให้ได้รับความเสียหาย อีกทั้งเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติของกฎหมายจึง
ต้องได้รับการลงโทษเป็นการตอบแทน (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2548)
อาชญากรรมตามความหมายของอาชญาวิทยา
Quinney (1970: 7) กล่าวว่า อาชญากรรม หมายถึง การกระทาที่ละเมิดกฎหมาย
อาญาและถูกดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นการกระทาที่ขัดต่อบรรทัดฐานของสังคม
โดยไม่ว่าจะกระทาผิดกฎหมายอาญาหรือบรรทัดฐานของสังคมย่อมได้รับการลงโทษ
อาชญากรรมตามความหมายของกฎหมาย
Paul Tappan กล่าวว่า อาชญากรรม หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกกาหนดโดยกฎหมาย
อาญาและผ่านการพิจารณาคดีแล้วว่ามีความผิดจริง (สุดสงวน สุธีสร, 2547)
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า “อาชญากรรม” หมายถึง พฤติกรรมที่ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญาซึ่งเป็นการกระทาที่มีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม ส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย
และสังคมโดยรวมและผลจากการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมาย ผู้กระทาผิดจะต้อ งได้รับโทษทางอาญา
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนิยาม “อาชญากรรมของคดียาเสพติด" ว่าหมายถึง การกระทาผิดของบุคคลที่ละเมิ ด
กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและต้องได้รับการลงโทษทางอาญาเนื่องจากผลแห่งการกระทานั้น
โดยทั่วไป การกระทาผิดที่ถูกบัญญัติว่าเป็นความผิดทางอาญาในคดียาเสพติด ได้แก่
การเสพ การครอบครอง การจาหน่าย การนาเข้า การส่งออก การผลิต ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
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ได้แก่ กลุ่มผู้เสพ ประกอบด้วย เด็กเยาวชน ผู้ใช้แรงงาน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ค้า /ผู้จาหน่าย
ประกอบด้วย ผู้ลาเลียง ผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ผลิต ผู้ลาเลียงสารตั้งต้น ผู้คุ้มกัน และนายทุน
1.1.2 ความหมายของยาเสพติด
ความหมายโดยทั่วไป
องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความหมายว่า “ยาเสพติด” หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไป
แล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิ ตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่ม
ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ (สานักพัฒนาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2554)
ความหมายตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 บัญญัติไว้ว่า “ยาเสพติดให้โทษ” หมายถึง
สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ
แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็น ลาดับ
มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และ
สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ ผลผลิตเป็นยาเสพติด
ให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจาบ้านบางตารับตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้ โทษผสมอยู่ (สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน
ป.ป.ส., 2552: 1)
จากความหมายของยาเสพติดดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงนิยามความหมายของ “ยาเสพติด”
ว่าหมายถึง สารหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยจะกิ น ดม สูบ ฉีด หรือด้วย
ประการใดๆ แล้วจะทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ เช่น ต้องการเพิ่มขนาดการเสพ มีอาการอยากยา
เมื่อขาดยาและเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้เสพ
1.1.3 ความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด
เมื่อมีการกระทาผิดเกิดขึ้นในสังคม สังคมนั้นต้องแสวงหาแนวทางและมาตรการต่างๆ
มาใช้ในการจัดการกับผู้กระทาผิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมนั้น โดยแต่ละสัง คม
จะมีสาเหตุในการลงโทษและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดที่เป็นไปตามความเชื่อของสัง คมตนเอง
และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการเสพ การครอบครอง การจาหน่าย
และการผลิต ถือว่าเป็นการกระทาที่กฎหมายกาหนดให้เป็นความผิด (mala prohibita) (สุดสงวน สุธีสร,
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2547: 31) เนื่องจากบางสังคมยอมรับในการเสพยาเสพติด ครอบครองยาเสพติด เพื่อเสพ เป็นการ
กระท าที่ สามารถทาได้ ภายใต้ การรั บรองของกฎหมาย แต่ในบางสัง คมการเสพยาเสพติดกลั บเป็ น
พฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายตามที่รัฐและสังคมกาหนด ซึ่งการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะเป็นเรื่อง
ที่ถูกหรือผิดนั้นขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละประเทศ
อย่างไรก็ตาม การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถูกจัดว่าเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษ
มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมประเภทต่างๆ จึงทาให้ต้องมีการกาหนดบทลงโทษ วิธีการป้องกัน
แก้ไขและบาบัดฟื้นฟูพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่แตกต่างกันไป ลักษณะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2551)
1) การเสพยาเสพติดจัดว่าเป็นอาชญากรรมต่อมาตรฐานทางศีลธรรม
(crimes against the moral order) การเสพยาเสพติดถูกมองว่าเป็นการกระทาที่ละเมิดบรรทัดฐาน
อันดีงามของสังคมและสั่นคลอนมาตรฐานทางศีลธรรม แม้ว่าจะมีผู้ใช้ยาเสพติดเป็นจานวนมากแต่
พฤติกรรมดังกล่ าวมิได้ ก่อให้เ กิดอันตรายและส่ง ผลกระทบต่อสัง คมส่ว นรวม รัฐ จึง อ้างสิทธิออก
กฎหมายมากากับ ว่ าการเสพยาเสพติ ดเป็น การกระทาที่ ละเมิ ดกฎหมายเพื่ อคุ้ มครองและรัก ษา
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
2) การเสพยาเสพติ ด จั ด ว่ า เป็ น อาชญากรรมที่ ป ราศจากผู้ เ สี ย หาย
(victimless crime) การเสพยาเสพติดเป็นการกระทาที่ผู้เสพยาเสพติดสมัครใจที่จะกระทาผิดทั้งที่รู้
ว่าการเสพยาเสพติดเป็นการกระทาผิดกฎหมายและส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจแต่ก็ยัง
เลือกปฏิบัติผู้เสพยาเสพติดจึงต้องรับผิดชอบผลจากการกระทาของตนเอง อีกทั้งการดาเนินคดีตาม
กฎหมายโดยหลัก แล้ วต้ อ งมี ผู้เ สีย หายมาแจ้ง ความร้ องทุก ข์ ตารวจจึ ง จะสามา รถดาเนิ นการต่ อ
ผู้กระทาผิดได้ แต่ด้วยผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้เสียหายเองจึงไม่ แจ้งความเพื่อดาเนินคดีต่อตนเองทาให้
ตารวจขาดข้อมูลเพื่อดาเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากต่อการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
(อัณณพ ชูบารุง, 2538: 53)
3) การค้ายาเสพติดจัดว่าเป็นอาชญากรรมองค์กร (organized crime)
ในกรณีผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้จาหน่ายยาเสพติด จัดเป็นการกระทาผิดร้ายแรง มักดาเนินงานในรูปแบบองค์กร
เป็นเครือข่ายธุรกิจมืดที่ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สลับซับซ้อนทาให้ยากต่อการสาวหาต้นตอในการผลิต
และค้ายาเสพติดรายใหญ่ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากตารวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักการเมือง เพื่อความอยู่รอดในการดาเนินธุรกิจด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่าง
4) ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ทุจริตจัดว่าเป็นอาชญากรรมคอปกขาว (white
collar crime) อาชญากรรมคอปกขาว หมายถึง การกระทาผิดของบุคคลที่มีตาแหน่งในภาคราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และใช้ตาแหน่งในหน้าที่การงานนั้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากการค้ายาเสพติ ดเป็นธุรกิจมืดที่ไ ด้ผลตอบแทนสูง จึง มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
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ระบบการเมือง การเงิน และการใช้ความรุนแรงโดยมิได้คานึงถึงกฎหมายและมาตรฐานของสังคม จึงส่งผลกระทบ
ต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกระดับอาจตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงอย่างสูง ต่อการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติต่อหน้าที่ หรือต้องอดทน อดกลั้นต่ออานาจเงินจานวนมากที่ได้รับเป็น
การแลกเปลี่ยนเพื่อละเว้นหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทาผิด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่จัดว่า
เป็นอาชญากรรมคอปกขาวทั้งสิ้น
จากการทบทวนเรื่อง ความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด ทาให้ทราบว่า การเสพ
ยาเสพติดเป็นการกระทาที่ถูกกฎหมายกาหนดว่าเป็นความผิด ทั้งที่พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทา
ที่ส่ง ผลกระทบต่อร่างกายและจิต ใจของผู้เสพยาเสพติดซึ่ง ไม่เป็ นอันตรายต่อสัง คมส่วนรวม การ
ลงโทษผู้เสพยาเสพติดในระดับเดียวกับ ผู้ค้าหรือ ผู้ผลิตยาเสพติด อาจเป็นวิธีการที่ไ ม่เหมาะสม จาก
แนวคิดดังกล่าวจึงต้องแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติด
1.1.4 ประเภทของยาเสพติด
ยาเสพติ ด มีม ากกว่ า ร้อ ยชนิด มี ผู้จั ด แบ่ง ประเภทของยาเสพติ ด ไว้ ม ากมาย โดย
การศึกษาครั้งนี้จะนาเสนอการจัดแบ่งประเภทของยาเสพติดตามการออกฤทธิ์ตามกฎหมาย และตาม
องค์การอนามัยโลก อธิบายได้ดังนี้ (สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน
ป.ป.ส., 2552: 8-9)
1.1.4.1 การออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1) ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท
สารระเหย เป็นต้น ยาเสพติดเหล่านี้จะกดประสาทส่วนกลางหรือสมอง ทาให้ประสาท มึนงง ง่วงซึม
และหมดแรง นอกจากนี้ยังกดศูนย์ประสาทการหายใจทาให้หายใจช้าลงจนถึงขั้นหยุดหายใจได้
2) ยาเสพติ ดประเภทกระตุ้น ประสาท เช่น แอมเฟตามี น กระท่อ ม
โคคาอีน เป็นต้น ยาเสพติดเหล่านี้จะกระตุ้นประสาทส่วนกลางหรือสมอง ทาให้ประสาทตื่นตัวและ
กระวนกระวาย ไม่ง่วงนอนแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วจะหมดแรง เพราะร่างกายไม่ได้รับการ พักผ่อน
และอาจเกิดอาการตัวสั่น ตึงเครียดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
3) ยาเสพติ ด ประเภทหลอนประสาท เช่ น แอลเอสดี ดี เ อ็ ม ที
เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ยาเสพติดเหล่านี้ทาให้เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพผิดไปจากปกติ รสสัมผัส
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสัมผัสทั้ง 5 ของร่างกายแปรปรวนไป มีปฏิกิริยาผิดไปจากความจริงทั้งหมด
4) ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุ้นหรือหลอน
ประสาทร่วมกัน เช่น กัญชา ถ้าเสพจานวนน้อยก็จะกดประสาทอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ถ้าเสพเพิ่มมากขึ้นก็จะ
กลายเป็นพิษหลอนประสาทได้

11
1.1.4.2 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แบ่งยาเสพติดให้
โทษออกเป็น 5 ประเภท คือ
1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์
เช่น เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) แอลเอสดี
(lsd) เอ็คซ์ตาซี (ecstasy) หรือ MDMA
2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น (opium) มอร์ฟีน (morphine)
โคเคนหรือโคคาอีน เมทาโดน (methadone)
3) ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่
เช่น ยาแก้ไอที่มีโคเดอีนผสมอยู่
4) ประเภท 4 สารเคมีที่ ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรื อ
ประเภท 2 เช่น อะเซติคแอนไฮไดรด์ (aceticanhydride) อะเซติลคลอไรด์ (acetylchloride) เอทิลิดีนไดอา
เซเตด (ethylidinediacetate) ไลเซอร์จิค อาซิค (lysergic acid)
5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4
เช่น พืชกัญชา พืชกระท่อม พืชผิ่น (หมายความรวมถึงพันธุ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่น กล้าฝิ่น ฟางฝิ่น เห็ดขี้ควาย)
1.1.4.3 องค์การอนามัยโลก แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ
1) ประเภทฝิ่น หรือ มอร์ฟีน รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน เช่น ฝิ่น
มอร์พีน เฮโรอีน เพธิดีน
2) ประเภทบาบิทูเรท รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทานองเดียวกัน เช่น เซโคบาร์
บิตาลอะโมบาร์บิตาล พาราลดีไฮล์ เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาชีพอกไซด์
3) ประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้
4) ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เดกซ์ แอมเฟตามีน
5) ประเภทโคเคน เช่น โคเคน ใบโคคา
6) ประเภทกัญชา เช่น ใบกัญชา ยางกัญชา
7) ประเภทคัท เช่น ใบคัท ใบกระท่อม
8) ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอ็มที เมสคาลีน เมล็ด
มอร์นิ่ง-โกลลี่ ต้นลาโพง เห็ดเมาบางชนิด
9) ประเภทอื่นๆ เป็นพวกที่ไม่สามารถเข้าประเภทใดได้ เช่น ทินเนอร์
เบนซิน น้ายาล้างเล็บ ยาแก้ปวด บุหรี่
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1.1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดของไทยเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆ ด้าน ส่งผลให้
ตัวปัญหายาเสพติดจึงมีมิติที่กว้างขวางและซับซ้อน แตกต่างจากปัญหาสังคมด้านอื่น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเกิดปัญหายาเสพติดสามารถอธิบายได้ดังนี้ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2554: 35-36)
1) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศที่มีอาณาเขตทางบก
ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่สูงเหมาะสมกับการปลูกพืชเสพติด และผลิต
ยาเสพติด อีกทั้งมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ต่ากว่าไทย ส่งผลให้เกิดการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
เข้ามาในประเทศ
2) ปัจจัยด้านสังคม สภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว ผู้หญิงทางานนอกบ้านมากขึ้น
3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความยากจนของประชาชนเป็นตัวชี้วัดถึงระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ หากสังคมใดมีคนยากจนมาก โอกาสที่คนเหล่านั้นจะกระทาผิดกฎหมาย
เพื่อความอยู่รอดหรือข้องเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาจึงมีโอกาสเกิดมากขึ้น
4) ปั จ จั ย ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ การผู ก มิ ต รและสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด การควบคุมยาไม่ให้เข้ามาในประเทศจึ ง
เป็นสิ่งที่ทาได้ยากอีกทั้งยังบ่อนทาลายความมั่นคงของประเทศ
5) ปัจจั ยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ความเจริญ ก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคุณประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหากใช้เป็น
แหล่งในการเรียนรู้วิธีการผลิตและช่องทางจาหน่ายยาเสพติด เทคโนโลยีเหล่านั้นจะกลายเป็นโทษทันที
1.1.6 องค์ประกอบของปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ (วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล,
2554: 19)
1) คน เป็นกลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ และที่เป็นเด็กเยาวชน ผู้ใช้แรงงาน โดย
แต่ละกลุ่มมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะที่แตกต่างกันทาให้แนวทางการดาเนินงานกับกลุ่ม
คนเหล่านี้มีความแตกต่างกันไป
2) ตัวยา เป็นยาเสพติดที่มีมากมายหลายประเภท มีความแตกต่างทั้งทาง
กายภาพและการออกฤทธิ์ต่อร่างกายและจิตใจ ทาให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาตัวยาแต่ละชนิดจึง
แตกต่างกัน
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3) ปัจจัยแวดล้อม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีผลประโยชน์ ความโลภ และความหลงเป็นฐานสาคัญในการชักจูง
เข้าสู่วงจรของปัญหายาเสพติด
1.1.7 โครงสร้างปัญหายาเสพติด
วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล (2554: 20) กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดประกอบด้วยโครงสร้าง
ปัญหา 2 ด้าน ดังนี้
1) ปัญหาด้านตัวยา (supply) คือ การเพาะปลูกพืชเสพติด การผลิต
ยาเสพติดการลาเลียงยาเสพติดชนิดต่างๆ เข้า-ออก ประเทศ และการจาหน่ายยาเสพติด
2) ปัญหาด้านการใช้ (demand) คือ ความต้องการใช้ยาเสพติดของ
ผู้เสพยาเสพติด
โครงสร้างทั้ง 2 ด้าน มีลักษณะปัญหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หลายมิติ ได้แก่ ปัญหาการปลูก
พืชเสพติด การผลิต (แปรรูป/สังเคราะห์) การลาเลียงนาเข้าส่งออก การค้า และการแพร่ระบาดของ
การจาหน่ายและการใช้ยาเสพติด แนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการดาเนินการในทุกมิติควบคู่กันไป
1.1.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดไว้หลายฉบับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนามาตรการทาง
กฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสาคัญ
ของประเทศ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับโทษและการลงโทษผู้เสพยาเสพติด
และสารระเหย ดังนี้ (ส านักงานพัฒ นาการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส.,
2552: 11-22, 30-31)
1.1.8.1 พระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
พระราชกาหนดฉบับนี้ประกาศใช้เนื่องจากมีการขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุ
ไม่เกิน 17 ปี ซึ่งถือว่ายังเป็นผู้เยาว์ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเหมือนผู้ใหญ่ จึงอาจใช้สารระเหยในทางที่ผิดได้ง่าย
อีกทั้งขายหรือให้สารระเหยแก่บุคคลที่ตนรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กาหนดป้องกันและการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 เนื่องด้วยสภาพปัญหาการใช้
สารระเหยยังคงทวีความรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน จึงได้มีการปรับปรุงพระราชกาหนดป้องกัน
การใช้สารระเหย พ.ศ.2533 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้โอกาสแก่ผู้ใช้สารระเหย
บาบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจได้สมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจในสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดความหมายของคาว่า "สารระเหย" ว่าหมายถึง สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์
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ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยมีสารเคมีที่เป็นสารระเหย ทั้งหมด 14 ชนิด และผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสารเคมีที่เป็นสารระเหยผสมอยู่
มี 5 ชนิด ดั งต่อไปนี้ ทิน เนอร์ แลคเคอร์ กาวอิน ทรีย์สัง เคราะห์ กาวอินทรี ย์ธรรมชาติ ลูกโป่ ง
วิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก สรุปได้ตาม1 ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปข้อหาและอัตราโทษตามพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
ตัวยาที่สาคัญ สารเคมี เช่น อาซีโทน เอทิลอาซีเทต เมทิลอาซีเทต นอร์มาลบิวทิลอาซีเทต
ผลิตภัณฑ์ เช่น ทินเนอร์ แลคเกอร์ กาวอินทรีย์สังเคราะห์ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์
ข้อหา
อัตราโทษ
- ใช้สารระเหยบาบัดความต้องการ - อายุเกิน 17 ปีขึ้นไป จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
ของร่างกายหรือจิตใจ (มาตรา 17) 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 24) และ/หรือส่งไป
รับการบาบัดรักษา (มาตรา 28) ถ้าหลบหนีจากสถานพยาบาล
จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 29)
- อายุไม่เกิน 17 ปี ไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลตักเตือนหรือส่งไป
รับการบาบัดรักษาได้ (มาตรา 26)
ที่มา: สานักงานพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สานักงาน ป.ป.ส., 2552: 22
1.1.8.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ซึ่งได้กระทา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกในการควบคุม
การผลิต การขาย การนาเข้า การส่งออก การนาผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง โดยร่วมมือกันทั้งใน
และต่างประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้กล่าวถึงการผลิต ขาย นาเข้า ส่งออก นาผ่าน หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งมีการแยกประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ มีพนั กงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ มี บทบัญ ญั ติ
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมพิเศษ และการกาหนดโทษผู้ฝ่าฝืน โดยพระราชบัญ ญัติฉบับนี้มุ่ง หมาย
ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอมเป็นสาคัญ เป็นการควบคุม
ไม่ให้บุคคลกระทาผิดในเรื่องนี้เพื่อเป็นการป้องกันสัง คมให้พ้นจากบุคคลที่นาวั ตถุออกฤทธิ์มาใช้
ในทางที่ผิด ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ได้ให้ความหมายไว้ว่า
"วัตถุออกฤทธิ์" คือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติหรือ
วัต ถุอ อกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาทที่ เป็ นวั ต ถุสั ง เคราะห์ อีก ทั้ ง "วั ต ถุต ารั บ " คื อ สิ่ง ปรุง ไม่ ว่ าจะมี
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รูปลักษณะใด ที่มีวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสาเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพร้อมที่จะนาไปใช้กับ
คนหรือสัตว์รวมอยู่ด้วย สรุปได้ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2522 ตาม
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปข้อหาและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
ประเภท
วัตถุออกฤทธิ์
ที่สาคัญ
ฤทธิ์ของ
วัตถุออกฤทธิ์

ข้อหา
1. ครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์
2. ครอบครอง
หรือใช้
ประโยชน์เกิน
ปริมาณที่ รมต.
ประกาศกาหนด*

วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 1
เดตราไฮโดร-แคนนาบิคอล,
จีเอชบี
ยาส่วนใหญ่มีฤทธิ์หลอน
ประสาท มีความเสี่ยง
อันตรายต่อสุขภาพสูง และ
ไม่มีการใช้ในทางการแพทย์

วัตถุออกฤทธิ์
วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 2
ประเภท 3
อีเฟตรีน, มิตาโซแลม, เฟนเตอมีน บุพรีมอร์ฟีน, เพนตาโซซีน

วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 4
อัลฟราโซแลม, ไดอาซีแพม

ยาส่วนใหญ่มีอันตรายต่อสุขภาพ
มาก มีการใช้ในทางการแพทย์อยู่
ในวงจากัด

ยาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอันตราย
ต่อสุขภาพน้อย มีการใช้ในทาง
การแพทย์มาก

- จาคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000-100,000 บาท (มาตรา 106
วรรค 1)

ยาส่วนใหญ่มีอันตรายต่อ
สุขภาพปานกลาง แต่มีใช้
ในทางการแพทย์มาก

- จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(มาตรา 106 วรรค 2)

- ปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 0.5 กรัม (ประมาณ 25 เม็ด) - ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์เกินปริมาณที่ รมต. ประกาศ
อีเฟดรีนคานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 12 กรัม จาคุก 5-20 ปี
กาหนด*
และปรับ 100,000-400,000 บาท (มาตรา 106 ทวิ)
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ประเภท

วัตถุออกฤทธิ์
วัตถุออกฤทธิ์
วัตถุออกฤทธิ์
วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
ประเภท 4
วัตถุออกฤทธิ์ เดตราไฮโดร-แคนนาบิคอล, อีเฟตรีน, มิตาโซแลม, เฟนเตอมีน บุพรีมอร์ฟีน, เพนตาโซซีน
อัลฟราโซแลม, ไดอาซีแพม
ที่สาคัญ
จีเอชบี
3. เสพ
- จาคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000-100,000 บาท (มาตรา 106 ตรี)
* หมายเหตุ: ข้อหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ใช้เฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 1-2 บางตัว ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 92
ที่มา: สานักงานพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สานักงาน ป.ป.ส., 2552: 20

18
1.1.8.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด หากนามา
เปรียบเทียบกับกฎหมายยาเสพติดฉบับต่างๆ ที่เคยมีมา กฎหมายฉบับนี้ทาให้มีการแบ่งยาเสพติดให้
โทษออกเป็น 5 ประเภทอย่างเป็นสัดส่วน การควบคุมยาเสพติดให้โทษบางประเภทได้ควบคุมโดย
ใกล้ชิดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด คือ ยาเสพติดให้โทษบางชนิดห้ามเด็ดขาด และบาง
ชนิดห้ามไม่เด็ดขาดสามารถประกอบการได้ เช่น การใช้ในทางการแพทย์ รวมทั้งยังกาหนดบทลงโทษ
สาหรับผู้ใช้อุบายหลอกหลวง ขู่เข็ญใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจผิดคลองธรรม หรือข่มขืนใจให้ผู้อื่น
เสพยาเสพติดให้โทษอันผู้ติดยาเสพติดบางรายถูกหลอกจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดให้ใช้ยาเสพติด
นอกจากนี้ยังมีการกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการนิยามคาว่า "เสพ" ออกจาก
"ติดยาเสพติดให้โทษ" อีกทั้งมีการนิยาม "การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด " และ แก้ไขบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 แก้ไ ข
โทษในความผิดเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย และจาหน่ายยาเสพติด
ให้โทษจานวนเล็กน้อยให้มีบทลงโทษลดลงเพื่อให้เหมาะสมกับความผิด อีกทั้ง ให้บุคคลที่ต้องหาว่า
เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้ศาลสามารถลดโทษได้เมื่อมีคารั บ
สารภาพ ใช้มาตรการรอการกาหนดโทษ เพิ่มขอบเขตให้ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือ
ผู้ เ สพและจ าหน่ า ยยาเสพติ ด ให้ โ ทษจ านวนเล็ ก น้ อ ยมี โ อกาสสมั ค รใจเข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษาได้
กว้างขวางขึ้น และใช้มาตรการโทษปรับในการลงโทษผู้กระทาผิดที่มุ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
โดยสามารถสรุปข้อหาและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปข้อหาและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ประเภท

ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
ตัวยาเสพติด เฮโรอีน แอมเฟตามีน ใบโคคา โคคาอีน
ยารักษาโรคที่มียาเสพ
ที่สาคัญ เอ็กซ์ตาซี แอลเอลดี โคเคอีน เมทาโดน
ติดให้โทษประเภท 2
เมทแอมเฟตามีน
มอร์ฟีน ฝิ่น ฝิ่นยา
เป็นส่วนประกอบ
ข้อหา
1. ครอบครอง - คานวณเป็นสาร
- ค านวณเป็ นสาร
บริสุทธิ์ไม่ถึง 20 กรัม บริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม
จาคุก 1-10 ปี และ
จาคุกไม่เกิน 5 ปี และ
ปรับ 10,000-100,000 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
บาท (มาตรา 67)
(มาตรา 69 วรรค 1)
- คานวณเป็นสาร
- ค านวณเป็ นสาร
บริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้น บริสุทธิ์ 100 กรัมขึ้นไป
ไป ถือว่าครอบครอง ถื อว่ าครอบครองเพื่ อ
เพื่อจาหน่าย
จาหน่าย (มาตรา 17)
(มาตรา 15)

ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 4
ประเภท 5
อาเซติค แอนไฮไดรด์ กัญชา พืชฝิ่น
พืชกระท่อม
อาเซติค คลอไรด์
พืชเห็ดขี้ควาย
เอทิลิดีน ไดอาเซเดต
- จาคุกไม่เกิน 5 ปี
และปรับไม่เกิน
50,000 บาท (มาตรา
74)
- ถ้า 10 กก.ขึ้นไป
ถือว่าครอบครองเพื่อ
จาหน่าย (มาตรา 26
วรรค 2)

- จาคุกไม่เกิน 5 ปี
และปรับไม่เกิน
50,000 บาท (มาตรา
74)
- ถ้า 10 กก.ขึ้นไป
ถือว่าครอบครองเพื่อ
จาหน่าย (มาตรา 26
วรรค 2)

- จาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ (ม.76 ว.3)
- ถ้า 10 กก.ขึ้นไป
ถือว่าครอบครองเพื่อ
จาหน่าย (ม.26 ว.2)

20
ประเภท

ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1
ประเภท 2
ตัวยาเสพติด เฮโรอีน แอมเฟตามีน ใบโคคา โคคาอีน
ที่สาคัญ เอ็กซ์ตาซี แอลเอลดี โคเคอีน เมทาโดน
เมทแอมเฟตามีน
มอร์ฟีน ฝิ่น ฝิ่นยา
2. เสพ
- จาคุก 6 เดือน ถึง
10 ปี และปรับ
5,000-100,000 บาท
(มาตรา 91)

ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 3
ประเภท 4
ประเภท 5
ยารักษาโรคที่มียาเสพ อาเซติค แอนไฮไดรด์ กัญชา พืชฝิ่น
พืชกระท่อม
ติดให้โทษประเภท 2 อาเซติค คลอไรด์
พืชเห็ดขี้ควาย
เป็นส่วนประกอบ
เอทิลิดีน ไดอาเซเดต
- จาคุกไม่เกิน 1 ปี
- จาคุกไม่เกิน 1 เดือน
และปรับไม่เกิน 10,000 และปรับไม่เกิน 1,000
บาท (ม.92 ว.1)
บาท (ม.92 ว.2)
ที่มา: สานักงานพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สานักงาน ป.ป.ส., 2552: 14-17
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1.1.8.4 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายในระบบบังคับบาบัด ตราขึ้นเนื่องจาก
ปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษในปัจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักการที่ว่า
ผู้เ สพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากรปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึง
สมควรกระทาให้กว้างขวาง โดยที่ผู้เสพยาเสพติดจานวนหนึ่งถูกบังคับให้เป็นผู้จาหน่ายยาเสพติดเพื่อ
แลกกับการได้ยาเสพติดไปเสพด้วยและขยายขอบเขตของการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้
ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย และผู้เสพและ
จาหน่ายยาเสพติดจานวนเล็กน้อยด้วย และขยายสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด
และสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กว้างขวางยิ่ งขึ้น เพราะนอกจากมีหน่วยงาน
ของกระทรวงยุติธรรมแล้วยังมีหน่วยงานอื่นของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่มีความสามารถเข้ามาร่วม
ในการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น
สถานที่ของหน่วยงานในราชการทหาร เขต อาเภอ และกิ่งอาเภอ สถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข สถานพยาบาลของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พระราชบัญญัตินี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา โดยมีกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับ
หน่วยงานภาคีต่างๆ ซึ่งหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เน้นถึงกระบวนการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
อย่างแท้จริง บุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ได้จะต้องถูกตารวจจับในความผิด 4 ฐาน เช่น เสพและมี
ยาเสพติดหรือยาบ้า จานวนไม่เกิน 5 เม็ด จะถือว่าเป็นผู้เสพที่เข้าข่ายตามกฎหมายบังคับบาบัด แต่หาก
มีตั้งแต่ 6 เม็ดขึ้นไปถือเป็นผู้ค้าก็จะไม่เข้าข่ายในระบบบังคับบาบัดนี้ ซึ่งคนที่ติดยาจะต้องถูกส่งตัวไป
ตรวจพิสูจน์ก่อนโดยจะใช้เวลา 15 วันอาจขยายไปได้ไ ม่เกิน 30 วัน เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพ
หรือไม่และระหว่างนี้จะถูกควบคุมตัว ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะอยู่ในเรือนจา แต่ถ้าเป็นเด็กจะอยู่ในสถานพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่บุคคลนี้ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกฟ้องจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาของศาลว่า
กระท าผิ ด การควบคุ ม ตั ว จึ ง ต้ อ งไม่ ป นกั บ นั ก โทษเด็ ด ขาด โดยสรุ ป ข้ อ หาและอั ต ราโทษตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ได้ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปข้อหาและอัตราโทษตาม
พระราชบัญญัติฟนื้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ผู้ต้องหาว่ากระทา
ผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
ฐานใดฐานหนึ่ง
ประเภท
ตัวยาเสพติด
ที่สาคัญ

ปริมาณ
ยาเสพติด

เงื่อนไข

1. ฐานเสพยาเสพติด
2. ฐานเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
3. ฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายยาเสพติด
4. ฐานเสพและจาหน่ายยาเสพติด
ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติดให้
สารระเหย
ประเภท 1
ประเภท 2
โทษประเภท 5
- เฮโรอีน
- เมทแอมเฟตามีน
- แอมเฟตามีน
ตาม พ.ร.ก.
- 3,4- ม
- โคคาอีน
- กัญชา
ป้องกันการ
ม มฟ
- ฝิ่น
ใช้สารระเหย
ตม
ม
ม
- เฮโรอี น มี น้ าหนั ก - โ ค ค า อี น มี - กัญชา มี
สุ ท ธิ ไ ม่ เ กิ น 100 น้ าหนั ก สุ ท ธิ ไ ม่ น้าหนักสุทธิ
ม รม
เกิน 200 ม รม ไม่เกิน 5,000
- เมทแอมเฟตามีน
- ฝิ่ น มี น้ า ห นั ก ม รม
มีปริมาณไม่เกิน 50 สุทธิ ไม่เกิน 5,000
มิลลิกรัม หรือ 5 เม็ด ม รม
บุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องหา หรือถูกดาเนินคดีในฐานความผิดอื่น
ที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล
ที่มา: สานักงานพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สานักงาน ป.ป.ส., 2552: 30-31

23

1.1.9 แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญ หาที่มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การแก้ไ ข
ปัญ หายาเสพติด ทั้ งในเรื่ องของการผลิ ต การขนส่ง การจ าหน่ าย และการเสพ จึง ต้อ งพิจ ารณา
แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากภาพรวม โดยส่วนใหญ่แล้วปัญ หายาเสพติดมักจะเกิดจาก
องค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ ได้แก่ อุปสงค์ (demand) คือ ผู้เสพยาเสพติด หรือ ความต้องการ
ใช้ยาเสพติด และ อุปทาน (supply) คือ ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย ดัง นั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
ลดลงได้นั้นจึงต้อง “ลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด”
1.1.9.1 มุมมองในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยส่วนใหญ่แล้วมุมมองต่อการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติดของประเทศต่างๆ
มี 3 มุมมอง ดังต่อไปนี้ (มนัญญา ไวอัมภา, 2553: 16-17)
1) สังคมปลอดยาเสพติด (zerotolerance/prohibition/
criminalization) โดยมองว่ายาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายต้องกวาดล้างให้หมดไปจากสังคม ไม่ยอมรับ
ให้มีการผลิต การค้า และการเสพโดยมีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงและเข้มงวด
เช่น การประกาศสงครามกับยาเสพติดยาเสพติดต้องหมดไปและผู้กระทาผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2) การลดทอน ความเป็ น อา ชญากรรมขอ งคดี ย า เส พติ ด
(decriminalization) โดยมองว่ า ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ในคดี ที่ ไ ม่ ร้ า ยแรงไม่ ต้ อ งเข้ า สู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ยังต้องรับโทษตามาตรการทางเลือกอื่นๆ อยู่
3) การทาให้ไม่ผิดกฎหมาย (legalization) โดยมองว่าการกระทา
บางอย่ างที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ดบางชนิ ดถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย แต่ ยัง คงอยู่ ภายใต้ ก ารบริ ห าร
บางอย่าง เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ซื้อกัญชาเพื่อเสพส่วนตัวในปริมาณไม่เกิน 30 กรัม ใน
ร้านขายกาแฟ (coffee shop) ที่รัฐกาหนดตามเงื่อนไขบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ผิดกฎหมาย
1.1.9.2 สิ่งที่พึงระลึกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
เนื่องด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับปัจจัยต่างๆ มากมาย ดัง นั้น
การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องพึงระลึกในเรื่องดังต่อไปนี้ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2554: 37-38)
1) มาตรฐานสากล ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างประสบกับปัญหายาเสพติด
เช่นเดียวกับไทย จึงจัดให้มีเวทีระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกาหนดออกมา
เป็นอนุสัญญาต่างๆ เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการทางานและนามา
กาหนดเป็นนโยบายของประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) สภาพปัญหาและการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้หรือผู้ติ ดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น ช่วงอายุของผู้เสพยาเสพติด วิธีการเสพ
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สาเหตุในการเสพ มูลค่าการค้ายาเสพติดของประเทศต่างๆ แหล่งผลิตยาเสพติด รูปแบบการลักลอบ
ค้า ยาเสพติ ด ขั้ น ตอนในการด าเนิน การต่อ ผู้ ก ระท าผิ ด เป็ น ต้น ข้ อ มูล ต่ า งๆ เหล่า นี้ จ ะถูก น าไป
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม
3) ผลการวิจัยและบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อปราบปรามยาเสพติดโดยใช้วิธีการรุนแรง ส่งผลให้เกิดปัญหาการตัดตอนทั้งผู้กระทาผิด
และผู้บริสุทธิ์ และไม่สามารถช่วยแก้ไ ขปัญ หายาเสพติดได้อย่างยั่ง ยืน ประกอบกับผลการวิ จัยจาก
ต่างประเทศพบว่าการปราบปรามยาเสพติด ด้ว ยวิธีก ารรุน แรง ไม่ไ ด้ส่ง ผลต่อ การลดพฤติก รรม
การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
4) ความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาที่ผ่า นมา การแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติดต้องบูรณาการทุกมาตรการทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดเข้าด้วยกันโดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินการ มิใช่เน้นมาตรการหนึ่งมาตรการใด
มากเกินไป
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดในการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ทาให้ทราบว่า
การแก้ไขปัญหายาเสพติดจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวการก่ อให้เกิด
ปัญหาซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการก่อตัวของนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศ โดยแต่ละประเทศย่อม
มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาแตกต่างกันไป การหยิบยกแนวคิดใดมาใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้อง
พิจารณาถึงสภาพของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกฎหมายของประเทศนั้นๆ จากแนวคิดทั้ ง 3
ที่ก ล่า วมา พบว่า ประเทศไทยด าเนิ นการตามแนวคิดสั งคมปลอดยาเสพติ ด ตามนโยบายประกาศ
สงครามกั บยาเสพติ ดมาโดยตลอด ส่ว นแนวคิด การทาให้ ไ ม่ ผิด กฎหมายประเทศไทยยั งไม่มี การ
นามาใช้ และแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมีการนามาใช้แล้ว แต่ยังขาด
ความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ ทาให้ต้องมีการศึกษาถึงแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เรื่องดัง กล่าวอย่างชัดเจนและสามารถนาองค์ความรู้นั้นไป
กาหนดหรือพัฒนานโยบายที่ดาเนินการอยู่ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมในทางปฏิบัติเพื่อนามาใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเคียงคู่กับนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติด (The treatment of drug addicts)
1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
เมื่ อ สั ง คมตกอยู่ ใ นสภาวะที่ ไ ม่ ส งบสุ ข อั น เนื่ อ งมาจากมี ผู้ ล ะเมิ ด กฎเกณฑ์ ห รื อ
กฎหมายที่สังคมส่วนรวมได้วางไว้ ก็จาเป็นที่จะต้องจัดการนาคนเหล่านนั้นมารับการลงโทษ ถ้าหาก
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ปล่อยปะละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทานั้นก็เท่ากับสังคมยอมรับว่าการกระทาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูก
ดัง นั้น การที่จะลงโทษผู้กระทาผิดย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อและสภาวการณ์ของคนในสมัยนั้นว่าจะ
จัดการกับสาเหตุของการกระทาผิดและการลงโทษอย่างไรเพราะว่าในแต่ละยุคสมัยนั้นวัตถุประสงค์
และรูปแบบในการลงโทษผู้กระทาผิดย่อมแตกต่างกันไปตามกาลเวลา
โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของการลงโทษนั้นเป็นการนาเอาแนวคิดทางทฤษฏีการลงโทษ
มาใช้ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงโทษผู้ ก ระทาผิ ด โดยหลั ก แล้ ว วั ต ถุป ระสงค์ ข องการลงโทษ
แบ่งเป็น 5 หลักการ ดังนี้
1) หลักการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (retribution)
การลงโทษแบบแก้แค้นทดแทนถือได้ว่าเป็นการจัดการกันเองตามแบบของ
ผู้เสียหายโดยคานึงถึงความพึงพอใจของผู้เสียหายมากกว่าลงโทษเพื่อการข่มขู่ ยับยั้ง โดยรูปแบบของ
การลงโทษจะเป็นไปในลักษณะที่รุนแรงและโหดเหี้ยม เช่น การตัดอวัยวะ การเฆี่ยนตี การทรมาน
ด้วยวิธีการต่างๆ ไปจนถึงการประหารชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน เพื่อ
เป็นการตอบสนองความรู้สึก แต่พอมาหลังจากนั้นไม่นานรัฐ ก็ต้องเข้ามาทาหน้าที่ในการลงโทษเพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กระทาผิดที่มีความอ่อนแอได้รับการลงโทษอย่างไม่ยุติธรรม รวมถึงเป็นการป้องกัน
การแก้แค้นแบบไม่จบไม่สิ้น (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2553: 256) ฉะนั้น วัตถุประสงค์ของการลงโทษแบบ
แก้แค้นทดแทนจึงเป็นไปเพื่อให้เกิดความสอดรับกั บความรู้สึกของผู้เสียหายและประชาชนในสังคมที่
ได้รับความเสียหายจากการกระทาผิดนั้นไม่ได้คานึงถึงผลที่อาจจะตามมาในอนาคต
2) หลักการลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้ง (deterrence)
แนวความคิดนี้ได้รับอิทธิพลมากจากสานักอาชญาวิทยาดั้งเดิมโดยเฉพาะ
นักคิดคนสาคัญ คือ ซีซาร์ แบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ที่เชื่อว่า การที่คนกระทาผิดนั้นเป็นผลมาจาก
ความไม่เกรงกลัวในกฎหมาย โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า "เจตจานงอิสระ (free will) เป็นตัวกาหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ที่จะเลือกกระทาสิ่งใดก็ได้ตามที่ใจปรารถนา โดยเขาจะเลือกทาในสิ่ง ที่ไ ด้รับ
ประโยชน์และพึงพอใจ แต่จะไม่เลือกทาในสิ่งที่จะนามาซึ่งความทุกข์และความสูญเสีย " การป้องกัน
การกระทาผิดจึงต้องทาให้ผู้กระทาผิดนั้นได้รับรู้ว่าผลจากการกระทานั้นนามาซึ่ง ผลเสีย มากกว่า
ผลประโยชน์ที่ พึงได้รับ เมื่อ เขาได้รับความเจ็บปวดจากการกระทานั้ นมากกว่าความสุข เขาก็จ ะ
หลีกเลี่ยงไม่กล้าเสี่ยงที่จะกระทาผิดในที่สุด การข่มขวัญยับยั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อปกป้องสังคม
ทั้งหมด ฉะนั้น สัดส่วนในการกระทาผิดกับการลงโทษจะเป็นธรรมมากหากการกระทาความผิดนั้น
เหมือนกัน และถ้าจะให้เ กิดประสิทธิภ าพสูง สุดในการนาแนวความคิด นี้มาใช้จะต้อ งอาศั ยความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องทางานอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและถูกต้องเพื่อที่จะ
ได้ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการยับยั้งการกระทาผิด
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3) หลักการลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทาผิด (incapacitation)
การตั ด โอกาสในการกระท าผิ ด นั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการ
ป้องกัน วิธีการจาคุกแต่เป็นการตัดโอกาสในการกระทาผิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น ถึงแม้จะมีโทษจาคุก
ตลอดชีวิตผู้กระทาผิดสามารถได้รับการลดโทษและต้องกลับคืนสู่สังคม ผลที่ตามมาคือ เมื่อออกมา
จากคุกคนเหล่านี้อาจจะเกิดปัญหาในการปรับตัวเข้ากับชุมชน ถูกคนในสังคมตราหน้าว่าเป็นคนขี้คุก
หรืออยากแก้แค้นคนที่ทาให้ตนเองต้องทุกข์ทรมานอยู่ในคุก (นัทธี จิตสว่าง, 2541: 28-29) ฉะนั้น
กระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่จึงได้มีรูปแบบกาปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการกักบริเวณในบ้าน การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้คนในชุมชนช่วยควบคุม วิธีการ
เหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นการตัดโอกาสในการกระทาผิดเนื่องจากผู้กระทาผิดเหล่านี้ยัง ต้องอยู่ในการ
ควบคุมจากชุมชนและยังเป็นวิธีการที่ช่วยลดตราบาปให้กับผู้กระทาผิดและลดความแค้นระหว่างกัน
อันจะนามาซึ่งการกระทาผิดซ้า
4) การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด (rehabilitation)
แนวความคิดในการแก้ไ ขฟื้นฟูผู้กระทาผิดนั้นเป็นวิธีการตามแนวคิดของ
สานักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ที่มองในเรื่องของเจตจานงกาหนด (determinism) กล่าวว่า การที่
คนกระทาผิดนั้นเป็นเพราะว่ามีปัจจั ยบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้มาเป็นตัวกดดันและบีบคั้นให้
ต้องหันเหไปกระทาผิดเพื่อความอยู่รอด ปัจจัยเหล่านั้นอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยทางชีวภาค ปัจจัย
ทางจิตวิทยา และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม มารวมตัวกัน ดังนั้น การกระทาผิดจึงเกิดมาจาก
หลายปัจจัยซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล จึงต้องมุ่งเน้นพิจารณาไปที่ตัวผู้กระทาผิดเพื่อที่จะได้หา
สาเหตุในการกระทาผิดอัน จะนาไปสู่หนทางในการสร้างเสริ มและอุด ช่องว่างของต้นตอสาเหตุ ที่
นาไปสู่ก ารกระท าผิด การลงโทษเพื่อแก้ไ ขฟื้นฟูมุ่ง หวัง ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม ปรับเปลี่ย น
แนวคิด และทัศนคติต่างๆ ให้เป็นคนดี โดยอาศัยการอบรมให้ความรู้ทักษะในการทางาน ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
เป็ นต้ น วิ ธี การต่ างๆ เหล่ านี้ จะเป็ นแนวทางในการลดปั ญ หาอั นจะน าไปสู่ การกระท าผิ ดซ้ าอี ก
(Schmalleger, 2007: 404-405)
จาการทบทวนเรื่ อง วั ตถุ ป ระสงค์ข องการลงโทษ พบว่า ทิ ศทางในการก าหนด
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดย่อมเป็นไปตามทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบาย
หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการกาหนดนโยบายมองว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นอาชญากร นโยบายที่ออกมาย่อม
มุ่ง เน้นในเรื่องการลงโทษเพื่อตัดโอกาสในการกระทา โดยเร่ง นาตัวผู้เสพยาติดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและดาเนินคดีตามกฎหมายให้ได้รับการลงโทษที่เหมาะสม ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายมองว่าผู้เสพยาติดเป็นผู้ป่วย นโยบายที่ออกมานั้นย่อมมุ่งเน้น
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ในเรื่องการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ลด ละ เลิก จากการพึ่งพายาเสพติดเพื่อกลับ
เป็นคนดีของสังคม
1.2.2 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
United Nations Office on Drugs and Crime (United Nations, 2007: 3)
กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหานักโทษล้นเรือนจาและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไร้
มนุษยธรรม เนื่องมาจากสภาพปัญหาการดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่มีลักษณะ
การดึงคดีเข้าสู่ระบบ ใช้เวลานาน และจากัดอิสรภาพ ทาให้ต้องระดมทรัพยากรเพื่อให้สามารถรองรับ
ปริมาณคดีที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้เป็นช่องทางในการ
หันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อลดสภาพปัญหาที่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
ประสบอยู่ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย และคณะ, 2553: 1)
1.2.2.1 ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (alternative to justice) หมายถึง แนวคิด
และวิธีการดาเนินการต่อผู้กระทาผิดทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ในขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการยุติธรรมโดยลดการใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแล้วหันมาเลือกใช้กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญาแทน เช่น การระงับข้อพิพาทก่อนเข้าสู่ระบวนการยุติธรรม การเบี่ยงเบน
คดีออกจากการสืบสวน สอบสวน จับกุม ฟ้องร้อง ดาเนินคดี รวมถึ งเบี่ยงเบนออกจากสถานควบคุม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลร้ายของการดาเนินคดี บรรเทาปัญหาความแออัดภายในเรือนจา ส่งเสริม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้กระทาผิด แสวงหาความยุติธรรมด้วยวิธีการเสริมความร่วมมือและ
ความสมานฉันท์ระหว่างผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด และชุมชน ทั้งนี้ การเลือกใช้วิธีการใดในการเบี่ยงเบน
ผู้ ก ระท าผิ ด ออกจากกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารรองรั บ ของกฎหมาย (จุ ฑ ารั ต น์
เอื้ออานวย และคณะ, 2553: 14-15)
1.2.2.2 ขั้นตอนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
การน ากระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อ กและมาตรการต่ า งๆ มาใช้ นั้ น
สามารถแบ่งการนามาใช้ออกตามขั้นตอนต่างๆ ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย และคณะ,
2553: 44-46)
1) ขั้นตอนก่อ นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เป็นการสร้างทางเลือก
เพื่อให้ข้อพิพาททางแพ่งหรือคดีอาญาบางประเภทที่ยังไม่ได้ผ่านเข้ามาในขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถถูกผลักดันออกไปโดยมีมาตรการที่เหมาะสมรองรับ เช่น มาตรการปรับกระบวนทัศน์
ในการปฏิบัติต่ออาชญากรรมไม่มีผู้เสียหายให้แ ตกต่างจากอาชญากร ด้วยการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรม การทาให้ถูกกฎหมาย การใช้มาตรการไม่ใช้กลไกทางราชการ ด้วยการกระจายอานาจ
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เพื่อลดภาระของรัฐและเพิ่มบทบาทของชุมชน เช่นอนุญาโตตุลาการ อีกทั้ง การใช้แนวคิดและวิธีการ
ของยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น
2) ขั้ น ตอนการเบี่ย งเบนออกจากกระบวนการยุ ติธ รรม เป็น การ
หลีกเลี่ยงการใช้กระบวนการยุติธรรมเกินความจาเป็น ด้วยการหันเห แบ่งเบา หรือหลีกเลี่ยงโทษ
จาคุกเพื่อลดผลกระทบจากการถูกจองจา เมื่อผู้กระทาผิดผ่านเข้ามาในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตารวจ อัยการ
และศาล แต่ถูกผลักดันออกไปด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน การ
ชะลอฟ้อง การเจรจาต่อรองหน้าบัลลังก์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยการบาบัดรั กษา การ
ชดใช้ค่าเสียหาย การปรับ การคุมประพฤติด้วยการสืบเสาะและพินิจ การทางานบริการสังคม การคุม
ประพฤติแบบเข้มงวด ศูนย์เลี่ยงโทษจาคุก การควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3) ขั้นตอนการเบี่ยงเบนออกจากสถานควบคุม เป็นการหลีกเลี่ยง
โทษจาคุกที่มีระยะเวลายาวนานเกินไป อันก่อให้เกิดความแปลกแยกทางสังคม และเพื่อลดความ
แออัดของผู้ต้องขังในเรือนจาและลดผลกระทบจากการจาคุก เมื่อผู้กระทาผิดผ่านเข้าสู่เรือนจาซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมแล้ว แต่ถูกผลักดันออกไปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดวันต้องโทษ
การพักการลงโทษการปล่อยตัวผู้ต้องขังไปทางานนอกเรือนจา การใช้บ้านกึ่งวิถี การอภัยโทษ การสงเคราะห์
หลังปล่อย เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ทาให้ทราบถึง แนวคิดที่
ช่วยให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจาก
กระบวนการยุติ ธรรมกระแสหลัก เพื่ อให้ผู้เ สพยาเสพติดได้รับการปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกั บ
พฤติกรรมเฉพาะรายเพื่อเลี่ยงโทษจาคุกที่อาจก่อผลร้ายมากกว่าผลดี
1.2.3 แนวคิดการปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทย
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่มีต่อผู้ค้าและผู้ ผลิตยาเสพติดเป็นไปตาม
แนวคิดที่ว่า "ผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติดมีเจตจานงที่ต้องการกระทาผิด โดยคานึงถึงผลได้ผลเสียจาก
การกระทาดังกล่าวแล้วจึงตัดสินใจลงมือกระทา" รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด
ที่เน้น มาตรการปราบปรามอย่ างรุ นแรงเพื่อ ลดอุป ทานด้านยาเสพติ ด อย่า งเช่ น ในปี พ.ศ.2546
ร
.ต. .
ตร กาหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติด คือ "การทาสงครามกับยาเสพ
ติด" (war on drug policy) โดยในช่วงวันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ฝ่ายต่างๆ ได้นานโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติด้วยการปราบปรามผู้ค้า ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดที่ ผิดกฎหมายอย่างรุนแรง ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกกล่าวหาในการใช้วิธีสามัญฆาตกรรมผู้ค้ายาเสพติด มีผู้ค้ายาเสพติด
เข้ามอบตัว จานวน 36,277 ราย และถูกจับกุมดาเนินคดี จานวน 8,745 ราย ผลความสาเร็จดังกล่าว
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นาไปสู่การประกาศชัยชนะสงครามกับยาเสพติดเมื่ อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546 (คณะอนุกรรมการ
ประเมินผล สานักงาน ป.ป.ส., 2547)
การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดของประเทศไทย มี 3 ระบบ คือ ระบบต้องโทษ ระบบ
บังคับ และระบบสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลนิยม สามารถอธิบายได้ดังนี้ (สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์, 2554: 40-41)
1) ระบบต้องโทษ (correctional system) เป็นการปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติด
เสมือนเป็นอาชญากร โดยผู้เสพยาเสพติดต้องถูกดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
สิ้นสุ ดที่ การถูก คุมขั งตามกฎหมาย โดยมีกรมราชทัณฑ์ เป็ นผู้รั บผิ ดชอบในบ าบัด รัก ษาและฟื้น ฟู
สมรรถภาพกรณีผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ใหญ่ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้รับผิดใน
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพกรณีผู้เสพยาเสพติดเป็นเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ
เป็นผู้รับผิดชอบผู้เสพยาเสพติดกรณีที่ไม่ร้ายแรงมาก โดยการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ระบบต้องโทษของประเทศไทยประสบปัญ หาในเรื่องขาดแคลนสถานที่ในการบาบัด การแบ่งแยก
ประเภทของผู้กระทาผิดในเรือนจา และปัญหาการตราหน้าผู้เสพยาเสพติดว่าเป็นอาชญากรหลังจาก
พ้นโทษ เป็นต้น (เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ, 2547: 23)
2) ระบบสมัครใจ (voluntary system) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติด
ที่ประสงค์เข้ารับการบาบัดรักษาโดยสมัครใจ เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่
ดาเนินการรักษาด้วยระบบแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณ หรือวัดที่จัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่รองรองรับผู้เสพยาเสพติดทั้งแบบผู้ป่ว ยนอกและผู้ป่วยใน
จานวน 994 แห่ง
3) ระบบบัง คับบาบัด (compulsory system) เป็นระบบที่เกิดขึ้นโดย
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.2534 ที่สืบเนื่องมาจนถึงพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.2545 ที่ใช้บังคับผู้ติดยาและสารเสพติดให้เข้ารับการบาบัดรักษาในสถานที่ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อเป็นมาตรการรองรับว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย มิใช่อาชญากรและไม่ใช่ผู้กระทาผิด โดยให้โอกาส
3 ปี ในการบาบัดรักษา หากผู้เสพยาเสพติดเข้าบาบัดภายใน 6 เดือน และผลการบาบัดรักษาเป็นที่
น่าพอใจก็จะได้รับการปล่อยตัว แต่ถ้าภายใน 3 ปี ไม่สามารถบาบัดรักษาได้ก็จะต้องรักษาตามกฎหมาย
คือ เข้าสู่ระบบต้องโทษ
สาหรับประเทศไทยนั้นมีแนวคิดบังคับ บาบัดมาใช้ตั้งแต่มีแผนงานบาบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดและสารเสพติด ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 . .2530-2534 ใน
สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ที่กาหนดให้การบาบัดรักษาโดยระบบบังคับรักษาเป็นนโยบาย
หลั กของประเทศ โดยมี ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด เป็ น ผู้ ร่ า งและ
หน่วยงานประสานงาน และมีกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานและจัดตั้ง สถานบาบัดแบบ
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บัง คับ ตามพระราชบัญ ญัต ิฟื ้น ฟูส มรรถภาพผู ้ต ิด ยาเสพติ ด ที ่ม ีผ ลบัง คับ ใช้ตั ้ง แต่ วัน ที ่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ.2534 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า หน่วยงานรับผิดชอบขาดความพร้อมในการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2534 อีกทั้งการดาเนินงานยังไม่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ในมาตรา 237 เรื่องการส่งตัวผู้ต้องหาไป
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยไม่ผ่านการพิจารณาของศาลก่อน กระทรวงยุติธรรมจึงต้อง
ดาเนินการขอแก้ไขมาตรา 19 และมาตรา 28 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 ในมาตรา 237 และในที่สุดประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.2545 ที่บังคับใช้ในปัจจุบันนี้ (เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ, 2547)
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีแนวคิดที่สาคัญ คือ
1) แนวคิดของรัฐที่มองว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร จึงต้อง
มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อนาการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพมาใช้แทนการดาเนินคดีอาญา โดยนาหลักการ
ชะลอการฟ้องมาเป็นมาตรการทางเลือกแทนการดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2) แนวคิดของรัฐที่ต้องการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมิได้จากัดเฉพาะผู้เสพยาเสพติดที่สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้เสพและจาหน่ายยาเสพติดจานวนเล็กน้อย ผู้เสพและมีไ ว้ในครอบครอง
จานวนเล็กน้อย หรือผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายจานวนเล็กน้อย ด้วยเหตุผลที่รัฐมองว่า
การกระทาดังกล่าวผู้เสพยาเสพติดอยู่ภายใต้การบังคับให้จาหน่ายยาเสพติดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ยาเสพติดเพื่อมาเสพ และรัฐต้องการให้มีสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีขีดความสามารถใน
การรองรับผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่เพียงพอจึงไม่จากัดหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประสาน
ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม เช่น สถานพยาบาล หน่วยงานราชการของทหาร เป็นต้น
จากพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พ .ศ.2545
ม ร ร ม ตร รฟ ฟ มรร
ต
ต
ร
ต ร 5 ต่อไป
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ตารางที่ 5 สรุปม ตร รฟ ฟ มรร
ต
ต
ร
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
คุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ

1. ผู้ เ สพยาเสพติ ด ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ต้ อ งหาหรื อ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น
คดีอาญาในความผิดที่มีโทษจาคุก
2. ผู้ที่รอการลงโทษ หรือโทษจาคุกเสร็จสิ้นแล้ว
การเริ่มดาเนินคดี
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ เจ้าพนักงานตารวจจับกุม
อานาจในการควบคุมตัว
1. ตารวจ
- กรณีเด็กและเยาวชน ควบคุมตัวได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- กรณีผู้ใหญ่ ควบคุมตัวได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
2. คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รอผลตรวจ
พิสูจน์ภายใน 15 วัน
3.
รรม รฟ ฟ มีอานาจดังนี้
3.1 ดาเนินการตรวจพิสูจน์
15 วัน
3.2 ขอ ยายเวลาตรวจพิสูจน์ได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3.3 ควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้ 6 เดือน - 3 ปี
4. อัยการ มีคาสั่งชะลอการฟ้อง ภายใน 3 ปี
การตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้ติดยา คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เสพติด
ผู้รับผิดชอบการฟื้นฟูฯ
พหุภาคี
การติดตามผลหลังการฟื้นฟูฯ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ไม่มีการ
ระบุถึงการติดตามผล
ที่มา: ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2548: 19
จากการทบทวนเรื่อง แนวคิดการปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติด ทาให้ทราบว่า การบาบัดรักษา
เป็นหนึ่งในมาตรการทางเลือกที่รัฐบาลกาหนดเป็นนโยบายเพื่อ ใช้แก้ไขปัญหาผู้เสพหรือติดยาเสพติด
โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะบาบัดด้วยระบบใดก็ตามถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการนามาปฏิบัติต่อผู้เสพหรือ
ติดยาเสพติดมากกว่าการจองจาในเรือนจาเพื่อกีดกันคนเหล่านี้ให้อยู่ห่างจากยาเสพติด และช่วยลดภาระ
ในการบริหารจัดการภายในเรือนจาอีกทางหนึ่ง
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1.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนโยบาย (policy process)
1.3.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ
Friedrick (1963: 70) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง ข้อเสนอสาหรับแนวทาง
การด าเนิ น งานของบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล หรื อ รั ฐ บาล ภายในสภาพแวดล้ อ มช่ ว งใดช่ ว งหนึ่ ง ซึ่ ง มี
ทั้งอุปสรรคและโอกาสที่แตกต่างกันไป ซึ่ง ทั้งอุปสรรคและโอกาสเหล่านั้นจะเป็นแรงผลักดันให้เกิด
การเสนอนโยบายเพื่อนาไปสู่เป้าหมายและใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
Easton (1971: 130) ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึง อานาจ
ของรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดสรรค่านิยมของสัง คมหรือผลประโยชน์ระหว่างปัจเจกชน
กลุ่มผลประโยชน์ หรือสังคมส่วนรวมในระบบสังคมการเมือง
มยุรี อนุมานราชธน (2551: 6) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางใน
การกระทาของรัฐบาล ที่รัฐบาลได้ตัดสินใจเลือกและกาหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นาให้มีกิจกรรมเกิดขึ้น
โดยมีกระบวนการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ถู กต้ อ งเหมาะสม มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพความเป็ นจริ ง และความต้ อ งการของ
ประชาชนในแต่ละเรื่อง
จากนิยามข้างต้นกล่าวโดยรวมแล้ว นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการดาเนิน
กิจกรรมที่ม าจากการตัดสิน ใจของรัฐบาลในแต่ล ะสมัย เพื่อ บรรเทาปัญ หาเฉพาะเรื่อง โดยอาศั ย
อุปสรรคและโอกาสต่างๆ ในช่วงเวลานั้นเป็นตัวผลักดันแนวทางดังกล่าวไปสู่การเสนอเป็นนโยบาย
เพื่ อ น าไปสู่ เ ป้ าหมาย โดยการจั ด สรรผลประโยชน์เ พื่ อ ให้ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนในเรื่องนั้นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการทางเลือก
ในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของฝ่ายบริหารที่กาหนด
มาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1.3.2 กระบวนการนโยบาย (policy process)
นโยบายมี จุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด สิ้ น สุ ด เหมื อ นกั บ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ห มุ น เวี ย นและ
แปรเปลี่ยนสภาพไปตามวงจรของนโยบาย นโยบายเป็นเครื่องมือที่ถูกนามาใช้ในการกาหนดทิศทาง
และแนวทางในการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายที่มีอานาจสูง สุด และชอบด้วยกฎหมาย
การกาหนดนโยบายในแต่ละครั้งต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกรัฐ บุ คคลและองค์ก รที่ มีอ านาจในการตั ดสิ นใจที่ ถือ ว่า เป็ นผู้ กาหนดนโยบายอย่า งเป็ น
ทางการ และมีกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนทั่วไปเป็นผู้ร่วมกาหนดนโยบายอย่างไม่เป็นทางการ
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ตามแนวคิดของ มยุรี อนุมานราชธน (2551) กระบวนการนโยบาย แบ่ง ออกเป็น
5 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ การก่อตัวของนโยบาย (policy formation) การกาหนดนโยบาย
(policy decision-making) การนานโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) การประเมินผล
นโยบาย (policy evaluation) และการสืบต่อหรือยุตินโยบาย (policy continuation and termination)
ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย
การก่อตัวของ
นโยบาย
การสืบต่อหรือยุติ
ของนโยบาย

Formation

การกาหนด
นโยบาย
Decision-making
การประเมินผล
การนานโยบาย
นโยบาย
ไปปฏิบัติ
Evaluation
ที่มา: มยุรี อนุมานราชธน, 2551: 19

ขั้นตอนตามแผนภาพขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย อธิบายได้ดังนี้
ขั้นการก่อตัวของนโยบาย (policy formation)
การก่อตัวของนโยบายเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบาย โดยมี
ลักษณะเป็นการระดมความคิดเห็นหรือประเด็นปัญ หาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในปัจจุบันเข้าสู่ขั้นตอนของ
การกาหนดนโยบาย ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ปัญหาเชิงระบบเป็นปัญหาที่สังคมต้องการให้รัฐกาหนด
ปัญหานั้นๆ เป็นนโยบายเพื่อใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว และปัญหาเชิงสถาบันเป็นอานาจของผู้ตัดสินใจ
พิจารณาว่าปัญหาเรื่องใดควรกาหนดเป็นนโยบาย
ขั้นการก่อตัวของนโยบาย ประกอบไป 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการก่อ ตัวของปัญหา การก่อตัวของประเด็นปัญ หาเป็น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบาย เพื่อ ค้น หาหรือ ระบุ ประเด็ นปั ญ หาที่จ ะนามากาหนด เป็ น
นโยบายซึ่งต้องทาความเข้าใจในลักษณะของปัญหานโยบายก่อน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมรับผิดชอบในการเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนาไปใช้แก้ไ ข
ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อาจปรากฏในรูปของกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
ในการพิ จ ารณาการก่ อ ตั ว ของประเด็ น ปั ญ หาต้ อ งตระหนั ก ถึ ง
ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ เนื่องด้วยการก่อตัวของประเด็นปัญหาจะมีความสัมพันธ์
อย่างมากกับขั้นตอนอื่นๆ โดยเฉพาะการนานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนั้นต้องคานึงถึงลักษณะสาคัญ
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ของประเด็นปัญ หาที่ก่อตัวขึ้นจนนาเข้าสู่การจัด ระเบียบวาระนโยบาย โดยประเด็นปัญ หาควรมี
ลักษณะที่สาคัญ ดังต่อไปนี้ (มยุรี อนุมานราชธน, 2551: 92-93)
(1) ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกๆ ปี
(2) ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างสม่าเสมอ
(3) ประเด็นปัญหาที่ได้รับการทบทวนใหม่
(4) ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วขยายผลไปเป็นภาวะวิกฤตจนต้อง
ได้รับการแก้ไขโดยด่วน
(5) ประเด็นปัญหาเฉพาะด้าน
(6) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้ สึกหรื อประเด็นปั ญหาที่ อยู่ใน
ความสนใจของประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนต่างๆ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
(7) ประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเนื่องเป็นลาดับอย่างกว้างขวาง
แม้ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาเล็กๆ
(8) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอานาจและความชอบธรรมในสังคม
(9) ประเด็นปัญหาร่วมสมัย เป็นเรื่องอธิบายยากแม้ประเด็นปัญหานี้
เป็นที่ทราบและรับรู้กันในสังคม
ทั้งนี้การก่อตัวของประเด็นปัญหายังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ก่อตัวของประเด็นปัญหา 5 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ (มยุรี อนุมานราชธน, 2551:113-115)
(1) ความสามารถของรัฐบาลในการคาดคะเนปัญ หาและโอกาส
ต่างๆ การแก้ไชปัญหาสาธารณะจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่รัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลมักรับรู้ถึงปัญหาช้าเกินไปจนปัญหานั้นลุกลามเป็น
วิกฤตที่ต้องรีบตัดสินใจในทันที โดยยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการนิยามปัญหาและตรวจสอบทางเลือก
ที่เป็นไปได้ ผลที่ตามมา คือ ความผิดพลาดในการกาหนดประเด็นปัญหา โดยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลจะ
ให้ความสนใจปัญหาที่เกิดขึ้ นในขณะนั้นมากกว่า ปัญ หาที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต เนื่อ งจากความไม่
แน่นอนทางการเมืองที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งตามวาระก่อนที่ปัญหาจะเกิดผลเสียในอนาคต
นั ก การเมื อ งหรื อ ข้ า ราชการที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกลต้ อ งมองข้ า มปั ญ หานั้ น เพราะตนไม่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาดัง กล่าว ทาให้นักการเมืองไม่สนใจผลลพธ์ที่เกิดจากนโยบายที่
ตนเองเป็นผู้ริเริ่มหรือแก้ไขปัญหาที่อยู่นอกช่วงเวลาที่เหมาะสมตามวาระหน้าที่
(2) ม ม ร
รร ร
ในการค้นหาประเด็น
ปัญหา นักวิเคราะห์นโยบายหรือผู้กาหนดนโยบายควรระบุประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
แทนที่จะระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการระบุประเด็นปัญหาที่ข้อมูลยัง
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ไม่ชัดเจนและเพียงพอจะทาให้เกิดการแสวงหาข้อมูลเพื่อเตรียมแก้ไ ขปัญ หานั้นก่อนจะกลายเป็น
วิกฤต
(3)
ร
เข้าสู่วาระนโยบาย การที่ประชาชน
ยังไม่สามารถนาประเด็นปัญหาเข้าสู่วาระของนโยบายได้อย่างเท่าเทียมอาจเนื่องมาจากโครงสร้างของ
รัฐที่ถูกกาหนดมาเพื่อผลประโยชน์ของคนชนชั้นนา ดังนั้น นักวิเคราะห์นโยบายควรมีบทบาทในการ
นาประเด็นปัญหาและนาประเด็นปัญหาที่ไม่ได้รับความสนใจเข้าสู่วาระของนโยบายไปพร้อมๆ กัน
(4) ร ร
ร
ม ถ้าประเด็นปัญหาใด
ถูกค้นพบเร็วและเป็นประเด็นปัญหาใหม่ๆ รัฐบาลจะให้ความสาคัญและนาเข้าสู่วาระนโยบายเพื่อทา
การวิเคราะห์โดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่มากเกินควร
(5)
ร
ร ม เมื่อประเด็นปัญหาหรือ
ข้อเรียกร้องที่มาจากประชาชนเข้าสู่วาระนโยบายมีจานวนมากเกินกว่าที่ทรัพยากรจาเป็นที่จะใช้
ตอบสนองข้อเรียกร้องเหล่านั้น ข้อเรียกร้องดังกล่าวจะทาให้ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพในทันที
2) ขั้น ตอนการกลั่นกรองประเด็นปั ญหา เมื่อมีการระบุป ระเด็ น
ปัญหานโยบายอย่างชัดเจนแล้ว ผู้กาหนดนโยบายอาจมอบหมายให้บุคคล หน่วยงานในองค์การ หรือ
สังคมทาหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ได้ 3 วิธี ดังนี้ (มยุรี อนุมานราชธน, 2551:113-115)
(1) วิธีการกลั่นกรองประเด็นปัญหาแบบสมเหตุสมผล (rational)
เป็ น วิ ธี ก ารเน้ น การระบุ ประเด็ น ปั ญ หาด้ ว ยการวิ เคราะห์ ค่ า นิ ย มที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ประเด็ น ปั ญ หา
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาที่จะนามากาหนดนโยบายเพื่อเป็นทางเลือกที่จะใช้ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาและผลลัพธ์ของการกาหนดนโยบายนั้น
(2) วิธีการกลั่นกรองปัญหาแบบไม่มีระเบียบ (mudding through)
เป็ น วิ ธี ก ารที่ เ น้ น ความส าคั ญ ของวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ มี อ ยู่ ห ลายประการในการแก้ ไ ขปั ญ ห า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายต้องปรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นแล้วแสวงหาความเห็นพ้องร่วมกัน
โดยไม่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลใหม่ เพียงแต่ใช้ข้อมูลเดิมไม่มีการแยกวิธีการและเป้าหมายออกจากกันและ
การวินิจฉัยสั่งการใช้การพิจารณาเปลี่ยนแปลงในส่วนเพิ่ม (incrementalism) การกลั่นกรองประเด็น
ปัญหาแบบนี้ช่วยลดความขัดแย้งได้แม้ไม่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
(3) วิธีการกลั่นกรองประเด็นปัญหาแบบผสมผสาน (mixed scanning)
การก าหนดนโยบายสาธารณะส่ ว นใหญ่ ใ ช้ วิ ธี ผ สมผสานกั น หลายวิ ธี เพราะมั ก เน้ น วิ ธี ก าร
ที่เหมาะสมมากกว่า
การกลั่ น กรองประเด็ น ปั ญ หาเป็ น กิ จ กรรมที่ รั ฐ บาลทุ ก ชุ ด ต้ อ ง
ดาเนินการเพื่อบริหารงานทุกระดับ ตั้ง แต่ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึง ข้าราชการผู้ปฏิบัติง าน หรือ
แต่ง ตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนประเด็นปั ญ หา ศึ กษาข้อ มูลเพิ่มเติม หรื อส่ง ประเด็นปัญ หาไปให้
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หน่วยงานอื่นพิจารณา แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการกลั่นกรองประเด็นปัญหามักเกิดจากการตัดสินใจของ
นักการเมืองหรือผู้บริหารโดยอาศัยสัญชาตญาณตามสถานการณ์ในขณะนั้น
3) ขั้นตอนการนิยามประเด็นปัญหา มยุรี อนุมานราชธน (2551: 132)
กล่าวว่า เจตนาในการกาหนดนโยบายใดๆ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายกันทั้งสิ้ นคือ ต้องการที่จะได้
แนวทางในการแก้ไ ขปั ญหา ดั ง นั้น จึ ง ต้ อ งท าความเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาของนโยบายให้ ชัด เจนก่ อ น
โดยคาว่า ประเด็นปัญหา (issue) หมายถึง ปัญหาและโอกาสในการดาเนินกิจกรรม ที่จะส่งผลใน
ทางบวกต่อองค์กร สังคม และประเทศ ส่วน โอกาส (opportunity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด ฉะนั้น
การนิยามประเด็นปัญหาของนโยบายจึงเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งปัญหาและโอกาสเพื่อนามาใส่ไว้
ในนโยบาย
Hogwood and Gunn (1984: 108-110) กล่าวไว้ว่า “การนิยามประเด็น
ปัญหา” เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจ ดังนี้
(1) การนิ ยามประเด็นปัญ หาจะเกี่ย วข้องกับ กิจกรรมบางอย่า ง
เช่ น การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความคิ ด และกิ จกรรม การแปลความหมายของสิ่ ง ที่ ม ากระตุ้ น ความคิ ด
การเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้สอดคล้องกับประเด็นนโยบาย เป็นต้น
(2) การรับรู้และเข้าใจในประเด็นปัญหานโยบายเป็นกระบวนการ
ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกกระตุ้นให้ต้องรับรู้ถึงปัญหาที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
เดียวกันแต่การรับรู้ถึงประเด็นปัญหาอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน
(3) การไม่ ยอมรั บประเด็ น ปั ญ หา เนื่อ งจากประเด็ น ปัญ หาถู ก
นิยามโดยบุคคลหรือหน่วยงานบางอย่างที่มีอานาจในการนิยามประเด็นปัญหา
(4) การนิยามประเด็นปัญ หาขึ้ นอยู่กับปัญ หาหรือโอกาสในการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถวัดและอธิบายถึงปัจจัย สาเหตุและผลของปัญหานั้น
(5) กลุ่มหรือหน่วยงานที่สามารถนาประเด็นปัญ หามาบรรจุเข้า
วาระนโยบายและนิยามปัญหาได้นั้นต้องเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลและความเข้มแข็ง
ดังนั้น การนิยามประเด็นปัญหา จึงหมายถึง การระบุประเด็นปัญหา
ออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ความเข้าใจและการรับรู้ที่ตรงกันของกลุ่มที่มีอานาจสูงสุดในการแปล
ความหมายของประเด็นปัญหานั้น เพื่อหาปัจจัยต่างๆ ที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเพื่อนาประเด็น
ปัญหาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการกาหนดนโยบายต่อไป
ในการพิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะและความส าคั ญ ของประเด็ น ปั ญ หา
นโยบายอาจจาแนกได้ดังนี้ (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2552: 39-43)
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(1) จาแนกตามลักษณะทั่วไปของปัญหา เป็นการมองปัญหาโดย
ภาพรวม หรือมองธรรมชาติทั่วไปของนโยบาย ซึ่งสามารถมองได้หลายแง่มุม ดังนั้นจึงเป็นการยากที่
จะกาหนดให้แน่นอน เพราะปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นซับซ้อนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา คือ
(1.1) ปั ญ หาทั้ ง หลายมั ก มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งสั ม พั น ธ์ กั น
(integration) อยู่เสมอ เนื่องจากนโยบายเป็นเรื่องกว้างขวาง ดังนั้น ปัญหาของนโยบายมักจะต้อง
ครอบคลุม เกี่ย วเนื่อ งกั บปัญ หาหลายเรื่อ งอยู่เ สมอ ฉะนั้ น ในการพิจ ารณาปั ญ หาของนโยบาย
จึงพิจารณาแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นเอกเทศไม่ได
(1.2) ปั ญ หาทั้ ง หลายมี ค วามเป็ น พลวั ต สู ง (dynamic)
กล่ า วคื อปั ญ หานั้น สามารถแปรเปลี่ ย นไปตามแรงกระตุ้ น ของสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ ง อาจน าไปสู่ ก าร
แปรเปลี่ยนให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกได้ ดังนั้น การกาหนดปัญหาของนโยบายจึงไม่มีข้อสรุปที่
ถาวร คือ ผู้กาหนดนโยบายจะต้องคอยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามไปอยู่เสมอ
(1.3) ปัญหาหลายปัญหามีลักษณะเป็นอัตนัยสูง (subjective)
กล่าวคือ ปัญหาจะมีความหมายในตัวเองของมันเอง ซึ่งผู้ที่จะสามารถรับรู้ถึงความเป็นปัญหาได้นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ “ตระหนักได้ ” ของแต่ล ะคน ซึ่ง จะไม่เท่าเทียมกัน ดัง นั้น การ
ตระหนักปัญหาได้เร็วจึงเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้กาหนดนโยบาย เพราะการตระหนักได้เร็วหรือรับรู้
ปัญหาได้ก่อนจะช่วยให้สามารถกาหนดนโยบายได้อย่างทันการณ์
(1.4) ปั ญ หาหลายปั ญ หามี ลั ก ษณะไม่ มี ตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง
(artificiality) กล่าวคือ ปัญหาเป็นสิ่ง ที่ไ ม่มีรูปร่างลักษณะที่แน่นอนตายตัว ส่วนการตระหนักถึง
ปัญหาได้นั้น อาจเป็นการยอมรับหรือนิยามได้ของคนบางกลุ่ม บางหมู่ ขณะที่บางกลุ่มอาจไม่ยอมรับ
ก็ได้ ดังนั้น การกาหนดนโยบายจึงเป็นจริงได้เฉพาะกลุ่มผู้มองเห็นผลของปัญหาได้เท่านั้น นอกจากนี้
แล้วผลของปัญหาที่ตระหนักได้ยังสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา การกาหนดนโยบายจึงต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องอยู่เสมอ
(2) จาแนกตามลักษณะของโครงสร้างปัญหา เป็นการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ของปัญหา เช่น จานวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทางออกใน
การแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่เกิดจากทางเลือก เป็นต้น ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
(2.1) ปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจนแน่นอน (well - structured
problem) หมายถึง ปัญหามีโครงสร้างตายตัว สามารถแก้ไขได้ง่าย เพราะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างจะแน่นอน มีระบบ และมีทางเลือกในการจัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้ค่อนข้างแน่นอน
(2.2) ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน (ill – structured problem)
เป็นปัญหาที่มีผู้จาเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก (มีทั้งผู้ไ ด้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ )
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ทางออกในการแก้ไขปัญ หาก็มีมากมายหลายหนทาง ผลประโยชน์ของนโยบายก็มักเป็นเรื่องที่
สามารถมองเห็นได้หลากหลายแง่มุม เป็นที่ถกเถียงได้ หรือเป็นปัญหาที่มีลักษณะเป็นอัตนัย และ/
หรือมีความไม่มีตัวตนของปัญหาสูง
(2.3) ปัญหาที่มีโครงสร้างปานกลาง (moderately - structured
problem) เป็ นปั ญหาที่ มี ลั กษณะคล้ ายกั บปั ญหาที่ มี โครงสร้ างชั ดเจนแน่ นอน คื อ จะมี ผู้ ที่ เข้ ามา
เกี่ยวข้องหรือมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาน้อย ทางออกในการแก้ไขปัญหาก็มีอยู่น้อยและค่อนข้างเลือกได้
ชัดเจน ประโยชน์ของนโยบายก็เป็นที่มองเห็นได้ชัดเจน แต่ก็มีสิ่งที่แตกต่าง คือ ผลลัพธ์ของปัญหาจะ
ไม่แน่นอนหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้และอีกประการหนึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจไม่เป็นที่ยอมรับได้ง่าย
เป็นต้น
เนื่องด้วยปัญหานโยบายมีลักษณะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ
อีกทั้งมีความเป็นพลวัตที่ไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างตายตัว มีความหมายในตัวของมันเอง
การรั บ รู้ ถึ ง สภาพของปั ญ หาจึ ง ต้ อ งอาศั ย การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการก าหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานโยบายนั้นเพื่อนาไปสู่การวางแผนที่ถูกทิศทางและสามารถนามาใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชน
4) ขั้นการกาหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย เมื่อทราบว่าอะไรคื อ
ปั ญ หาที่ จ ะน ามาก าหนดนโยบายแล้ ว ขั้ น ต่ อ มา คื อ การก าหนดวั ต ถุ ป ร ะสงค์ ข องนโยบายที่ จ ะ
ตอบสนองต่ อ ปั ญ หานั้ น โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบายเป็ น เรื่ อ งยาก
เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องมักมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่สอดคล้องกัน หรือถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลครอบงา
การกาหนดวัตถุประสงค์ ดังนั้น การกาหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายจึงต้ องอาศัยการคัดเลือกและ
การจัดลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ที่กาหนด อีกทั้ง นักวิเคราะห์นโยบายมักจะอาศัยเทคนิคต่างๆ
มาเป็นเครื่องมือช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ เช่น การสารวจทัศนคติของประชาชน การสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายโดยวิธีการเดลฟาย (delphi) เพื่อระดมความ
คิดเห็น เป็นต้น
เพื่อ
ข้อ เสนอ โ บ เป็น
การกาหนดแนวทางการดาเนินงานสาหรับนโยบายที่กาลังจะยกร่าง ซึ่งจะต้องมีการประเมินทางเลือก
โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิคของนักวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อให้สามารถเลือกแนวทางต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกับปัญหา ทางเลือกที่นามาพิจารณาในการกาหนดนโยบายอาจเป็นทางเลือกที่มีอยู่แล้ว
หรือเป็นทางเลือกที่กาหนดขึ้นมาใหม่ การค้นหาทางเลือกใหม่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความคิด
ริ เ ริ่ ม มากกว่ า การคิ ด แบมี เ หตุ ผ ล เมื่ อ ได้ ท างเลื อ กมาแล้ ว จะต้ อ งท าการคั ดสรรทางเลื อ กนั้ น
โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ทางเทคนิค เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการนาไปปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ นอกจากนี้การตัดสินใจคัดสรรทางเลือกควรจะต้องให้ความสาคัญ กับปัจจัยด้านการเมือง
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ร่วมด้วย เมื่อคัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดได้แล้วจะต้องนามาจัดทาเป็นร่า งข้อเสนอนโยบายเพื่อให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายทาการตัดสินใจต่อไป
ขั้นการกาหนดนโยบาย (policy decision-making)
การกาหนดนโยบายเป็นการนาประเด็นปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์หรือผู้มีอานาจ
ในการกาหนดนโยบาย โดยยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมากาหนดเป็นนโยบาย หรือเป็นการพิจารณาถึง
ปัญ หาของนโยบายที่ดาเนินการมาแล้วแต่ผลการปฏิบัติตามนโยบายนั้นไม่เกิดผลในการบรรเทา
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ การที่ประเด็นปัญหาใดจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา
ในแต่ ล ะครั้ ง ขึ้ น อยู่ กั บ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายหรื อ ผู้ ก าหนดนโยบายที่ มี ค วามรู้ ความช านาญ
ประสบการณ์ และความคิดริเริ่ม โดยอาศัยหลักเหตุผลในการพิจารณาถึง ปัญ หาที่จะกาหนดเป็น
นโยบายอย่างรอบด้าน และต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย รวมถึงประโยชน์ที่จะได้ รับ
โดยพิ จารณาถึง ทางเลื อกต่า งๆ ประกอบการตั ดสิ นใจเพื่ อคั ดสรรทางเลื อกที่ เหมาะสมที่สุ ดเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการสาหรับทุกฝ่าย
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation)
การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันตลอดเวลา โดยรัฐจะมอบหมายนโยบายต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนานโยบายนั้นไปบังคับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดย ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552:
101-118) กล่าวว่า การนานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวจะมีปัจจัยดังต่อไปนี้
เป็นตัวกาหนด
(1) ลักษณะของนโยบาย คือ เป็นนโยบายที่มีการเรียกร้องให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดและต้องมีวัตถุประสงค์ที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน และสอดคล้องกับค่านิยม
และความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
(2) วัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ ความชัดเจนเพื่อง่ายต่อการทา
ความเข้าใจของทุกฝ่ายเพื่อนาไปสู่การแปลความตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของทุกฝ่ายในการนาไปปฏิบัติ
(3
ม
ร ม คือ การสนับสนุ นจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มที่มีอิทธิพล สื่อมวลชน เป็นต้น
(
ม
คือ โครงสร้างของนโยบายต้องไม่
ยุ่งยากและซับซ้อนต่อการนาไปปฏิบัติ
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(5
ม
ร
ร คื อ การมี ท รั พ ยากรบุ ค ลคล
สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
(
ต คื อ ความพร้ อ มของ
หน่ ว ยงานที่ จ ะน านโยบายไปปฏิ บั ติ ไม่ ว่ า จะเป็ น อั ต ราก าลั ง ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพ โครงสร้ า งขอ ง
หน่วยงานที่ไม่มีการบังคับบัญชามากนัก ใช้การสื่อสารแบบเปิดในองค์กร การมีผู้นาที่มีศักยภาพและ
มีภาวะผู้น าเชิง คุณ ลัก ษณะ โดย วั นชั ย มีช าติ (2548, 186) กล่ าวไว้ว่ า คุณ ลัก ษณะของผู้น าที่ มี
ประสิทธิผลต้องมีลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านสติปัญญา (intelligence) ผู้นาที่ดีต้องสามารถวินิจฉัย
ชี้ขาดเรื่องต่ างๆ ได้อย่ างถูกต้ อง กล้าตัด สินใจ สามารถใช้ คาที่มี พลั ง ในการน าพาองค์กรประสบ
ความสาเร็จ ด้านบุคลิกภาพ (personality) ผู้นาที่ดีต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวการณ์
ต่างๆ มีความเชื่อมั่น ความซื่อสั ตย์ ความคิดเชิง สร้ างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางในการพัฒ นา
หน่วยงาน และด้านความสามารถ (abilities) ผู้นาที่ดีต้องมีไหวพริบปฏิภาณและศิลปะในการเจรจา
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อผสานความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เป็นต้น
(
ต
ต คือ ความรู้ ความเข้าใจ
และค่านิยมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย
(
ม ม ร
ต ที่นานโยบายไปปฏิบัติ คือ
การมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนานโยบายไปปฏิบัติไม่มากเกินไปจนเกิดความล่าช้า ประกอบกับ
ความสัมพันธ์อันดีที่ผ่านมาระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยในเรื่องความร่วมมือ รวมทั้งการไม่ถูกแทรกแซง
จากฝ่ายต่างๆ
ขั้นการประเมินผลนโยบาย (policy evaluation)
การประเมิ น ผลนโยบายเป็ น การกระท าหรื อ กิ จ กรรมที่ รั ฐ บาลใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการทบทวนถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากการปฏิบัติตามนโยบายที่ออกไปว่าส่งผลดีหรือผลเสีย
อย่างไร สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ โดยทาการเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินการกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการประเมินผลนโยบายเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องปฏิบัติเพื่อดู
ถึงความก้าวหน้าในการทางานของตน
ขั้นการสืบต่อหรือยุติของนโยบาย (policy continuation and termination)
การยุตินโยบายเป็นการล้มเลิกนโยบายที่กาหนดขึ้นมาเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้
จากการนานโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ไ ด้กาหนดไว้ จึงต้องยกเลิกนโยบายนั้นแล้ว
กาหนดนโยบายอื่นมาใช้ทดแทน ส่วนการสืบต่อนโยบายเป็นการทาให้นโยบายมีความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหานั้นมากยิ่งขึ้น โดยทาการปรับปรุง นโยบายให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนที่สามารถดาเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วนโยบายจะเกิดมาจาก
การสืบต่อของนโยบาย ฉะนั้น ในการกาหนดนโยบายจึงควรออกแบบนโยบายให้สามารถปรับเปลี่ยนได้
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เพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายให้ทาการสืบต่อหรือยุตินโยบายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้นานโยบายไป
ปฏิบัติ หรือประชาชน อันจะนาไปสู่การสืบต่อและยุตินโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการทบทวน แนวการศึกษานโยบายสาธารณะและกระบวนการนโยบาย ทาให้
ทราบว่า การศึกษานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดเป็นการศึกษานโยบายในแนวทางการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึง
ปัจจัยความความสาเร็จที่สามารถผลักดันแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมถูกกาหนดเป็น
นโยบาย
1.3.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกาหนดนโยบาย
การกาหนดนโยบายสาธารณะถือเป็นขั้นตอนสาคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ
นโยบาย เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทาให้เกิดการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นในสังคม
สมบัติ ธารงรัญวงศ์ (2541: 348-353) กล่าวว่า การก่อตัวของนโยบายเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทางเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยอาจพบว่าในแต่ละ
ปัญหาสามารถมีทางเลือกสาหรับแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทางซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญ หาต้องพิจารณาถึงทางเลือกที่เหมาะสม
และสามารถน าไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายได้จริง โดยบางครั้ง ปัญ หานโยบายบางอย่ างมิไ ด้นามาสู่
การกาหนดแนวทางแก้ไขในรูปของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎกระทรวง แต่ผู้ตัดสินใจปล่อยให้
ปัญหาดังกล่าวแก้ไขด้วยตัวของมันเอง
นโยบายสาธารณะเป็นสิ่ง ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิ ตของคนในสัง คม จึงมีหลายฝ่าย
พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลเหนือนโยบายดังกล่าว ดังนั้น ในวิถีทางการเมือง รัฐบาล
จึงมิใช่องค์กรเดียวที่มีอานาจในการกาหนดนโยบายสาธารณะ แต่อาจได้รับอิทธิพลหรือแรงกดดัน
จากองค์กรและกลุ่มอื่นๆ ในระบบนโยบายตัวแสดงนโยบาย (policy actor) จะทาหน้าที่เป็นทั้ง
ผู้กาหนดนโยบาย ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ และผูป้ ระเมินผลนโยบายจนครบวงจรของนโยบาย โดยส่วน
ใหญ่แล้วตัวแสดงนโยบาย ได้แก่ องค์การสาธารณะ (policy organization) ซึ่งก็คือ หน่วยงานของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็น กระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐในการทาหน้าที่ด้านนโยบายต่างๆ
โดย พิทยา บวรวัฒนา (2549, 207-211) ได้แบ่งตัวแสดงนโยบายเป็นดังนี้
1) ตัวแสดงนโยบายเจ้าของเรื่อง โดยทั่วไปในระบบนโยบายหนึ่งมักจะมี
องค์การสาธารณะหนึ่งทาหน้าที่คล้ายตัวแสดงเจ้าของเรื่องนโยบายนั้นๆ
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2) ตัวแสดงนโยบายอื่น ที่มีตาแหน่งหน้าที่อ ย่างเป็นทางการ ในการ
กาหนดนโยบายตัวแสดงที่อยู่ในเครือข่ายการตัดสินใจ (decision network) ของระบบนโยบาย และ
มีอานาจอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย (legal status) หรือกฎหมายบัญ ญัติให้บุคคลหรือองค์กร
ดังกล่าวเป็นผู้ตัดสินใจกาหนดนโยบาย โดย เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550: 112-143) ได้แบ่งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ ดังต่อไปนี้
(1) ฝ่ายนิติบัญญัติ (the legislatures) มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
ตัดสินใจในกฎหมายหรือนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน โดยทา
หน้าที่หาข้อมูลมาอภิปราย ถกเถียง และลงคะแนนเสียงในนโยบาย หรือกฎหมายที่ถูกนาเสนอมาให้
พิจารณา โดยนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สาคัญๆ มักได้รับการพิจารณาและลงมติรับรองโดยรัฐสภา
ก่อนที่จะนาออกไปบังคับใช้เป็นกฎหมาย นอกจากนี้รัฐสภายังมีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชน ซึ่งผลจากการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่การก่อตัวของมติมหาชนและ
ค่านิยมทางการเมืองต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของรัฐบาล
(2) ฝ่ายบริหาร (the executive) องค์กรสาหรับบริหารจัดการกิจการ
ของรัฐ เรียกว่า “รัฐบาล” ซึ่งหมายถึง บุคคลและคณะบุคคลซึ่งได้ รับมอบหมายให้ใช้อานาจเพื่อ
ดาเนินการบริหารประเทศ โดยทั่วไปแล้วฝ่ายบริหารจะมีผู้นาซึ่ง สามารถแบ่ง ได้ 2 รูปแบบอย่าง
ชัดเจน คือ “ผู้น าที่มีอานาจแท้จ ริง ในการกาหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิ บัติ ” (effective
political executives) สาหรับประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาจะมีผู้นาฝ่ ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีที่มี
นายกรัฐ มนตรีเป็ นหัวหน้า ฝ่ายบริห าร ตามธรรมเนี ยมปฏิบัติ นายกรัฐ มนตรีจะเป็นหัวหน้าพรรค
การเมืองที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาจึงมีอานาจเชิงอุปถัมภ์ คือ สามารถกาหนดบุคคลที่จะมาเข้าร่วม
ในคณะรัฐมนตรีได้ อีกทั้งนายกรัฐมนตรียัง เป็นประธานในที่ป ระชุมคณะรัฐมนตรี จึง ทาให้อานาจ
ทางการเมืองรวมศูนย์อยู่ที่นายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังมี “ผู้นาที่มีหน้าที่ทางสัญ ลักษณ์หรือเป็น
เพียงผู้นาอย่างเป็นทางการ” (ceremonial political executives) เป็นผู้นาที่ไ ม่มีอานาจต่างๆ
ในการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติเป็นเพียงผู้นาทางจิตใจและพิธีการ ซึ่งบางครั้ง
อาจใช้อ านาจทางการเมือ งในการยั บยั้ ง ร่ า งกฎหมาย ระงั บวิ กฤตการณ์ท างการเมื อง เป็น ต้ น
โดยเฉพาะผู้นาทางสัญลักษณ์ ที่มีฐานะอยู่เหนือการเมืองหรือเป็นศู นย์รวมของความเป็นอันหนึ่ ง
อันเดี ยวของคนในชาติ จ ะมีส่ วนช่ว ยทาให้เ กิดความต่ อเนื่ องทางการเมื องและแก้ ปัญ หาในยามที่
ประเทศประสบวิ ก ฤต ฝ่ า ยบริ ห ารในระบบรั ฐ สภาจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมาชิ ก รั ฐ สภาโดย
นายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภาจะมีอานาจเสนอร่างกฎหมาย
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ตลอดจนแสวงหาการสนับสนุนร่างกฎหมายนั้น ได้จากสมาชิกพรรค
การเมืองเดียวกันหรือพรรคการเมืองพันธมิตร
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(3) ฝ่ายตุลาการ (the courts) ระบบศาลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
กาหนดนโยบาย โดยศาลจะเข้ ามามีส่ว นร่ว มในกระบวนการตั ดสิน ใจในประเด็นใหญ่น้ อยที่ จะมี
ผลกระทบต่อระบบการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยศาลจะอาศัยการพิจารณาและตีความกฎหมาย
เพื่อ ใช้บั งคับ ต่อ คดีที่ เกิด ขึ้น อีก ทั้ง ศาลยั ง มีอ านาจในการตีค วามรัฐ ธรรมนูญ รวมถึ ง อานาจที่จ ะ
ทบทวนและกลับคาพิพากษาของศาลในระดับรองลงมาด้วย แต่ไม่ใช่ว่าการตัดสินใจของศาลทุกๆ
เรื่องจะถื อเป็น นโยบายสาธารณะ เพราะการตัด สินใจของศาลในเรื่ องใดเรื่อ งหนึ่ ง จะมีเพี ยงผู้ ที่
เกี่ยวข้องในคดีนั้นที่ได้รับการลงโทษ
(4) ระบบราชการ หรือ กระทรวง ทบวง กรมต่ า งๆ ของรั ฐ บาลมี
ภารกิจในการจัด บริการสาธารณะให้กับประชาชน ที่นับวันกิ จกรรมต่ างๆ จะมีความวุ่ นวายและ
สลับซับซ้อนมากขึ้น จึงทาให้หน่วยงานราชการต้องขยายตัวเพิ่มมากขึ้ นและมีอานาจเพิ่มขึ้น บทบาท
ของระบบราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ การรับนโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ
นอกจากนี้ระบบราชการยังมีอิทธิพลอย่างมากในการกาหนดนโยบาย การออกกฎหมาย หรือคาแถลง
นโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
3) ตัวแสดงนโยบายที่ไม่มีตาแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ คือ ผู้ที่ไม่มี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกาหนดนโยบายหรือกฎหมายไม่ไ ด้มีบทบัญ ญัติให้กลุ่มเหล่านั้น
มีอานาจในการตัดสินใจกาหนดนโยบาย แต่เป็นตัวแสดงนโยบายที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อระบบ
นโยบาย หรือที่เรียกว่า ชุมชนนโยบาย (policy community) ในกระบวนการกาหนดนโยบาย ย่อมมี
กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากมาย หากนโยบายใดมีผลกระทบต่อกลุ่มสมาชิกใดมาก สมาชิก
ของกลุ่มนั้นย่อมจะต้องเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของตน นอกจากนี้ยังมีบุคคลบางประเภทที่ได้รับ
เชิญ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในฐานะที่ปรึ กษาสาหรับ ผู้มีอานาจในการกาหนด
นโยบายอย่างเป็นทางการ โดย เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550: 112-143) ได้แบ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกาหนดนโยบายอย่างไม่เป็นทางการ ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มผลประโยชน์ (interest groups) คือ กลุ่มทางการเมือง โดย
สมาชิกของกลุ่มจะมารวมตัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองและ
กิจกรรมนั้นจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันบ่อยครั้งด้วย นอกจากนี้สิ่งที่สมาชิกของกลุ่มจะคานึงถึง คือ
“ผลประโยชน์” ร่วมของสมาชิกเป็นสาคัญ ในการแสวงหา ช่วงชิง และครอบครองผลประโยชน์นั้นๆ
อาจมีกิจกรรมในการเรียกร้องผลประโยชน์หลายๆ อย่างไปพร้อ มกันซึ่ง อาจใช้วิธีการเรียกร้องที่
แตกต่างกันออกไป
(2) พรรคการเมือง (political parties) คือ สมาคมซึ่งดาเนินกิจกรรม
และรวบรวมประชาชนเข้ามาผนึกกาลังร่วมกัน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองเสมอ โดยการ
ประสานผลประโยชน์ทางการเมืองร่วมกันเพือ่ นาไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองจะทาหน้าที่ใน
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การเรียกร้องผลประโยชน์ (interest articulation) และรวบรวมกลั่นกรองผลประโยชน์ (interest
aggregation) เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการกาหนดทางเลือกนโยบายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม
หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกทั้งประสานผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมเข้า
ด้วยกันโดยวิธีการประนีประนอมและต่อรอง เพื่อคุมตาแหน่งในวงการรัฐบาลและหน้าที่สรรหาผู้นา
ทางการเมืองระดับรอง นอกจากนี้พรรคการเมืองยังทาหน้าที่เป็นสถาบันที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้นา
การเมืองเบื้องสูงกับประชาชนในระดับล่าง โดยเป็นตัวแทนทางการเมืองของประชาชน เป็นเครื่องมือ
การสื่ อสารระหว่ างรัฐ บาลกั บพลเมือ ง เป็ นเวที อภิ ปรายปัญ หาของประเทศ เป็ นสถาบัน ที่จ ะให้
การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน และเป็นกลไกสาคัญในการเข้าร่วมทางการเมือง ดังนั้น จะเห็นว่า
พรรคการเมืองเป็นตัวจักรกลที่เอื้ ออานวยให้ระบบการเมืองแก้ไขปัญ หาของประชาชนผู้เสียเปรียบ
ทาให้ชนกลุ่มน้อยมีโอกาสที่จะระบายความคับข้องใจทางการเมืองไม่ให้แสดงออกในด้านอื่น เช่น การ
จลาจล หรือเดินขบวนประท้วง
(3) สื่อมวลชน (mass media) จะทาหน้าที่เกี่ยวพันระหว่างรัฐและ
สังคมโดยสื่อมวลชนจะมีอิทธิพลอย่างเข้มแข็งในการทาให้รัฐบาลและสังคมมีความเห็นชอบกับปัญหา
สาธารณะและการแก้ไขปัญหา บทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการนโยบายจะเป็นผู้รายงานปัญหา
รายงานข่าวตามสถานการณ์ และวิเคราะห์ปัญหาไปด้วย ดังนั้น บทบาทของสื่อมวลชนในการกาหนด
ประเด็นปัญหาเพื่อนาไปสู่การพิ จารณากาหนดเป็นนโยบายสาธารณะจึง สาคัญ อย่างยิ่ง บางครั้ ง
สื่อมวลชนจะเป็นผู้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หรือหยุดยั้งทางเลือกบางทางเลือกที่ได้ถูกเสนอขึ้นมา
และเสนอทางเลือกอื่นแทน และกระทู้ถามที่ตั้งในสภาบ่อยครั้งที่มาจากหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วารสาร วิทยุ เป็นต้น และสื่ อมวลชนยัง มีอิทธิพลในการกล่อมเกลาความเชื่อ และความเห็นของ
สมาชิกใหม่ในสังคม
(4) ที่ ปรึกษาด้ านการเมือง (political consultants) นักการเมืองจะท า
การว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางการ
เมื อ ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค าปรึ ก ษาในก ารก าหนดนโยบาย โดยท าการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ต่ า งๆ
เพื่ อ แสวงหาข้ อ มู ลและมาตรการในการแก้ ไ ขปัญ หาอย่ า งสมเหตุ สมผลตามหลั ก วิ ช าการ เสนอ
ทางเลือกนโยบายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถตัดสินใจเลือกนโยบายที่เหมาะสมที่สุดต่อ
ทุกฝ่าย และที่สาคัญที่ปรึกษาทางด้านการเมืองจะทราบถึงกลวิธีในการสร้างมติมหาชนเพื่อสนับสนุน
นักการเมืองที่ว่าจ้างตน หรือสร้างภาพลักษณ์ของนักการเมือง
(5) สถาบันวิจัย (research organization) หมายถึง องค์กรอิสระที่
รับ จ้ างท าวิจั ย โดยพหุวิ ท ยาการ (multi-disciplinary) มี ค วามมุ่ง หมายเพื่อ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ นโยบาย
สาธารณะ โดยส่วนใหญ่แล้วสถาบันวิจัยจะจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิจัย นักคิด หรือที่เรียกว่า think
tanks จากหลากหลายสาขาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบและผลการวิจัยที่ค้นพบจะถูก
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น าไปใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาของสาธารณะ โดยสถาบั น วิ จั ย จะมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ค าแนะน าแก่
นักการเมืองซึ่งถูกคาดหวังให้เห็นด้วยกับแนวคิดที่แปลกใหม่
(6) ปั จ เจกชน (individual) หรื อ ประชาชนทั่ ว ไปมั ก จะได้ รั บ การ
ละเลย เมื่อมีการกาหนดนโยบายสาธารณะจะมุ่งไปที่รัฐสภา นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และ ผู้มี
ส่วนร่วมอื่นๆ ทั้งที่ปัจเจกชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายโดยตรง
(7) องค์การพัฒนาเอกชน (non government organization) องค์การ
พัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ (NGOs) คือ คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตระหนักถึงหน้าที่ของ
ตัวเองว่าเป็นคนหนึ่งในสังคมที่จะช่วยให้คนที่มีโอกาสน้อยกว่าตนเองได้มีโอกาสมากขึ้น มารวมตัวกัน
จั ด ตั้ ง เป็ น องค์ ก รอิ ส ระที่ มี กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งและไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ห รื อ ค้ า ก าไร โดยจะ
จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน หรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ องค์การพัฒนาเอกชนจะช่วยส่งเสริมบทบาทของ
ภาครัฐให้สมบูรณ์ เนื่องจากองค์การพัฒนาเอกชนสามารถเข้าถึงสภาพปัญหาระดับรากหญ้าได้ดีกว่า
ราชการ อีกทั้งยังเป็นที่รวมตัวของคนหลากหลายสาขาอาชีพที่สามารถชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องของ
ระบบราชการได้อย่างชัดเจน และที่สาคัญ ช่วยเหลือและแบ่ง เบาภาระของรัฐบาลโดยการปลุกให้
ประชาชนในสังคมลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเอง
(8) รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
(8.1) รัฐบาลต่างประเทศ เนื่องด้วยประเทศต่างๆ จาเป็นที่จะต้อง
กาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างระเบียบ กติกาต่างๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ดังนั้น
นโยบายของประเทศหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ร ะหว่างประเทศ ย่อมมี ผลกระทบต่อประเทศอื่น ดัง นั้น การเปลี่ ยนแปลง
นโยบายของประเทศจึงต้องพิจารณาถึงประเทศรอบข้างด้วยเพื่อประโยชน์ในด้านความสัมพันธ์ฉันท์
มิตรระหว่างประเทศ
(8.2) องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ จะมี ม ติ แ ละข้ อ ตกลงระหว่ า ง
ประเทศร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เนื่องจากมติและข้อตกลงดัง กล่ าวจะมีผลทาให้ประเทศ
สมาชิกต้องปรับนโยบายให้สอดคล้องกัน
(8.3) บรรษัทข้ามชาติ เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ร่วมกันขยาย
กิจกรรม ผลประโยชน์ และอานาจของตนออกไปนอกเขตพรมแดนของตนเองในลักษณะที่จะดารง
อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างรัฐและบรรษั ทข้ามชาติในรูปของภาษีอากรต่างๆ บรรษัท
ข้ามชาติจะมีบทบาทในการทาประโยชน์ให้แก่สังคมไทย เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือเมื่อประเทศ
ประสบวิกฤต การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้คือร่วมมือกับกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ
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ในระบบนโยบายหนึ่งๆ มักจะมีองค์การสาธารณะมากกว่าหนึ่งองค์การทาหน้าที่เป็น
ตัวแสดงนโยบาย จะไม่มีองค์การสาธารณะใดสามารถผูกขาดอานาจในการกากับระบบนโยบายเพียง
องค์การเดียว เนื่องมาจากอานาจในระบบนโยบายจะถูกแบ่ง กระจายไปอยู่กับองค์การสาธารณะที่
เกี่ยวข้ องกับ การดาเนินการของระบบนโยบายในขณะนั้น ดัง นั้ น ความสัมพั นธ์ระหว่างตั วแสดง
นโยบายจึงอยู่ในรูปของความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน (interdependence) ที่ประกอบไปด้วย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ส่งผลให้องค์การสาธารณะต้องเข้ามาพัวพันกับการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
รัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กากับและควบคุมการทางานและตัดสินใจ
ขององค์การสาธารณะในระบบราชการ อีกทั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางราชการ ที่สามารถกาหนด
อานาจหน้าที่ ขอบเขตในการดาเนินงานขององค์การสาธารณะให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
หน่วยงานที่อยู่สูงกว่า
สมพร เฟื่องจันทร์ (2539) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมของนโยบายหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ทางสั ง คมวิ ทยา (socio-political factors) ไม่ว่ า จะเป็น ข้ อเรี ยกร้ องหรือ ข้ อสนั บสนุ นล้ ว นเป็ น
ส่ ว นประกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลและความส าคั ญ ต่ อ นโยบายสาธารณะ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า ใน
กระบวนการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
1) มติมหาชน (public opinion) คือ พฤติกรรมทางการเมืองของระบอบ
ประชาธิปไตยที่แสดงออกถึงอุดมการณ์ อานาจอธิปไตยของประชาชน ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลว่า
เป็นสิ่งที่ช อบด้วยกฎหมาย และเป็ นไปในทางสั นติ โดยมติมหาชนถือว่าเป็ นข้อมูลที่มี อิทธิพลต่ อ
กระบวนการนโยบายทั้งกระบวน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็ นแหล่ง พลังสนับสนุนให้เกิดนโยบาย
อี ก ทั้ ง สร้ า งความชอบธรรมให้ แ ก่ รั ฐ บาลในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด นโยบายหนึ่ ง ๆ และผลกระทบ
อันเนื่องมาจากนโยบายที่ประชาชนได้รับนั้ น จะเป็นข้อมูลให้รัฐบาลทาการปรับเปลี่ยนนโยบายนั้น
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
2) วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) คือ ค่านิยม ความเชื่อทัศนคติ
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐควรจะกระทาและวิธีการที่รัฐควรจะดาเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาโดยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและรัฐบาลจะเกิดผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมและส่งผ่านวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งความรู้ที่สั่งสมกันมามีส่วนช่วยให้การดาเนินโย
บายสอดคล้องกับความจริงมากขึ้น
3) ทัศนะของผู้นา (elite opinion) ผู้นา หมายความถึง บุคคลที่มีตาแหน่ง
อย่างเป็นทางการในการจัดการ อานวยการ นาร่องแผนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยทัศนะของผู้นาที่นามาใช้ในการกาหนดนโยบายจะมีส่วนช่วยสะท้อนให้เห็นว่าการกาหนด
นโยบายสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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4) กลุ่มผลประโยชน์ (interest group) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอานาจและ
อิทธิพลแตกต่างกันไป เช่น อานาจเรื่องเงิน ข้อมูลข่าวสาร หรือความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
กลุ่มผลประโยชน์ต้องมีวิธีการประนีประนอมเพื่อให้ทุกกลุ่มได้รับผลประโยชน์ตามอิทธิพลที่แต่ล ะ
กลุ่มมีอยู่
5) อิ ทธิ พลของสื่ อมวลชน (mass media) ไม่ ว่ าจะเป็ น หนั งสื อพิ มพ์
โทรทัศน์ และวิทยุ เป็นต้น ล้วนถือว่ามีอิทธิพลในการจูงใจและความคิดเห็นของประชาชนไปด้านใด
ด้ า นหนึ่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ข้ า ราชการหรื อ ผู้ น าทางธุ ร กิ จ โดยมี ก ารเลื อ กสรรในการรั บ รู้ ข องบุ ค คล
(selective perception) เป็นแรงต้านอีกด้านหนึ่งที่คอยกรองข้อมูลข่าวสารที่ตนเองยอมรับได้ และ
สอดคล้องกับค่านิยมของคนเอง
6) ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง (political party) หมายถึง สถาบัน
ทางการเมืองที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มต่างๆ ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไปในทางเดี ยวหรือ
ใกล้เคียงกัน พรรคการเมืองจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการผลักดันกับรัฐบาลพอสมควร โดยพรรค
การเมืองต่างๆ จะเสนอนโยบายของตนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทราบเพื่อถือเป็นการหาเสียง
หากพรรคการเมืองใดได้รับชัยชนะจะสามารถผลักดันนโยบายนั้นไปสู่การนาไปปฏิบัติ
7) ประชากร (population) ไม่ว่าจะเป็นขนาดของประชากร โครงสร้างอายุ
ของประชากร ล้วนเป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหานโยบาย ทางเลือก และข้อจากัด เนื่องจากมนุษย์เป็น
แรงผลักดันสาคัญซึ่งผลจากแรงผลักดันนั้นอาจส่งผลทั้งในด้านบวกและลบ
8) ลักษณะของการเกิดเป็นเมือง (urbanization) การพัฒนาของเมืองที่
ในปัจจุบันมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แต่ละเมืองประสบปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาที่
แตกต่างกัน การพัฒนาในแต่ละเมืองเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน จึ ง ส่ง ผลให้รัฐบาลและสัง คมต้องทาการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของสังคม เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาทับถมจนยากต่อการแสวงหาแนวทางแก้ไข
กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะที่ประกอบไปด้วย การก่อตัวของนโยบาย
การก าหนดปั ญ หา การจั ด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย และการประกาศเป็ น นโยบาย ถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการทางการเมืองที่หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดัง กล่าว โดยนโยบาย
สาธารณะจะมีผลกระทบต่อทุกฝ่ายในสัง คม ดังนั้นจึง เกิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบาย
อย่างไม่เป็นทางการขึ้น เพราะนโยบายอาจจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และผลประโยชน์
ของบุคคลเหล่านั้น กลุ่มดังกล่าวจึงพยายามเข้ามามีอิทธิพลเหนือนโยบายเพื่อต้องการให้วัตถุประสงค์
ของนโยบายตอบสนองต่อประโยชน์ตน
การกาหนดหรือพัฒนานโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับริบทของสังคมไทย จาเป็นต้องมี
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกาหนดนโยบาย โดยแบ่งเป็น กลุ่มทางการเมืองและระบบราชการ
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ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารที่เป็นคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติด หน่วยงานด้านสาธารณสุข กลุ่มวิชาการ และกลุ่มประชาสังคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
การกาหนดนโยบายตามที่กล่าวมานั้นถือว่ามีบทบาทสาคัญ อย่างยิ่ง ในการผลักดั นให้แนวคิดการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ถูก นาไปกาหนดเป็น นโยบายของประเทศซึ่ง จะ
ทาการศึกษาต่อไป
1.3.4 ชุมชนนโยบาย (policy communities)
ชุมชนนโยบายเป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่ถูกนามาใช้อธิบายกระบวนการนโยบายใน
สังคมพหุ (plural society) ที่บริบททางสังคมมีความซับซ้อน การรวมอานาจต่างๆ ไว้ที่ศูนย์กลางจึง
เป็นเรื่องยาก จึงต้องมีการกระจายอานาจออกจากส่วนกลางส่ง ต่ออานาจในการกาหนดนโยบาย
บางส่วนไปยังผู้มีผลประโยชน์ร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน ช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพให้
แน่นแฟ้นและบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน
แนวคิดชุมชนนโยบายเริ่มมาจากการมองว่ามีคนเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในนโยบาย
ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งเต้น กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะด้าน นักการเมือง หรือข้าราชการ นโยบายที่ออกมา
จึง น่าจะมีการตกลงกันอย่างลับ ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่ว มกัน แต่ส่ง ผลเสียหายต่อส่วนรวม
โดยแนวคิดชุมชนนโยบายให้ความสาคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่อยู่นอกเหนือความเป็นทางการ โดยจะ
ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง บริษัท สถาบัน หรือ
บุคคลอื่น
ชุมชนนโยบายเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับการดาเนินการในแต่ละครั้ง โดย
ชุมชนนโยบายจะช่วยให้ประชาชนมีเวทีพูดคุยเพื่อริเริ่มนโยบายโดยไม่ต้องแข่งขันกัน อีกทั้งช่วยใน
การรวมตัว ของสั งคมที่ ไม่ อยู่ ในแบบของราชการซึ่ ง เป็น การรวมตัว ในแนวนอน อี กทั้ ง ยั ง ช่ วยให้
ประชาชนสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ แต่ในทางกลับกันชุมชนนโยบายอาจเป็นวิธีการที่ช่วยให้
ภาครัฐไม่ถูกตรวจสอบ มีการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรเกิดปัญหาเรื่องการเมืองภายในกระบวนการ
นโยบาย และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภารสังคม
จากการศึกษาพบว่าชุมชนนโยบายมีลักษณะในการครอบงามากกว่า ที่สาคัญ คือ
ชุมชนนโยบายเป็นลักษณะเด่นของการกาหนดนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่ว น
ท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนแหล่งที่มาของอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยในชุมชนนโยบายนั้นรัฐบาลจะสร้าง
นโยบายเพื่อควบคุมสมาชิก กาหนดโอกาสเข้าถึง ระเบียบวาระและระยะเวลาในการปรึกษาหารือ
ดังนั้น ชุมชนนโยบายจึงเป็นบรรษัทนิยมที่หลีกเลี่ยงขั้นตอนตามลาดับชั้นและระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้
และสามารถจากัดตัวแสดงในนโยบายได้ (Simmie and King, 1990: 15-16)
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นอกจากนี้ ชุมชนนโยบายยัง เป็ นกรอบการวิเคราะห์กระบวนนโยบายที่มี ความ
ซับซ้อน โดยชุมชนนโยบายจะรวมกลุ่มกัน เพื่อผลักดันวิธีการแก้ปัญหาสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา
และวิเคราะห์ปัญหาสาธารณะเพื่อผลักดันไปสู่การกาหนดนโยบายที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง กลุ่มผู้สื่อข่าว นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบาย ข้าราชการ
หรือนักวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่แตกต่างไปจากกลุ่มระดับล่างของรัฐ โดยคนกลุ่มนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิด
การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้
จากทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ กระบวนการนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัว
และกาหนดนโยบาย และชุมชนนโยบาย ทาให้ทราบว่า การเกิดขึ้ นของนโยบายหนึ่ง โดยเฉพาะ
นโยบายด้านยาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มี
ความซั บ ซ้อ นเกี่ยวพันกั บทุกคนในสั งคม ไม่ ว่ าจะเป็ นการเมือง หน่ วยงานราชการ ประชาชน กลุ่ ม
ผลประโยชน์ เป็นต้น กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นชุมชนนโยบายที่ มารวมตัวกันเพื่อผสานพลังในการ
ผลักดันให้เกิดนโยบายที่สามารถจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายได้อย่างเท่าเทียม การศึก ษาครั้ง นี้
ผู้วิจัยมุ่งทาการศึกษาเรื่องการกาหนดนโยบายเพื่อศึกษาถึง ความสาคัญ ของปัญ หายาเสพติด เพื่อ
นาไปสู่เสนอแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมเพื่อเป็นทางเลือกในการนาไปกาหนดนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าต้องประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง ที่มีช่วยผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.3.5 ตัวแบบนโยบาย
ตัวแบบนโยบายเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานที่ นามาใช้ในการอธิบายถึงตัวนโยบายว่า
ก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไร ควรจะก่อตัวนโยบายอย่างไร และผลที่จะได้รับจากการนานโยบายไปปฏิบัติจะ
เป็นอย่างไร โดยตัวแบบนโยบายมักแสดงความสัมพันธ์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างเพื่อพัฒนานโยบาย
ให้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยตัวแบบนโยบายที่นักนโยบายศาสตร์ให้ความสนใจศึกษา แบ่งเป็น
2 ส่วน คือ ตัวแบบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย และตัวแบบเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ (มยุรี
อนุมานราชธน, 2551:49)
โดยตัวแบบของการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึง กรอบแนวคิดพื้นฐานที่นามาประยุกต์ใช้
เพื่ออธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่สามารถผลักดันให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ถูกกาหนดเป็นนโยบาย ซึ่งจะนาเสนอเฉพาะตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1) ตัวแบบชนชั้นนา (elite model)
นโยบายจะถูกกาหนดโดยชนชั้นนาซึ่งเป็นกลุ่มคนจานวนน้อยที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน โดยการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายจะเป็นไปตามความพึงพอใจ ความคิด
ความเชื่อ ค่านิยมของชนชั้นนาในสังคมการเมืองนั้นๆ โดยมีข้าราชการซึ่งเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
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ของรัฐทาหน้าที่เพียงนานโยบายปฏิบัติต่อประชาชนเท่านั้น ดังนั้น ทิศทางของการกาหนดนโยบาย
จึงเป็นทิศทางแบบแนวดิ่ง (vertical) จากชนชั้นปกครองสู่ประชาชน ในกรณีนี้นโยบายสาธารณะ
จึงมิได้เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชน (มยุรี อนุมานราชธน, 2551: 50-52) ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพดังนี้
ภาพที่ 2 ตัวแบบชนชั้นนา
กาหนดและสั่งการนโยบาย

ดาเนินงานตามนโยบาย

ที่มา: มยุรี อนุมานราชธน, 2551:51
2) ตัวแบบระบบ (system model)
การกาหนดนโยบายได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฏีระบบที่สะท้อนความคิดเห็น
ในเรื่ อ งระบบการเมื อ งที่ เ ชื่ อ ว่ า นโยบายเป็ น ผลผลิ ต ของระบบการเมื อ งที่ ถู ก แรงกดดั น ต่ า งๆ
จากสิ่ง แวดล้ อมภายนอกผลั กดั นเข้า สู่ร ะบบ แรงกดดัน ต่า งๆ นั้ น เรี ยกว่า ปั จจั ยน าเข้า (input)
หมายถึง ข้อเรียกร้อง ข้อสนับสนุน และความต้องการ จากระบบการเมือง ระบบราชการ ประชาชน
กลุ่มบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน หรือจากสิ่งแวดล้อมภายนอกระบบการเมืองที่มีแรงกดดัน
ต่อระบบการเมืองในการนาไปสู่การกาหนดนโยบายต่อไป โดยมีกลุ่ มโครงสร้างที่ได้รับมอบหมาย
อานาจในการจัดสรรผลประโยชน์ต่อสังคม เรียกกลุ่มนั้นว่า ระบบการเมือง (political system) คือ
กลุ่มผู้มีอานาจในการพิจารณาปัจจัยนาเข้าเพื่อกาหนดเป็นนโยบายในการจัดสรรผลประโยชน์สาหรับ
สังคม เงื่อนไขต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือระบบการเมืองจัดว่าเป็น สิ่งแวดล้อม (environmental) คือ สิ่งที่มี
อิทธิพลและอยู่ภายนอกระบบการเมืองที่ส่งผลให้ระบบนโยบายมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เมื่อปัจจัยนาเข้าต่างๆ ถูกผลักดันเข้าสู่ระบบการเมืองแล้ว ระบบการเมืองจะทาการแปรสภาพปัจจัย
นาเข้าเหล่านั้นและตัดสินใจออกมาเป็น ปัจจัยนาออก (output) คือ นโยบายที่ผ่านการพิจารณา
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ตัดสินใจจากระบบการเมืองที่อาจมาจากฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการเมื่อนโยบายถูกนาไปใช้
จะเกิดผลลัพธ์ว่าส่งผลอย่างไรบ้างต่อประชาชน เรียกว่า ผลสะท้อนกลับ (feedback) ซึ่งจะย้อนกลับ
ไปเป็นข้อเรียกร้อง ข้อสนับสนุน หรือปัจจัยนาเข้าในการกาหนดนโยบายครั้งต่อไป (มยุรี อนุมานราชธน,
2551: 54-57)
ภาพที่ 3 ตัวแบบระบบ
สิ่งแวดล้อม
ปัจจัย
นาเข้า

สิ่งแวดล้อม
ระบบการเมือง

ปัจจัยนาออก

ผลสะท้อน
กลับ

ที่มา: มยุรี อนุมานราชธน, 2551: 55
จากการทบทวนเรื่อง ตัวแบบนโยบาย ทาให้ทราบว่า ตัวแบบนโยบายเป็นกรอบแนวทางใน
การศึกษานโยบายสาธารณะ ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวแบบการกาหนดนโยบาย และตัวแบบ
การนานโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงการก่อตัวและกาหนดนโยบายเพื่อค้นหา
ปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกาหนดเป็นนโยบาย โดย
จะทาการวิเคราะห์จากตัวแบบของการกาหนดนโยบาย
1.3.6 นโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการปัญหายาเสพติด
1.3.6.1 ความสาคัญของนโยบายยาเสพติดของไทย
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (2554: 26) กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาสาคัญระดับชาติที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมต้องให้ความสาคัญและเข้าใจเรื่องนี้
เป็นอย่างดี เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน และรัฐบาลยังคง
ให้ความสาคัญต่อเรื่องนี้อยู่เสมอ ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงต้องจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องยาเสพติด
ไว้ให้พร้อมเสนอต่อรัฐบาล ด้วยเหตุผลสาคัญ 2 ประการ คือ
1) ความแท้จริงทางการเมือ ง ตราบใดที่ปัญหายาเสพติดยัง คง
ขยายความรุนแรงและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและทาลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อทาหน้าที่ในการบริหารประเทศมีความจาเป็นที่จะต้องมีนโยบาย
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หรือยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่ไ ด้ทาการหาเสียงไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนที่มีต่อรัฐบาล
2) ความพยายามของภาคราชการ โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะหน่วยราชการ ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติเพื่อเป็นทางเลือกให้กับฝ่ายการเมืองได้เลือกใช้ ถ้าหากว่าฝ่ายการเมืองเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดี
มีประโยชน์ จะนามาปรับใช้ให้เข้ากับนโยบายบริหารเรื่องยาเสพติดของฝ่ายการเมืองต่อไป หากแผน
ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมามีความคงที่สูง มีลักษณะเหมือนงานประจา ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แผนยุทธศาสตร์ที่เสนอมานั้นเป็นอันตกไป
ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงควรจัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์เรื่องยาเสพติดให้
พร้ อ มเสมอ เพื่ อ สามารถน าเสนอต่ อ รั ฐ บาลใหม่ ใ ห้ ส ามารถด าเนิ น การต่ อ ได้ ใ นทั น ที ทั้ ง นี้ แ ผน
ยุทธศาสตร์เรื่องยาเสพติดของส่วนราชการเท่าที่ผ่านมา สามารถปรับใช้กับนโยบายของรัฐบาลได้
ทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่มีการปรับชื่อและเสริมเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับนโยบาย
ของแต่ละรัฐบาลเท่านั้น แต่โดยเนื้อหาแล้วแทบไม่แตกต่างกัน
1.3.6.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายยาเสพติดของประเทศไทย
พิทยา จินาวัฒน์ (2553) กล่าวไว้ว่า การกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้ประสบผลสาเร็จต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ตัวปัญหาของยาเสพติด คือ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของ
ปัญหา ผลกระทบของปัญหา และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) การนาเสนอของสื่อมวลชน นักวิชาการ นักการเมืองระดับชาติและ
ท้องถิ่น
3) ความสนใจของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะผู้บริหารพรรคการเมือง
4) องค์กรระหว่างประเทศ องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
5) สถาบันพระมหากษัตริย์
6) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ คือ หน่วยงานในฐานะหน่วยงาน
กลางที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง และหน่วยงานที่รับผิ ดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งในอดีต
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบมีบทบาทอย่างมาก แต่ในปัจจุบันบทบาทได้เปลี่ยนแปลงไป
ม
ร ม สภาพเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยี และการต่างประเทศ
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1.3.6.3 นโยบายยาเสพติดระดับชาติของรัฐบาล
ในปี พ.ศ.2541 รัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย ได้ดาเนินนโยบายการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 โดยกาหนดให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นองค์กรในการสั่งการ ประสานงานกระทรวง ทบวง
และกรม และให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ส. มอบหมายให้ดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในส่วนของกระทรวงที่มีหน่วยงาน
ในสั ง กั ด เกี่ย วข้ อ งกั บการป้ อ งกัน และปราบปรามยาเสพติ ด ให้จั ด ตั้ ง คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดระดับกระทรวงขึ้นเพื่อประสานงาน วางแผนงบประมาณ และการดาเนิ นงาน
ภายในกระทรวง ในระดับจังหวัดให้จัดตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกจังหวัดเพื่อ
ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแผน ประสานงานแผนและงบประมาณ และอานวยกาดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และจัดตั้งศูนย์
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศ.ปส.จ.) เป็นองค์กรนานโยบายและแผนจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2554: 26-27)
ต่อมา ปี พ.ศ.2544 รัฐบาลชุดพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศ
สงครามกับยาเสพติด เป็น 1 ใน 3 สงครามตามนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับสงครามความยากจน
และทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ออกคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 119/2544 เรื่องแนวทางการใช้พลัง
แผ่นดินเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยกาหนด “ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ”
เป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยมีกรอบแนวคิดให้แยกความต้องการซื้อ (demand)
ออกจากความต้องการขาย (supply) ด้วยการตัดวงจรปัญหา 3 วงจร ออกจากกัน ได้แก่ การควบคุม
ตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด (supply) การลดความต้องการในกลุ่มผู้เสพติดที่มีอยู่ (demand) และการ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด (potential demand) โดยปลุกกระแสสังคมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเกิดจิตสานึกที่จะร่วมกันป้องกันแก้ไข
ปัญหา เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายในสังคมเข้ามามีบทบาทใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
(ศตส.กทม.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) เป็นกลไกหลักในการ
รับผิดชอบพื้นที่ จนกระทั่งนาไปสู่การประกาศชัยชนะกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546
รวมทั้งได้มีปฏิบัติการรวมพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ เพื่อดารงความเข้มแข็ง
และสร้างความยั่งยืนของชัยชนะ กระทั่งมาถึงปฏิบัติการ “รวมพลังไทยทั้งชาติขจัดยาเสพติด” ในปัจจุบัน
(จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2550)
จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2551 รั ฐบาลชุด นายสมัค ร สุ นทรเวช ได้ แถลง
นโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 โดยระบุว่า “รัฐบาลมุ่งเน้น 4 ประการสาคัญ”
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ที่มีผลต่อทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2550)
1) ผู้ค้า โดยจะเร่งรัดปราบปรามให้ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
2) ผู้ เสพ โดยถื อผู้ เสพเป็ นผู้ ป่ วย ที่ จะต้ องลดปริ มาณลงด้ วยการ
บาบัดรักษา
3) กลุ่มเสี่ยง โดยจะป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด
4) ชุมชน โดยจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหา
ในปี พ.ศ.2552 รัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการวาง ยุทธศาสตร์ “5 รั้วป้องกัน” ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม
รั้วโรงเรียน และ รั้วครอบครัว ซึ่งรั้วทั้ง 5 เป็นเกราะคุ้มกันภัยจากยาเสพติดในแต่ละระดับได้ มุ่งตรง
ไปสู่เป้าหมายการควบคุมผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
มากที่สุด โดยคาว่า “รั้ว” หมายความถึง การสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการทางาน
เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาชนได้ดาเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ
มาตรการให้สามารถดาเนินการต่อผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(สถาบันธัญญารักษ์, 2552)
และในปี พ.ศ.2554 รัฐบาลชุดปัจจุบันที่นาโดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้ออกคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554 เรื่อง “ยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพ
ติด โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม มีการติดตาม
ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปมีส่ว นเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ
โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุม
และสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยภายใต้
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ด้วย “กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 3 เร่ง”
ในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดต่อไป (พงษ์สันต์ เจียมอ่อน, 2554)
การจัดการปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2554 จะเห็นว่านโยบายที่
ออกมานั้น แต่ละรัฐบาลให้ ความสาคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ การปราบปรามผู้ค้า /ผู้ผลิตยาเสพติด
การป้องกันประชาชนและกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้าสู่วงจรของยาเสพติด และการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลกาหนดขึ้น โดยที่ผ่านมาการดาเนินการของรัฐบาลจะให้ความสาคัญและ
เน้นหนักกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติด โดยพินิจ ลาภธนานนท์ (2550) ได้กล่าวว่า “การ
ประกาศสงครามกับยาเสพติดที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดาเนินการในปี พ.ศ.2546 ด้วยการใช้
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ความเด็ดขาดโดยการวิสามัญมาตกรรมหรือฆ่าตัดตอนทาให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 2,625 ราย เป็นการ
สร้างความหวาดกลัวในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ไ ม่ไ ด้สร้างจิตสานึกและความเข้าใจใน
ปั ญ หายาเสพติ ด และวิ ธี ก ารป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งเหมาะสม เมื่ อ รั ฐ บาลใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก าร
ปราบปราม บาบัดรักษา และป้องกันที่มีขั้นตอนเร่งรัดเพื่อให้พ้นกาหนดเวลาและบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าที่รัฐบาลกาหนดไว้ ความสาเร็จที่ได้รับจึง เป็นเพียงการบรรลุผลตามเป้าหมายเชิง ปริมาณหรือ
ตัวเลขเพียงอย่างเดียว เป็นเพียงการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพียงชั่วคราว จนถึงปัจจุบัน
การเสพและการค้ า ยาเสพติ ด ได้ ป รั บ เปลี่ ย นไปทั้ ง วิ ธี ก ารและรู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เพื่ อ จะ
หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายโดยเฉพาะกระบวนการบาบัดฟื้นฟูเป็นเพียงมาตรการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ไ ด้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ชุมชนขาดการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด
อย่างถูกกระบวนการเพื่อให้หลุดพ้น จากความหวาดกลัว และภาระในการเข้า ร่วมกิจกรรมต่า งๆ
ชุมชนไม่ได้ตระหนักและสานึกในปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง ชาวบ้านจานวนไม่น้อยที่ยังมีทัศนคติไม่
เข้าใจผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้า ซึ่งต้องการการยอมรับและให้อภัยจากสังคม ครอบครัว และชุมชนเป็น
อันดับแรก” นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ดาเนินการด้วยความเร่งรีบ
และขาดความต่อเนื่องย่อมส่งผลให้การปราบปรามยาเสพติดนั้นไม่สามารถระงับหรือบรรเทาปัญหา
ยาเสพติดลงได้อย่างถาวร เป็นเพียงการหยุดชะงักไปชั่วคราวเพื่อรอระยะเวลาในการกลับฟื้นคืนอีกครั้ง
ดังนั้น แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรได้รับความสาคัญมากยิ่งขึ้น ก็คื อ การ
บาบัดรักษา และการป้องกัน โดยเฉพาะการป้องกันปัญหายาเสพติดจะเป็นหนทางที่ช่วยให้สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดมิให้ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มประชากรอื่นที่อาจตกเป็นกลุ่มเสี่ยง
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
1.3.6.4 มาตรการของรัฐในการจัดการปัญหายาเสพติด
การดาเนินการจัดการปัญหายาเสพติดของรัฐ มีมาตรการ 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
(จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2550: 13-22)
1) มาตรการปราบปรามยาเสพติด
(1.1) การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและทาลายโครงสร้างเครือข่าย
การค้ายาเสพติด นโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดเป็นมาตรการในการจับกุมผู้ค้ายาเส พติด
รายใหญ่และรายย่อยอย่างจริงจัง รวมทั้งการสืบสวนทาลายเครือข่ายและโครงสร้างองค์กรของขบวน
การค้ายาเสพติดรายสาคัญซึ่งผลจากการปราบปรามที่รุนแรง รวดเร็ว และแน่นอน ส่งผลให้ขบวนการ
ลักลอบค้ายาเสพติดไม่สามารถลาเลียงยาเข้ามาในประเทศไทยได้ ผู้ค้ารายใหญ่จึงยุติบทบาทของตน
เพื่อรอเวลาในการหวนหลับคืนสู่ธุรกิจมืดอีกครั้ง ส่วนผู้ค้ารายย่อยถูกดาเนินการจับกุม เข้ารายงานตัว
และหลบหนีออกนอกพื้นที่
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(1.2) การควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ หลังจากประกาศสงคราม
กับยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดความรุนแรงลง กลุ่มนักค้าหยุดการเคลื่อนไหว ส่งผลให้
ยาขาดตลาด หายาก และราคาแพง ทาให้เจ้าหน้าที่ในแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดต้องคอย
ควบคุมและเฝ้าระวังการกลับมาของยาเสพติดอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง โดยผนึกกาลังร่วมมือ
กับภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อสาธารณะ เพื่อร่วมมือกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
(1.3) การสกัดกั้นยาเสพติด เคมีภัณฑ์ และสารเคมีตั้งต้นตามแนว
ชายแดนและการปฏิ บัติ ง านด้า นข่ า ว กลุ่ ม นัก ค้ า ยาเสพติด ที่ ห ลบหนี อ อกนอกประเทศหลั ง จาก
ประกาศสงครามกับยาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลาเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์
เข้ ามาในประเทศผ่ านแนวตะเข็บ ชายแดน รั ฐ บาลจึ ง จั ดตั้ ง ส านั กประสานปราบปรามยาเสพติ ด
ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน สภาผู้นาชุมชน เพื่อสกัดกั้นและจัดชุดลาดตระเวนป้องกันการลักลอบ
การนาเข้าซึ่งยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้าสู่ประเทศไทย อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนางานด้าน
การข่าว เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการข่าวในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และ
รายงานข่าวยาเสพติดที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
(1.4) การเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายและการปรับปรุงกฎหมาย
ด้านยาเสพติดให้มีความทันสมัย โดยออกมาเป็นมาตรการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินผู้กระทาผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ผู้ผลิตหรือนักค้ารายใหญ่นารายได้จากการค้าไปกระทาผิด
อีก อีกทั้งส่งเสริมมาตรการสมคบในการมุ่งจับกุมบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ตกลงใจกันกระทาผิด
เกี่ยวกับคดียาเสพติดฐานร้ายแรงแม้ยังไม่มีการเตรียมการแค่ตกลงกันก็สามารถจับกุมได้ อีกทั้ง มี
มาตรการปราบปรามการฟอกเงินเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายออกนอกประเทศหรือ
นาไปใช้เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินนั้น และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติ ดในสถานประกอบการเพื่ อ เฝ้ าระวั ง และควบคุ มการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการหรือสถานบริการ
(1.5) ความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
โดยการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อผสานความร่วมมือ
ในการแสวงหาแนวทางในการปราบปราม บาบัดรักษา พัฒนากฎหมาย เพื่อรับมือกับปัญหายาเสพติด
ที่ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญ
มาตรการปราบปรามยาเสพติด สอดคล้อ งกั บนโยบายประกาศ
สงครามกับยาเสพติดที่รัฐให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก เพื่อมุ่ง หวัง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้ค้าหมดไปจากสัง คมด้วยการปราบปรามโดยวิธีการที่รุนแรง เด็ ดขาด และ
รวดเร็ว แต่ในความจริงแล้วการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกลับสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในสังคม
และเป็นการตีตราผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเอียง ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้เสพยาเสพติด
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ต้องถูกดาเนินการจับกุมและดาเนินคดีตามกฎหมายไม่แตกต่างไปจากผู้ผลิตและผู้ค้า ทั้งที่ผู้เสพยาเสพติด
เป็นเพียงเหยื่อจากการกระทาของตนเองเท่านั้น ผู้เสพยาเสพติดควรได้รับการบาบัดรักษาด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมมากกว่าการถูกจองจาซึ่งจะเป็นการสร้างรอยมลทินให้แก่คนเหล่านี้ การลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดจึงน่าจะเป็นวิ ธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและยุติธรรมต่อผู้เสพยาเสพติด
เหล่านี้
2) มาตรการป้องกันยาเสพติด
เป็ น มาตรการที่ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ตั ว คนให้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ยาเสพติ ด
สามารถอยู่ร่วมกับยาเสพติดได้โดยไม่คิดพึ่งพาเมื่อมีปัญหา โดยการพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงาน กลุ่ ม ชุ ม ชน ผ่ า น
กระบวนการทางการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล มีการจัดกิจกรรมกีฬา
ดนตรี นันทนาการ ค่ายฝึกอาชีพ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีมาตรการที่ต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(2.1) มาตรการดาเนินงานป้องกันในกลุ่มทั่วไป โดยการณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสานึกและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องของยาเสพติดอย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้ตนเองและคนใกล้ชิดอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด
(2.2) มาตรการด้ า นป้อ งกั นกลุ่ ม เสี่ ย ง โดยการจั ด ระเบี ย บ
สัง คมแบบบูรณาการในการสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การ
บรรจุเรื่องยาเสพติดไว้ในการเรียนการสอน จัดระบบให้คาแนะนาปรึกษาเมื่อนักเรียนต้องการความ
ช่วยเหลือ จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนซึ่งถือว่า
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด
มาตรการป้องกันยาเสพติดในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานต่างๆ เท่าที่ควร พบว่า กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ยังคงพึ่งยาเสพติด
อยู่อาจเนื่ องมาจากสภาพปัญหาต่างๆ รอบตัวที่กดดันและบีบคั้นให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องหันหน้าพึ่ง
ยาเสพติดเพื่อความอยู่รอดในสังคม โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ เด็กและเยาวชน วัยรุ่น วัยทางานที่เป็น
ผู้หญิงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกรณีเสพ จาหน่าย หรือลาเลี ยง อีกทั้ง
เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทาให้บุคคลสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น
ฉะนั้น การแสวงหาแนวทางในการยกระดับมาตรการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐ เอกชน สังคม ชุมชน และครอบครัว ต้องตระหนักและร่วมมืออย่า งจริงจังเพื่อผนึกกาลัง
ต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคม
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3) มาตรการบาบัดรักษา
(3.1) ระบบสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 โดยนับตั้งแต่มีการประกาศสงครามกับยาเสพติดมีผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบมากขึ้นทาให้เกิด
ปัญหาสถานบาบัดไม่เพียงกับจานวนผู้เข้ารับการบาบัด โดยให้หน่วยงานสาธารณสุขพัฒนาบุคลากร
จากหน่วยงานอื่นๆ ไม่วาจะเป็นทหาร ตารวจ ครู เข้ามามีบทบาทในการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
(3.2) ระบบบังคับบาบัด ตามพระบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
ที่ถู กจั บใน 4 ฐาน ได้ แก่ ฐานเสพ ฐานเสพและครอบครอง ฐานเสพ ครอบครอง และจ าหน่ าย
ฐานเสพและจาหน่าย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ นับตั้งแต่มีนโยบายสงครามยาเสพติดทาให้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบสมัครใจมากขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาด
อีกครั้งจึงส่งผลให้มีจานวนผู้เสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถานที่ควบคุมตัว สถานที่ตรวจพิสูจน์
ไม่เพียงพอ จึงเกิดเป็นระบบการบาบัดแบบไม่ควบคุมตัวซึ่งมีผลต่อคุณภาพในการบาบัดรักษา
(3.3) ระบบต้องโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 พระราชกาหนดสารระเหย พ.ศ.2533 หรือกฎหมายอื่น โดยมี กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบาบัดรักษาผู้เสพ
ยาเสพติดตามแต่ละประเภท
การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดของประเทศได้ดาเนินการมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งภายใต้การบังคับใช้กฎหมายและความสมัครใจของผู้เสพยาเสพติดที่ต้องการเข้ารับการ
บาบัด แต่พบว่าการบาบัดรักษายังประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการและทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด ทั้งงบประมาณ บุค ลากร และสถานที่ ส่ ง ผลให้การบาบัดรักษาเพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดขาดคุณภาพ ผู้เสพยาเสพติดไม่หายขาดจากอาการเสพหรือติดยาเสพติด การทาให้
ผู้เสพยาเสพติดได้รับการลงโทษทางอาญาน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพื่อป้องกันการถูกตีตรา
จากสังคมและการปฏิบัติที่รุนแรงเกินไป การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ที่ให้
ความสาคัญในเรื่องการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยการใช้
มาตรการทางเลือกควบคู่กับการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดน่าจะมีส่วนอย่างมากในการทาให้ผู้เสพ
ยาเสพติดได้รับการลงโทษทางอาญาน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพื่อป้องกันการถูกตีตราจาก
สังคมและการปฏิบัติที่รุนแรงเกินไปเพื่อให้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและสามารถกลับคืน สู่สังคมอย่าง
มีคุณค่า
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1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด (decriminalization
to drug cases)
1.4.1 ที่มาของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จากสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิ ดจากยาเสพติดทาให้เกิดความพยายามในการ
แสวงหามาตรการทางเลือกต่างๆ เพื่อใช้สาหรับแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด เริ่มต้นด้วยแนวคิดในการ
ปราบปรามยาเสพติดที่มองว่ายาเสพติดเป็นพิษภัย มีอันตรายและส่งผลร้ายต่อสังคม แต่เมื่อผ่านมา
ระยะหนึ่ง แนวคิดการปราบปรามยาเสพติด ไม่ส ามารถยับ ยั้ ง ปั ญ หายาเสพติด ได้ จึ ง ต้อ งแสวงหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาโดยมองย้อนกลับไปที่ต้นเหตุของปัญหายาเสพติด คือ ผู้เสพยาเสพติด
ที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและเข้าบาบัดรักษาให้เลิกเสพยาเสพติดควบคู่ไปกับการใช้มาตรการ
การปราบปรามผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายและการป้องกันยาเสพติดทุกทิศทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบรรเทาปัญหายาเสพติด
แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่
ผู้เสพยาเสพติด โดยแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดก่อกาเนิดขึ้นด้วย
สาเหตุสาคัญ 4 ประการ ดังนี้ (จุฑามาศ พฤฒิวิญญู, 2553: 18-25)
1) การมองผู้เสพยาเสพติดเปรียบเสมือนผู้ป่วยมิใช่อาชญากร
องค์การอนามัยโลก กล่าวไว้ว่า "การติดยาเสพติดเป็นปัญหาสุขภาพอย่าง
หนึ่งที่ผู้เสพยาเสพติดจาเป็นต้องได้รับการรักษาบาบัดเพื่อให้หายขาดจากอาการเสพติด มิใช่อาชญา
กรที่ต้องผลักเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้เลิกเสพยาเสพติด" จะเห็นว่าการเสพหรือติด
ยาเสพติดเป็นลักษณะอาการที่ผิดปกติทางสุขภาพกายและใจ โดยผู้เสพยาเสพติดไม่มีจิตใจชั่วร้ายใน
การใช้ยาเสพติดตั้งแต่ครั้งแรกแต่ตกเป็นเหยื่อจากการกระทาของตนเอง อีกทั้งการเสพยาเสพติดย่อม
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจและขยายวงกว้ า งไปสู่ ก ารเกิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย ว
เนื่องมาจากการเสพยาเสพติด ดังนั้น คนเหล่านี้จึงจาเป็นที่จะต้องได้รับการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
เช่นเดียวกับผู้ป่วย เพื่อให้กลับสู่สภาวะที่ปกติสามารถกลับไปดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยมีแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการลดโทษหรือ
ยกเว้นโทษทางอาญาบางอย่างสาหรับผู้เสพยาเสพติดในคดีที่ไม่ร้ายแรง และนามาตรการทางเลือกมา
ใช้แทนการผลักผู้เสพยาเสพติดเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด
ได้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้กลับมาเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสาหรับสังคมต่อไป
2) ปัญหาประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
หลายประเทศให้ความสาคัญ ในการดาเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติด
อย่างจริงจังในการปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ผ ลิต ผู้ค้า ผู้นาเข้า -
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ส่ง ออก โดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติด ด้วยมาตรการบัง คับใช้กฎหมายที่รุนแรงเกินควร ซึ่ง ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน ของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการพิพากษา
ลงโทษเกินกว่าความผิดที่ได้กระทาต้องทนรับสภาพถูกคุมขังในเรือนจาซึ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพจิต เมื่อ
มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกส่งเข้าเรือนจามากขึ้นจะเป็นปัญหาต่อการบริหารจัดการภายในเรือนจา
ที่เ กิน ขีด ความสามารถ ดัง นั้ น แนวคิ ดการลดทอนความเป็น อาชญากรรมของคดี ยาเสพติ ดที่ ใ ห้
ความสาคัญในเรื่องการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานบาบัดรักษาภายนอก
เรือนจาจึงถูกนามาใช้ควบคู่ไปกับแนวคิดการปราบปรามยาเสพติด
3) ปัญหานักโทษล้นเรือนจา
ตามมาตรฐานขั้ น ต่ าขององค์ ก ารสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ต้องขังกาหนดไว้ว่า ผู้ต้องขัง 1 คน ควรมีพื้นที่ในการนอน 2.25 ตร.ม. โดยกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
ไทยมีทั้งหมด 130 แห่ง มีพื้นที่ในการนอน 140,323.52 ตร.ม. สามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 62,366
คนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงเรือนจามีจานวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากสถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศ
ปี พ.ศ.2554 มี ผู้ ต้อ งขั งทั้ ง สิ้ น 244,241 คน (กองแผนงาน กรมราชทั ณ ฑ์ , 2554) เกิ น ความจุ
มาตรฐานถึง 181,875 คน ทาให้ผู้ต้องขังมีพื้นที่ในการนอนต่ากว่ามาตรฐานอย่างมาก เท่ากับแสดงให้
เห็นว่าเรือนจาตกอยู่ในภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจา ผู้ต้องขังต้องอยู่อย่างแออัดยัดเยียด อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขัง การมีคนจานวนมากในพื้นที่ที่จากัด
ถือว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีที่สามารถติดต่อถึงกันได้ อีกทั้งผู้ต้องขัง ในเรือนจาส่วนใหญ่เป็น
ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ค้า ผู้เสพ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกิดเป็นกลุ่มอิทธิพลลักลอบ
ค้ายาเสพติดภายในและภายนอกเรือนจา การที่มีผู้ต้องขังจานวนมากย่อมส่งผลให้เรือนจาไม่สามารถ
จาแนกประเภทของผู้ต้องขังได้อย่างถี่ถ้วนส่งผลให้ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่
รวมกันทาให้เกิดความยากลาบากในการควบคุม แก้ไ ขฟื้นฟู อีกทั้ง ยัง เกิดการถ่ายทอดพฤติกรรม
ระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันเอง ดังนั้น แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดจึงถูก
นามาใช้ในกรณีของผู้เสพยาเสพติดในกรณีที่ไ ม่ร้ายแรงเพื่อเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดที่ไ ม่ร้ายแรง
เหล่านั้นออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้ต้ องขัง ด้วย
การลงโทษด้วยวิธีการอื่นแทนการจาคุกร่วมกับการบาบัดรักษาให้เลิกยาเสพติดซึ่งวิธีการเช่นนี้น่าจะเป็น
การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้นเหตุและช่วยแบ่งเบาภาระงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย
4) การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องรับภาระหนักในการรับมือกับ
ปัญหาอาชญากรรมที่มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กไปจนถึงคดีใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศ
ส่ง ผลให้การดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วยความล่าช้า อีกทั้ง การมุ่ง ลงโทษตาม
กระบวนการยุ ติธรรมทางอาญามิสามารถช่ วยคลี่ค ลายปัญ หายาเสพติด ลงได้อ ย่างถาวร จึง ต้อ ง
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แสวงหามาตรการทางเลือกในการเบี่ยงเบนผู้กระทาผิดในบางกรณีออกไปจากกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก โดยการนาแนวคิดวัฒนธรรมกับการควบคุมทางสังคม หรือที่เรียกว่า วิธีการแซงซั่น
(sanction) มาดาเนินการกับผู้กระทาผิดบางรายในสังคมขนาดเล็ก ด้วยการให้สถาบันครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผู้กระทาผิดสังกัดอยู่ทาหน้าที่ในการขัดเกลา อบรมสั่งสอน
ให้สมาชิกที่สังกัดได้รู้ถึงค่านิยมและบรรทัดฐานของกลุ่มที่พึงปฏิบัติ หากออกนอกลู่นอกทางไม่ปฏิบัติ
ตามจะได้รับการลงโทษจากกลุ่มเพือ่ เป็นการสร้างแรงกดดันต่อผู้กระทาผิดให้เกิดจิตสานึกเพื่อกลับตัว
กลับใจ หวนกลับมาเดินตามเส้นทางที่สัง คมของตนยอมรับ จากงานวิจัยไม่นานมานี้พบว่าการถูก
เพื่ อ นรั ง เกี ย จจากพฤติก รรมลั กทรั พย์ ใ นห้ า งสรรพสิ นค้ า หรื อ การเสพกัญ ชามี อิ ทธิ พ ลรุ น แรงต่ อ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าวมากกว่าถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2553: 190192) หรือ การนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก (alternative justice) มาดาเนินการต่อผู้กระทาผิด
ทั้ง ในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม โดยลดการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักแล้วหันมาเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญาแทน เช่น การระงับ
ข้อพิพาท การชะลอฟ้อง การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ การควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น ทั้งนี้การเลือกใช้วิธีการใดในการเบี่ยงเบนผู้กระทาผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมต้องอยู่
ภายใต้การรองรับของกฎหมาย (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย และคณะ, 2553: 14-15)
1.4.2 ความหมายของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
United Nations Office on Drug and Crime-UNODC (2007: 13) กล่าวว่า การ
ลดทอนความเป็ น อาชญากรรม (decriminalization) หมายถึ ง กระบวนการเปลี่ ย นแปลงทาง
กฎหมายเพื่อให้การกระทาบางอย่างที่เป็นอาชญากรรมให้ถือว่าการกระทานั้นเป็นการกระทาที่ไม่มี
ความผิดทางอาญา
Greenwald (2009: 2) ให้ค วามหมายของการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(decriminalization) ว่าหมายถึง การถอดถอนความผิดออกจากการกระทาที่ละเมิดกฎหมายอาญา
และไม่ ต้ อ งถูก ด าเนิ น คดีโ ดยกระบวนการยุ ติ ธ รรม แต่ ยั ง คงต้ อ งรั บ การลงโทษทางบริ ห าร เช่ น
การเข้ารับการบาบัด หรือการเสียค่าปรับ
Hughes and Stevens (2010: 1) ได้นิยามการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(decriminalization) ว่าหมายถึง การถอดถอนโทษทางอาญาโดยใช้โทษทางการปกครองลงโทษแทน
Wikipedia (2011) การลดทอนความเป็ น อาชญากรรม (decriminalization)
หมายถึง การถอดถอนการกระทาผิดที่ไม่ร้ายแรงออกจากความผิดทางอาญา โดยใช้มาตรการอื่น
ลงโทษแทน เช่น การปรับ เป็นต้น การลดทอนความเป็นอาชญากรรมมีผลต่อการเปลี่ยนมุมมองของ
สังคมและศีลธรรม โดยสังคมนั้นอาจมองว่าการกระทาผิดบางอย่างอาจไม่ร้ายแรงจนถึงขั้นต้องได้รับ
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การลงโทษทางอาญา แต่บางกรณีอาจต้องใช้การบัง คับใช้ กฎหมายทางอาญา โดยทั่วไปแล้วการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมส่วนใหญ่จะถูกนามาใช้ในคดีที่มีความผิดไม่ร้ายแรง ยกตัวอย่างเช่น
การทาแท้ง การเสพยาเสพติดหรือการครอบครองยาเสพติดเพื่อใช้เสพส่วนตัวหรือเพื่อความบันเทิง
การใช้สารสเตรอยด์ การช่วยให้เสียชีวิตเร็วขึ้นเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพ รักร่วมเพศ เป็นต้น
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกทาการศึกษา "การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติด" (decriminalization to drug cases) เท่านั้น โดยมีผู้ให้นิยามการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดไว้หลายท่านดังนี้
Goode (2005: 422) กล่าวไว้ว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
หมายถึง การลดทอนความผิดจากการเสพ ขาย ผลิต ปลูก แจกจ่าย ยาเสพติด /สารตั้งต้น ที่ใช้ในการ
ผลิตยาเสพติด
Favpel, Horowitz and Weaver (2004: 361) ให้ความหมาย การลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ไว้ ว่าหมายถึ ง นโยบายที่ยกเลิ กบทลงโทษทางอาญาจากการ
กระทาผิดบางอย่าง เช่น กรณีของยาเสพติดจะลดทอนความเป็นอาชญากรรมในกรณีที่ครอบครอง
ยาเสพติดไว้ในปริมาณที่เล็กน้อย โดยไม่ต้องรับโทษทางอาญาหากแต่ยังต้องรับโทษทางปกครองอยู่
กอบกูล จันทวโร (2554) นิยามการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ว่าหมายถึง การลดทอนหรือยกเลิก โทษจากการที่กฎหมายกาหนดให้ การใช้ยาเสพติดเป็นความผิด
ทางอาญาที่มีโทษจาคุกและโทษปรับ ให้มีผลอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่เป็นความผิ ดทางอาญา หรือเป็น
ความผิดทางอาญาที่มีโทษเล็กน้อย เช่น เฉพาะโทษปรับ
จากความหมายข้างต้นสามารถประมวลความหมายได้ว่า “การลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด ” หมายถึง การลดทอนหรือถอดถอนการกระทาที่ถือว่าผิดกฎหมาย
ยาเสพติ ด โดยเฉพาะกรณี ข องผู้ เ สพยาเสพติ ด ที่ ค รอบครองยาเสพติ ด ในปริ ม าณเล็ ก น้ อ ยหรื อ
ครอบครองเพื่อการเสพส่วนตัว ให้ได้รับโทษทางอาญาน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษทางอาญาด้วยการใช้
มาตรการทางเลือกอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษจาคุก เช่น การบาบัดรักษา การปรับ เป็นต้น
1.4.3 แนวคิดที่ มีความสัม พันธ์กับการลดทอนความเป็น อาชญากรรมของคดี
ยาเสพติด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังต่อไปนี้
1) แนวคิดการทาให้ถูกฎหมาย (legalization) หมายถึง การกระทาผิด
ในคดียาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจาหน่าย การครอบครอง หรือการเสพ จากที่เคยเป็นการ
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กระทาที่ ผิดกฎหมายได้ถูกทาให้กลายเป็นการกระทาที่ไม่ละเมิดกฎหมาย โดยอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของรัฐ (Green Glenn, 2009: 2)
2) แนวคิดการลดทอนการลงโทษ (depenalization) หมายถึง การลด
โทษทางอาญาที่กีดกันการลงโทษจาคุก กล่าวคือ ผู้เสพยาเสพติดยังคงมีความผิดตามกฎหมายอาญา
แต่ไม่ต้องรับโทษจาคุกโดยนาวิธีการลงโทษอื่นๆ มาใช้แทน เช่น การปรับ การลงบันทึกประจาวันของ
ตารวจเท่านั้น หรือการคุมประพฤติ (Green Glenn, 2009: 2)
3) แนวคิดการเบี่ยงเบนคดี (diversion) หมายถึง การเบี่ยงเบนคดีออก
จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้ งในขั้นตอนก่อนการจับกุม ขั้นตอนระหว่างพิจารณาคดี และ
ขั้นตอนหลังการพิจารณาคดี (สานักงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติด , 2552:
ออนไลน์)
4) แนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm reduction) หมายถึง
นโยบาย มาตรการ และโครงการที่มีเป้าหมายในการลดผลเสียต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ อันเป็น
ผลมาจากการใช้ยาเสพติด โดยเน้นการให้บริการสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการใช้
ยาเสพติดและป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ใช้ยาเสพติด (ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด, 2553: ออนไลน์)
จากการทบทวนเรื่อง แนวคิดที่มีความสัมพันธ์กับการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด ทาให้ทราบว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ไม่ใช่การทาให้
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายทั้งหมดตามแนวคิดการทาให้ถูกกฎหมาย
(legalization) แต่การกระทาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายต้องได้รับการ
ลงโทษแต่ อ าจมิ ใ ช่ โ ทษทางอาญา เช่ น การลดโทษจ าคุ ก ตามแนวคิ ด การลดทอนการลงโทษ
(depenalization) หรื อ การเบี่ย งเบนคดี (diversion) เพื่ อหลี กเลี่ ย งการผลั ก ผู้เ สพยาเสพติ ดเข้ า สู่
กระบวนการยุ ติ ธ รรมกระแสหลั ก ที่ อ าจส่ ง ผลให้ ผู้ เ สพยาเสพติ ด ไม่ ส ามารถกลั บ คื น สู่ สั ง คมได้
เหมือนเดิมเพราะได้รับการตีตราจากสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.4.4 วัตถุประสงค์ของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
การลดทอนความเป็ น อาชญากรรมของคดี ย าเสพติ ด มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง ต่ อ ไปนี้
(จุฑามาศ พฤฒิวิญญู, 2553: 32-34)
1) ปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เสพยาเสพติดจาก “อาชญากร” มาเป็น
“ผู้ป่วย”
เนื่องจากบทบัญ ญัติของกฎหมายที่ตราไว้ว่า การกระทาที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ยาเสพติด เป็ นพฤติ กรรมที่ ละเมิ ดกฎหมายอาญาส่งผลกระทบต่ อสังคมและประเทศ ผู้ ที่ กระท าผิ ด
กฎหมายยาเสพติดจึงต้องได้รับการลงโทษ ทาให้ประชาชนและสังคมส่วนใหญ่เกิดมุมมองทางลบต่อสิ่ง
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี หากเข้าไปพัวพันจะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย
และการลงโทษตามกฎหมายนั้นเท่ากับถูกตีตราจากสังคมไปโดยปริยาย ส่งผลให้ผู้เสพยาเสพติดที่เป็น
เพียงเหยื่อจากการกระทาของตนเอง ที่เป็น "ผู้ป่วย" ต้องเข้ารับการบาบัดรักษาจึงถูกเหมารวมว่าเป็น
"อาชญากร" เช่นเดียวกับผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นาเข้า -ส่งออกที่ต้องรับโทษตามกฎหมาย ถูกกีดกันออกจาก
สัง คมโดยการส่งเข้าเรือนจาเพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนและความหวาดผวาต่อสัง คม ดังนั้น การ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดจึงมีส่วนอย่างมากในการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เสพยา
เสพติดให้ได้รับโอกาสในการบาบัดรักษาอาการเสพยาเสพติดให้หายขาดด้วยการรักษาที่ถูกวิธีตาม
สิทธิที่ผู้ป่วยคนหนึ่งพึงได้รับการปฏิบัติเพื่อกลับตัวเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมมากกว่า
ผลักผู้เสพยาเสพติดเข้าเรือนจาเพื่อกีดกันออกจากสังคม
2) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบาบัดโดยสมัครใจ
การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยความสมัครใจ
ของผู้เสพยาเสพติด เนื่องด้วยหากผู้เสพยาเสพติ ดเข้ารับการบาบัดด้วยความสมัครใจจะให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการบาบัดรักษา นอกจากนี้ ผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบาบัดจะ
สามารถลด ละ เลิกจากการเสพยาเสพติดได้ง่ายและโอกาสหวนกลับไปเสพอีกจึงมีน้อยกว่าผู้ที่ถูก
บัง คับ บ าบั ด ฉะนั้น การสร้ างแรงจู ง ใจให้ ผู้เ สพยาเสพติด เข้ า รับ การบ าบั ด ด้ว ยความสมัค รใจจึ ง
จาเป็นต้องมีนโยบายหรือมาตรการทางกฎหมายมารองรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดดัง กล่าว เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าสังคมมิได้ต้องการตราหน้าหรือทอดทิ้งตนเองโดยการผลักเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หากกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเหล่านั้นมีความมั่นใจและเชื่อมั่นแล้วจะเกิดความกล้าในการแสดงตัวเข้ารับ
การบาบัดที่เกิดมาจากความสมัครใจของตน ฉะนั้น การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด
3) ความคล่องตัวในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดียาเสพติด
การที่ผู้เสพยาเสพติดได้รับการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติ ธรรมทาง
อาญา มีส่วนช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดสามารถ
ดาเนินคดีสาคัญๆ ได้ เนื่องจากการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดช่วยให้หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถลดงบประมาณที่ต้องดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดได้อย่างมาก สามารถนางบประมาณ
กาลังเจ้าหน้าที่ และสถานที่คุมขังที่มีอยู่อย่างจากัดเหล่านั้นไปดาเนินการกับผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ที่เป็น
อาชญากรสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ลดอันตรายที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยาเสพติด
ผลร้ายจากการใช้ยาเสพติด คือ การบั่น ทอนสุขภาพร่า งกายและจิตใจ
ของผู้เสพเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยโรคต่างๆ ที่จะตามมานั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิต การลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดถือว่าเป็นการส่ง เสริมให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาด้วย
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ความสมั ค รใจมากขึ้ น และหากใช้ ค วบคู่ กั บ มาตรการลดอั น ตรายจากการใช้ ย าเสพติ ด (harm
reduction) คือ การให้ความรู้ในเรื่องการใช้ยาเสพติดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการเสพ
ยาเสพติ ดจะท าให้ สัง คมสามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้เ สพที่พ ร้ อมกลั บใจเลิ ก ยาเสพติ ด ได้ อ ย่ างปกติ แ ละ
ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมส่วนรวม
1.4.5 กลุ่มเป้าหมายของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
กลุ่ ม เป้ าหมายของการลดทอนความเป็ น อาชญากรรมของคดี ย าเสพติ ด จะเป็ น
กลุ่มเป้าหมายในกรณีที่ไม่ร้ายแรง โดยยืนอยู่บนมุมมองที่ว่า “ผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร”
ดังนี้
1) ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง บุคคลที่ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราวเพื่อความ
สนุกสนานในการเข้าสังคมซึ่งถือว่าเป็นการใช้ยาในทางที่ผิดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ
2) ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง บุคคลที่ใช้ยาเสพติดเป็นประจาจนต้องพึ่งยาเสพ
ติดนั้นอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า การติดยา เมื่อเสพยาซ้าๆ กันหลายครั้งจะยากต่อการควบคุมปริมาณ
และความถี่ในการใช้ยา ส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาจนต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ หากมีการหยุดใช้ยาจะ
ส่งผลกระทบต่อร่างกายทันที
ดังนั้น การลดทอนความเป็นอาชญากรรมสาหรับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 ด้วยการใช้การ
บ าบั ด รั ก ษาเพื่ อ ให้ ห ายจากอาการเสพหรื อ ติ ด ยาเสพติ ด จึ ง ต้ อ งวางแผนบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู
สมรรถภาพเป็นการเฉพาะรายเพื่อจะได้รูปแบบในการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
จากการทบทวนเรื่อง แนวคิดที่มีความสัมพันธ์กับการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด วัตถุประสงค์ และ กลุ่มเป้าหมายของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติด ทาให้ ทราบว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวคิดที่มุ่ง ใน
การปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เสพยาเสพติด จากการเป็น "อาชญากร” มาเป็น "ผู้ป่วย" ด้วยการลดโทษ
หรือไม่ต้องรับโทษทางอาญาจากการกระทาที่กฎหมายด้านยาเสพติดกาหนดไว้ โดยใช้มาตรการ
ทางเลือกเพื่อเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ลดการถูกตีตราจาก
สัง คม อีก ทั้ ง การลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของคดี ย าเสพติ ด ยัง มีส่ ว นช่ ว ยให้ก ระบวนการ
ยุติธรรมสามารถบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ที่สาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การลดความแออัดภายในเรือนจา นอกจากนั้น การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ยังส่งเสริมในเรื่องการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้หายขาดจากอาการติดยาเสพติดด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือ คาแนะนาปรึกษาในการรักษา และป้องกันปัญหายาเสพติด้วยการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องของการใช้ยาเสพติดอย่างถูกวิธีแก่ผตู้ ิดยาเสพติดเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือผู้อื่น
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1.4.6 รูปแบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
รู ปแบบการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของคดี ยาเสพติ ด สามารถแบ่ ง ได้ 2
ขั้นตอน ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552: ออนไลน์)
1) ขั้นตอนก่อนเกิดการกระทาผิด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในขั้นตอนนี้จะกระทาเมื่อ ความผิดยังไม่
ปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากหากผู้กระทาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ว สังคมจะตีตรา
ผู้กระทาผิดว่าเป็นอาชญากรทันที ซึ่งเป็นผลมาจากการออกกฎหมายที่มีความรุนแรงมากไปเกิน ทั้งๆ ที่
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาอื่น โดยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติดสาหรับขั้นตอนก่อนเกิดการกระทาผิดจึงเป็นไปเพื่อป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการจาแนก
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และการจัดการระบบข้อมูลโดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น การให้คาแนะนาปรึกษาโดยชุมชนผ่า นกิจ กรรมเชิ ง สร้ างสรรค์ จัดตั้ ง ศูน ย์บาบัดรั กษาที่
ดาเนินการโดยชุมชนหรือเอกชน การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท การพิจารณาแก้ไขพืช
เสพติดบางประเภทและจัดลาดับความสาคัญของตัวยาเสพติดใหม่ เป็นต้น
2) ขั้นตอนหลังเกิดการกระทาผิด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในขั้นตอนนี้จะกระทาเมื่อการกระทาผิด
ปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ หมายถึง การกระทาผิดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แล้ว การลดทอนความเป็นอาชญากรรมจึงเป็นไปเพื่อเบี่ยงเบนผู้กระทาผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างถูกดาเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างการคุมขังใน
เรือนจา โดยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดสาหรับขั้นตอนหลังเกิดการกระทาผิด
เช่น การกาหนดสัดส่วนการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระทาผิด การควบคุมดูแลผู้เสพยาเสพติดที่ไม่สามรถ
บาบัดรักษาได้ด้วยการใช้สารอื่นทดแทนการคุมประพฤติก่อนฟ้องคดี การจาคุกในวันหยุดหรือสถานที่
อื่น การชะลอฟ้อง การต่อรองรับคาสารภาพ การปรับปรุงกระบวนการบาบัดระบบไม่ควบคุมตัว เป็นต้น
ส่วนในกรณีของการเบี่ยงเบนออกจากเรือนจา เช่น จะเป็นไปในรูปแบบของการใช้มาตรการอื่นแทน
การจาคุก เช่น การปรับ การคุมประพฤติ การทางานบริการสังคม การจาคุกในวันหยุดหรือสถานที่อื่น
ที่ไม่ใช่เรือนจา การควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เรือนจาเอกชน ส่งเสริมกระบวนการพิจารณา
ตัดสินและการพิจารณาคดีโดยใช้วิธีการอื่นๆ ส่งเสริมให้มีมาตรการติดตามช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังได้รับ
การปล่อยตัวเพื่อกลับสู่สังคมได้อย่างปกติลดการกระทาผิดซ้า เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติด ทาให้ทราบถึงที่มา ความหมาย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดที่มีความสั มพันธ์
กับ การลดทอนความเป็น อาชญากรรมของคดีย าเสพติ ด และรู ปแบบของการลดทอนความเป็ น
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อาชญากรรมของคดี ยาเสพติด ผู้ วิจัย จะนาข้อ มูลดั ง กล่า วมาเป็ นพื้ นฐานความรู้ ในการวิเ คราะห์
เปรียบเทียบนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ของไทยและต่างประเทศในบทต่อไป
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2540) ได้สรุปในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
แก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย” ว่าควรมีนโยบายจัดตั้ง ศาลคดียาเสพติดเป็นศาลพิเศษ รวม
ผู้เชี่ยวชาญคดียาเสพติดโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถดาเนินคดียาเสพติดได้อย่างรวดเร็วและสอดรับ
กับนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดยมี 2 ศาล คือ ศาลชั้นต้น และศาล
อุทธรณ์ หรือข้ามไปศาลฎีกาเพื่อความรวดเร็ว แต่มีการตรวจทานความยุติธรรมในการดาเนินคดี
นอกจากนี้ ควรมีนโยบายมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ปกครองและตารวจเพื่อเป็นเงินจูง ใจให้ทางาน
ป้องกันยาเสพติด เพราะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่าการปราบปราม
ผู้ค้า เนื่องจากถ้ากลุ่มเสี่ยงกลายเป็นกลุ่มเสพก็จะมีผู้ค้าตามมา และกลุ่มเสพส่วนมากจะพัฒนาเป็น
ผู้ค้ารายย่อยต่อไป ด้านการส่งเสริมองค์กรภาคเอกชนที่ทางานบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการช่วยแบ่ง เบาภาระการทางานของภาครัฐอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ควรจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ว่ าจะเป็นค่ายทหารหรือศูนย์บาบัดที่
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นให้สามารถรองรับผู้เสพยาเสพติดที่เป็นประชากรเพศหญิงเพื่อความเป็น
ธรรมเชิงสังคม และควรมีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตารวจให้
สูงขึ้น ให้สามารถดารงชีพอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติของผู้รักษาความยุติธรรม ซึ่งเป็นด่านแรกของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคทั่วถึง โดยไม่ต้องอาศัยงบจากส่วนที่มา
จากผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่อง "ผลการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545" ได้ทาการวิจัยเชิง ประเมินผลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ทั้ง 6 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.2545 ผลการศึกษาพบว่า ผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่น่าพอใจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ และ
ผลจากการเข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถลด เลิกการเสพได้ เพราะผู้พ้นการฟื้นฟูฯ เห็นคุณค่าของ พ.ร.บ.
ฟื้นฟูฯ ที่ให้โอกาสในการเข้ารับการฟื้นฟูฯ อีกทั้งช่วยลดจานวนผู้เสพยาเสพติด
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2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดและครอบครัวต่อการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ และครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับมากด้านปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ของ
พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ
3. เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น มีความมั่นใจว่าลดเลิก
ยาเสพติดได้ แต่มีผลต่อเรื่องการทางาน ส่วนครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และสามารถ
ลดจานวนผู้เสพยาเสพติดลงได้
4. เพื่อวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความสาเร็จในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก กลุ่มครอบครัวมีเจตคติที่ ดีต่อ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ และเต็มใจ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ มากที่สุด และกลุ่มผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ ในระดับน้อย แต่มีความมุ่งมั่นเต็มใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ
มากที่สุด
5. เพื่ อ สื บ ค้ น และศึ ก ษาปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านตาม พ.ร.บ.ฟื้ น ฟู ฯ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยนาเข้า ด้านงบประมาณไม่เพียงพอทาให้สถานที่ฟื้นฟูฯ ไม่สามารถรองรับ
ผู้ป่วยได้ ด้านกระบวนการยังมีปัญหาในขั้นตอนการจับกุ มสอบสวน การตรวจพิสูจน์ การชะลอฟ้อง
และการดาเนินคดี การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการติดตามผู้ที่พ้นการฟื้นฟูฯ เมื่อออกไปแล้ว
6. เพื่อสืบค้นและศึกษาปัญหาข้อขัดข้องของ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักๆ ได้แก่ ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ การกาหนดประเภทของยาเสพติด ขอบเขตของกลุ่ม
พนักงานเจ้าหน้าที่
เดชา สังขวรรณ และคณะ (2549) วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย” ได้ทาการสารวจและทบทวน
มาตรการ นโยบายและองค์กรที่เกี่ยวข้อ งกับการป้องกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2549 พบว่า ปัจจัยนาเข้าที่สาคัญในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มี 3 ปัจจัย คือ
1. ศักยภาพความพร้อมขององค์กรระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค จังหวัด และชุมชน ที่ผู้นาองค์กรจะต้องมีความเข้มแข็งและเอาจริงเอาจังกับการทางาน
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2. ระบบสนับสนุนจากองค์กรภาคีความร่วมมือต่างๆ ในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินงาน กาลังคนในการดาเนินกิจกรรมและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3. กระแสความร่วมมืออันเนื่องมาจากนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด นอกจากนี้
กระบวนการดาเนินงานที่สาคัญต้องประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้
3.1 การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ อบรมสัมมนา กิจกรรมรณรงค์ ศูนย์การเรียนรู้
3.2 การประสานพลังในการทางาน
3.3 การจัดการแบบรับผิดชอบต่อสาธารณะโดยการบริหารงานอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้
3.4. การกระจายอานาจแบบรวมศูนย์
ผลการดาเนินงาน พบว่า เกิดทุนทางสังคมใหม่ที่ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด แต่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ข้ อ จ ากั ด หลายอย่ า งจึ ง ท าให้ พ ลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นงาน
ไม่เข้มแข็ง นอกจากนี้การบูรณาการมาตรการนโยบายและองค์กรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดยัง
ไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งผลในระยะสั้นทาให้ภาพรวมของผู้ผลิต ผู้ค้า
และผู้เสพยาเสพติดมีจานวนลดน้อยลง นอกจากนี้ยังพบว่าประสิทธิภาพของการดาเนินนโยบายและ
กระบวนการทางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยยัง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากการดาเนินการตามนโยบายยัง ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะ
ทะลายแหล่งผลิตขนาดใหญ่ ความไม่ต่อเนื่องของการปฏิบัติหลังจากรัฐบาลประกาศชัยชนะจากการ
ทาสงครามกั บยาเสพติ ด นอกจากนี้กระบวนการบ าบัดฟื้ นฟูยัง ขาดการวิ เคราะห์ถึง ปัจจัย สาคั ญ
ต่อการเข้าสู่อาการ ติด และ เสพ ของผู้ป่วย และระบบงานยุติธรรมไม่สามารถลดอุปสงค์ในตัวสาร
เสพติดของกลุ่มเสี่ยงลงได้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ (2550) ได้ศึกษา “มาตรการเลี่ยงโทษจาคุกระยะสั้น ” โดยศึกษาถึ ง
ปัญหาและผลกระทบของการถูกคุมขังโทษจาคุกระยะสั้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องโทษจาคุกระยะสั้นอย่างถูกต้อเหมาะสม โดยศึกษาจากมาตรการเลี่ยงโทษจาคุกระยะสั้น
ในต่างประเทศเพื่อนามาปรับใช้ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่กระทาผิดทาง
อาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เพราะต้องการเงิน /ทรัพย์สิน ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกระยะสั้น
โดยไม่รอลงอาญาเนื่องจากศาลลดโทษให้เนื่องจากยอมรับสารภาพว่ากระทาผิด โดยผลกระทบที่
เลวร้ายที่สุดจากการถูกคุมขัง คือ ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม จิตใจ และโอกาส โดยผู้ต้องขังส่วน
ใหญ่เห็นว่าวิธีการอื่นที่ยินดีและเต็มใจให้นามาใช้แทนการถูกลงโทษจาคุก คือ การคุมประพฤติ และ
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การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดโดยชุมชนโดยไม่ใช้เรือนจาเป็นวิธีการลงโทษที่ดีและได้ผลดี ที่สุดสาหรับ
แก้ไขผู้กระทาผิดคดีเล็กน้อย
จุฑารัต น์ เอื้อ อานวย และคณะ (2551) ศึกษาและวิ เคราะห์ “การทบทวนองค์ ความรู้
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด : แนวทางและข้อเสนอที่สอดคล้องกับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ”
โดยทาการศึกษาสภาพและวิเคราะห์ปัญ หา ข้อจากัด ตลอดจนโอกาสของสั งคมไทยกับยาเสพติด
ในช่วงปี พ.ศ.2546-2550 พบว่า ยังมีปัญ หาเรื่องวิธีคิดและวิธีการจัดการปัญหายาเสพติด ปัญ หา
เกี่ยวกับนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดของประเทศไทยกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในเวทีโลก ขณะที่
การแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด ขาดการบริ ห ารจั ด การเชิ ง ระบบและขาดความต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมยั ง ได้ รั บ
ผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง “ตัวยา” ขณะเดียวกันการปราบปรามยาเสพติดขาด
ยุทธวิธี การจัด การที่มี ประสิท ธิภาพ การป้อ งกันยาเสพติด ขาดผู้รั บผิดชอบหลักในการบู รณาการ
มาตรการ และมาตรการบาบัดรักษายังมีปัญหาเทคนิคที่รอการแก้ไขจัดการเชิงบูรณาการอีกมาก
ด้วยเหตุนี้ เมื่อมองจากจุดยืนของสานักงานกองทุนสร้างเสริมสวัสดิภาพ (สสส.)
และความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทการสนับสนุนของ สสส. เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดประกอบกับ
มีข้อเสนอเพื่อการจัดการปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง สสส. มีจุดแข็งในด้านองค์ความรู้ แหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพและสิ่งเสพติด ที่สามารถเข้าถึง โครงสร้างส่วนบนของสังคมในฐานะที่ปรึกษาของฝ่าย
บริหารผู้กาหนดนโยบายได้ ควรผนึกกาลังร่วมกับภาคประชาสังคมที่ประกอบไปด้วย หน่วยงานจาก
ภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน ในฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดไปโดยพร้อมเพียงกัน
ประการที่ส อง สสส. มีโอกาสให้ก ารสนับสนุน ด้านวิช าการเพื่อจัดการ
ปัญหายาเสพติดในประเด็นต่างๆ
ประการที่ ส าม สสส. ขยายบทบาทและทิ ศ ทางการท างานจาก “การ
ส่งเสริมสุขภาวะของคน” สู่ “การส่งเสริมสุขภาวะของสังคม” ที่ครอบคลุมทุกมิติ จัดให้ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาสาคัญเร่งด่วนลาดับต้นของสังคมไทย
ประการที่สี่ เปิดพื้นที่การสร้างสุขภาวะของสังคมมิติใหม่ให้ครอบคลุมใน
เรื่องยาเสพติดด้วยการรณรงค์สร้างกระแสในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการต่อต้านยาเสพติด
และการปรับเจตคติของชุมชน สังคมในการให้โอกาสแก่ผู้หลงผิดกลับคืนสู่สังคม
ประการที่ห้า สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพเชิงบูรณาการที่หลากหลาย
แบบจุดเดียวจบ (one stop service) ในมิติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
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ประการที่หก ควรขยายงานการส่งเสริมสุขภาพจากการจากัดขอบเขตเพียง
งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคมในลักษณะโครงการ
ระยะยาว
วุ ฒิ พ งษ์ เหล่ า จุ ม พล (2554) ท าวิ จั ย เรื่ อ ง "การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)"
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สภาวะแวดล้อม และอิทธิพลที่มีต่อสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554–2559) เพื่อให้มีข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ผลการวิจัยพบว่า จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เน้นให้สังคม ชุมชน และครอบครัว
มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ภู มิ คุ้ ม กั น และภู มิ พ ลั ง ต้ า นยาเสพติ ด อย่ า งยั่ ง ยื น จึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
6 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์อดังนี้
- ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
- ยุทธศาสตร์ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- ยุทธศาสตร์ด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
- ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างพลังสังคมและชุมชนต้านยาเสพติด
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายที่สาคัญ คือ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติ ด
ลดจานวนคดี ลดจานวนนักโทษผู้ต้องขังคดียาเสพติด โดยเน้นการนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ไปปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบอันอาจเกิดจากปัญหาจานวนคดียาเสพติด ผู้ต้องขังและนักโทษในเรือนจา
และภาระของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และมีข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ คือ การ
จัดให้มีกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อผนึกกาลังความร่วมมือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและกิจการภายในชุมชน และบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ระหว่างส่วนภูมิภาค
ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน
Richard Pearshouse (2009) ได้จัดทารายงาน เรื่อง "การบังคับบาบัดในประเทศไทย
ข้อสังเกตต่อพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 (Compulsory Drug Treatment
in Thailand: Observations on the Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E.2545 (2002)) ทา
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การวิเคราะห์เจาะลึกและประเมินระบบบังคับบาบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.2545 อย่างจริงจังและเป็นอิสระ พบว่า หลังจากประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด พ.ศ.2545 และมีมาตรการปฏิบั ติกับผู้ใช้ ยาในฐานะเป็ น "ผู้ป่ว ย" ไม่ใ ช่
" อ า ช ญ า ก ร " จ า น ว น ผู้ ถู ก ค ว บ คุ ม ตั ว ใ น ศู น ย์ บั ง คั บ บ า บั ด ย า แ ล ะ จ า น ว น
ศูนย์บาบัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพบข้อกังวลหลายประการดังนี้
1. ความเป็นธรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ เนื่องจากการตัดสินว่าผู้ที่จะได้รับการ
ควบคุมตัวเพื่อบาบัดมักเกิดจากการพิจารณาของพนักงานคุมประพฤติ ไม่ใช่มาจากข้อวินิจฉัยของแพทย์
2. การควบคุมตัวผู้ใช้ยาในเรือนจาระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ ผู้ใช้ยาถูก
ควบคุ มตั ว ตามอั ต ราที่ ก ฎมายก าหนดและเกิ น เวลาที่ ก าหนด อี ก ทั้ ง การควบคุ ม ตั ว ในเรื อ นจ า
โดยเฉพาะขั้นการถอนยา มักจะได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งไม่สามารถเลือกวิธีการบาบัดได้เอง
3. การกระทาเกินหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรือนจา เช่น การทุบตี การบังคับ
ให้กลิ้งบนพื้นกรวด เป็นต้น เป็นวิธีการที่ขัดกับระเบียบของศูนย์บาบัดที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่ได้
ประกาศไว้ว่าจะปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาในฐานะผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร
โดยผู้เขียนรายงานให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว คือ ควรปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติที่ดีทางการแพทย์ที่อนุญาตให้ผู้ป่วยแสดงความคิดเห็นต่อการบาบัดรักษาด้วยตนเอง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทาให้
ทราบว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจและร่วมมือกันแสวงหาแนวทางในการ
ป้องกัน ปราบปราม และบาบัด เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหายาเสพติด โดยมีการศึกษาถึงผล
ของการนานโยบายด้านยาเสพติดต่างๆ ของประเทศไปปฏิบัติ เพื่ อนาข้อค้นพบเหล่านั้นมาปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนานโยบายและมาตรการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหาปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกาหนดเป็นนโยบายด้านยาเสพติดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนานโยบายด้านยาเสพติดดังกล่าวให้สามารถนาไปปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดได้
อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบาย
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, สันติชัย อินทรอ่อน และ สุขยืน เทพทอง (2547) ทาการวิจัย
เรื่อง “กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
เชิง ลึกถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญ ญัติสุขภาพแห่ง ชาติมาบังคับใช้ และจัดทา
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ง ชาติในอีก 2 ปีข้างหน้าให้
บังเกิดผลสาเร็จ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
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ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจากสิ่ง แวดล้อมภายใน คือ สาระของ (ร่าง) พระราชบัญ ญัติ
สุขภาพแห่งชาติ กระบวนการระดมความคิดเห็นและองค์กรที่รับผิดชอบ คือ สานักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ บริบทของ (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
และได้เสนอกลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเป็น 4 ทางเลือก คือ
1. การผลักดันร่าง พระราชบัญญัติเดิมโดยการเข้าชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อ
2. การปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฉบับเดิม โดยการปรับปรุงเนื้อหา
บางมาตราที่มีปัญหา การยกร่างเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับ องค์กรและกลไกเพื่อการผลักดันเนื้อหาใน
ส่ ว นอื่ น ต่ อ ไป หรื อ การใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ตั ว ตั้ ง แล้ ว น าเนื้ อ หาใน (ร่ า ง)
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเสริมเข้าไปแล้วจึงทาการผลักดันกฎหมายเข้าไปใหม่
3. การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับเดิมให้เป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่
กฎหมาย เช่น เป็นนโยบายหรือแผนแม่บท
4. การขับเคลื่อนในภาคสังคมซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถดาเนินการพร้อมกับทางเลือกอื่นๆ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการนโยบาย ทาให้ทราบว่า ความสาเร็จของ
นโยบายไม่ใช่อาศัยเพียงการนานโยบายไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเท่านั้น
การก่อ ตัวและการก าหนดนโยบายเป็นสิ่ ง สาคัญ ขั้นต้นที่ ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย
จะต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจนและดาเนินการอย่างถูกต้อง สามารถตอบสนองความพึงพอใจของทุก
ฝ่ายได้อย่างเหมาะสมโดยไม่สร้างความเดือ ดร้อนต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อีกทั้ง ควรมีการสอบถามฝ่าย
ปฏิบัติว่าหากมีนโยบายนี้เกิดขึ้นในฐานะของฝ่ายปฏิบัติจะสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ หากทุก
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนโยบายให้ความสาคัญต่อกระบวนการกาหนดนโยบาย นโยบาย
ที่จะออกมานั้นจะเป็นนโยบายที่มีประสิทธิผล
2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จุฑามาศ พฤฒิวิญญู (2553) ทาการศึกษา “มาตรการทางกฎหมายใน การลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของประเทศไทย” โดยศึกษาถึงแนวคิด วิธีการ และมาตรการทาง
กฎหมายในการลดทอนความเป็นอาชญากรมทางคดียาเสพติดของประเทศไทยและต่างประเทศ และ
ประสิทธิภาพของนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดเพื่อเสนอแนวทาง
พัฒนามาตรการทางกฎหมายในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหายาเสพติดของประเทศไทย พบว่า การลดทอนความเป็ นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด
เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกรณีของผู้เสพยาเสพติด โดยเปลี่ยน
มุมมองมาเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากรที่หลายประเทศในแถบยุโรปและลาตินอเมริกานามาใช้ในการ
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กาหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ กัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถลดความกดดันที่
มีต่ อหน่ วยงานรั กษากฎหมายและระบบงานยุ ติ ธรรมทางอาญา อี กทั้ ง ผู้ เสพยาเสพติ ดเข้ ารั บการ
บาบัดรักษาด้วยความสมัครใจ และช่วยลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากการเสพ/ติดยาเสพติดได้มาก
สาหรับประเทศไทยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดถูกนามา
กาหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายสาหรับกรณีของผู้เสพยาเสพติด โดยการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติด
ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีระบบบาบัดรองรับแต่ระบบดัง กล่าวยังมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ อีกทั้งกฎหมายยังไม่มีความสอดคล้องในส่วนความผิดและโทษกับเจตนารมณ์ในการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยผู้วิจัยเสนอว่าควรมีนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด
ที่ชัด เจนเพื่อ ประโยชน์ ในการพัฒ นามาตรการทางกฎหมายตลอดจนผู้ป ฏิบั ติง านและผู้บั ง คั บใช้
กฎหมาย และควรมีการปรับมาตรการทางกฎหมายสาหรับผู้เสพยาเสพติดในกรณีที่ไม่ร้ายแรงไม่ต้อง
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อีกทั้ง
กาหนดมาตรการทางกฎหมายมารองรับแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ควบคู่กับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เพื่อนาแนวคิด
การทาให้ถูกกฎหมาย (legalization) การไม่เอาโทษทางอาญา (decriminalization) และการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติ ด (harm reduction) มาใช้เพื่อพัฒนานโยบายยาเสพติดของประเทศ
ไทย” โดยศึกษาบทบาทของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรม และสังคมต่อนโยบายด้านยาเสพติดของ
นานประเทศในประเด็นด้ านกฎหมายเกี่ยวกับ ยาเสพติดเพื่อ เปรียบเที ยบมาตรการการท าให้ถู ก
กฎหมาย การไม่เอาโทษทางอาญา และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของนานประเทศ และ
ค้นหาตัวบ่งชี้ทางเศรษฐศาสตร์ในการนามาตรการการทาให้ถูกกฎหมาย การไม่เอาโทษทางอาญา และ
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อนาไปสู่การเปรียบเทียบผลประโยชน์และผลเสียจากการนา
นโยบายการทาให้ถูกกฎหมาย การไม่เอาโทษทางอาญา และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาปฏิบัติ
และเสนอแนวคิดในการจัดทาตัวแบบในการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่า
- นโยบายการทาให้ถูกกฎหมาย เป็นมาตรการที่สามารถใช้ยาเสพติดได้อย่าง
เสรี ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานเพราะสามารถขจัดความผิดทางกฎหมายทั้งผู้ค้าและผู้เสพ
- นโยบายการไม่เอาโทษทางอาญา เป็ นมาตรการที่ส่ง ผลต่ออุปสงค์เพียง
อย่างเดียว เพราะลดต้นทุนการใช้ยาเสพติดเพียงเท่านั้น หากอุปสงค์จะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับการมี
มาตรการจูงใจให้ผู้เสพเข้ารับการบาบัดมากขึ้น
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- นโยบายการลดอัน ตรายจากการใช้ย าเสพติด เป็ นมาตรการที่มี ระดั บ
ความเป็นเสรีของการใช้ยาเสพติดต่าสุด ไม่ส่งผลต่อทั้งอุปสงค์และอุปทาน แต่ช่วยให้ยาเสพติดเป็น
อันตรายต่อผู้เสพน้อยลง
จากกรณีศึกษาทั้ง 14 ประเทศ พบว่า โดยส่วนใหญ่ประเทศต่างๆ ใช้นโยบายการไม่
เอาโทษทางอาญาในทางปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบการลดทอนความผิดในทางปฏิบัติ (de facto) ด้วยการให้
ดุลยพินิจแก่ฝ่ายบริหาร มีเพียงประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นที่นานโยบายการทาให้ถูกกฎหมายมาใช้
กับกัญชาเพื่อเสพเล็กน้อย ส่วนมาตรการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดทุกประเทศที่นามา
มาตรการนี้มาใช้
ส่วนข้อเสนอตัวแบบที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย คือ การไม่เอาโทษ
ทางอาญาด้วยเหตุผลที่ว่า มาตรการไม่เอาโทษทางอาญาช่วยลดอุปสงค์ซึ่งเป็นผู้เสพยาเสพติดให้น้อยลง
ปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรมเนื่องจากยาเสพติด ปัญหาอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด
จะลดลงตามด้วย อีกทั้งมาตรการนี้สามารถดาเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับแก้
กฎหมายที่ยุ่งยาก โดยประมาณว่าหากมีผู้เสพใหม่ 1 คน ต้อ งมีผู้พ้นจากการบาบัดรักษา 2 คน
มาตรการไม่เอาโทษทางอาญาจึงจะประสบผลสาเร็จ
สานักพั ฒนาการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด สานั กงาน ป.ป.ส. (2551) ได้จั ด
สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Harm Reduction
ผู้ เสพ/ผู้ติด
" เมื่อวัน ที่
21 มกราคม พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สานักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของสานักงาน
ป.ป.ส. เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาแนวคิ ด นโยบายด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่ มี
ประสิทธิภาพและทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสม
สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. (2552) ได้จัด
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการแก้ไขปัญหายาเสพติด : การจาแนก
ประเภทคดี การลดจานวนคดี และขั้นตอนในการดาเนินคดี" วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2552 ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้านยาเสพติด
ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งความ
คิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้านยาเสพติด ทั้งช่วงก่อนฟ้องคดี และหลัง
ฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการจาแนกประเภทคดี การลดจานวนคดี และขั้นตอนในการดาเนินคดี เพื่อนาไปสู่
ความร่วมมือในการกาหนดข้อเสนอเป็นทางเลือกเชิ ง นโยบายเพื่อแก้ไ ขปัญหายาเสพติด การลด
จานวนคดี และขั้นตอนในการดาเนินคดี
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สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. (2552) ได้จัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2552" เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายตามแนวคิดการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด (decriminalization) เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ด้านยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติในการผลักดันเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ
สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. (2553) ได้จัด
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด: ประสบการณ์
จากต่างประเทศ" วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 3 สานักงาน ป.ป.ส.
กรุง เทพมหานคร เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การดาเนินงานด้านนโยบายยาเสพติดของต่างประเทศ
ในกลุ่มประเทศแถบยุโรปและลาตินอเมริกา จาก Mr. Martib Jelsma และคณะจาก Transitional
Institute (TNI) ประเทศเนเธอร์แลนด์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและคณะทางาน
ศึกษาและพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหัวข้อแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด
สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. (2553) ได้จัด
"การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานศึกษาและพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2553" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ โรงแรมอมารี
ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อแก้ไ ขปัญหายาเสพติด และอภิปรายแนวทางปฏิบัติ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบายฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยการประชุ ม ครั้ ง นี้ น าเสนอ (ร่ า ง) ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายฯ ของ
คณะทางานกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ เรื่อง ขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขั้นตอนการ
เบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม และขั้นตอนการเบี่ยงเบนออกจากเรือนจา เพื่อหาข้อสรุปเป็นมติ
ที่ประชุมของคณะทางานฯ
สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. (2553) ได้จัด
"การประชุม เชิง ปฏิ บั ติก ารเพื่อ วิ พากษ์ (ร่ าง) ข้ อเสนอเชิ ง นโยบาย เรื่อ ง การลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมทางคดียาเสพติด (decriminalization)" เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2553 ณ โรงแรมเอเชีย
แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการนาเสนอ/อภิปราย (ร่าง) ข้อเสนอเชิง
นโยบายฯ แนวทางปฏิบัติเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิง นโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ และร่วมแสด งความ

77

คิด เห็ น และให้ ข้อ เสนอแนะในการพัฒ นา (ร่ า ง) ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายฯ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ นาไปสรุ ป
ประมวลผล และส่งต่อภาคี หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ใช้เป็นประโยชน์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และในส่วนที่ สานักงาน ป.ป.ส. ต้องรับผิดชอบต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
ผู้เ กี่ย วข้ องในกระบวนกรยุติ ธรรมทางอาญาคดี ยาเสพติ ด Mr.Martib Jelsma และคณะจาก
Transitional Institute (TNI) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้แทนนักวิชาการด้านอาชญาวิทยา กฎหมาย
ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้ าที่สานักงาน
ป.ป.ส. ระดับบริหาร วิชาการ และปฏิบัติงาน
สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. (2553) ได้จัด
"การประชุ ม แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น เรื่ อ ง การลดทอนความเป็ น อาชญากรรมทางคดี ย าเสพติ ด
(decriminalization)" เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม กฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร 3
ชั้น 2 ส านักงาน ป.ป.ส. ดิน แดง กรุง เทพมหานคร เพื่อน าข้อเสนอที่ ไ ด้ จากการประชุ มไปสรุ ป
ประมวลผลและส่งต่อภาคี โดยมี MS. Ann Fordham ผู้ประสานพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ
IDPC (International Drug Policy Consortium) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) ข้อเสนอ
เชิงนโยบายฯ ดังกล่าว เพื่อนาไปสรุป ประมวลผล และส่งต่อภาคี หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ใช้เป็น
ประโยชน์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และในส่วนที่ สานักงาน ป.ป.ส. ต้องรับผิดชอบต่อไป
Derby (2008) ทาการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
ยาเสพติด ที่มีต่อมาตรฐานการับสมัครตารวจในอนาคต” เพื่อตรวจสอบถึง การลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการใช้ยาเสพติดในอนาคตว่าส่งผลต่อการรับสมัคร
ตารวจอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดของสัง คมและการยอมรับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดหรือไม่
ผลการศึกษาพบว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดและการทาให้กัญชาเป็นสิ่ง ที่
ถูกกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ส่ง ผลให้ในอีก 10 ปีข้างหน้า การคัดเลือกตารวจใหม่
เป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด ทาให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น ไม่เฉพาะในเรื่องของนโยบายเท่านั้นยังรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยชุมชน
อีกด้วย โดยคนในชุมชนต้องมีส่วนช่วยในการทาหน้าที่ในการดูแลและปกป้องชุมชนของตนให้พ้นจาก
ยาเสพติด ทาให้การคัดเลือกตารวจใหม่ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่มี มาตรฐานทางศีลธรรมและ
จริยธรรมที่สูงขึ้น
Hughes and Steven (2010) ศึกษาถึง “สิ่ง ที่เรียนรู้จากประเทศโปรตุเกส เรื่องการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด” โดยศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ผลกระทบที่มีต่อ
ระบบงานยุติธรรมและสาธารณสุข และอภิปรายผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของประเทศโปรตุเกส
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เพื่อให้เห็นถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด จากการศึกษา
พบว่ า นั บ ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.2001 ที่ ป ระเทศโปรตุ เ กสประกาศใช้ น โยบายการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของยาเสพติดเกิดการเปลี่ยนในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ผู้ใหญ่ที่เสพยาเสพติดมีจานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
2. นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 จานวนผู้ใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะเยาวชนมีจานวนลดลง
3. ผู้กระทาความผิดในคดียาเสพติดมีจานวนน้อยลง
4. มีการเข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดมากขึ้น
5. อัตราการเสียชีวิตและโรคติดต่อจากการใช้ยาเสพติดมีจานวนลดลง
6. เจ้าหน้าที่สามารถเข้าจัดการกับยาเสพติดได้มากขึ้น
7. ราคายาเสพติดในท้องตลาดลดลงเนื่องจากไม่มีผู้ใช้ยาเสพติด
และมีหลักฐานว่าการถอดถอนโทษทางอาญาโดยการใช้การบาบัดเป็นทางเลือก
สาหรับผู้ใช้ยาเสพติดส่งผลดีหลายๆ อย่าง มากกว่าการลงโทษทางอาญา ช่วยลดความกดดันของการ
บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและยังช่วยลดปัญหาการใช้ยาเสพติด นอกจากนี้
ผู้กาหนดนโยบายยังเสนอว่าการมุ่ง เน้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ง เสริมกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและการสาธารณสุขต้องไม่รวดเร็วจนเกินไป ต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติด
ได้เข้าใจและเข้าถึงพิษภัยจากการใช้ยาเสพติดด้วยตนเอง
Office of National Drug Control Policy United States (2010) นาเสนอราย
งานวิจัยเรื่อง “การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดในประเทศโปรตุเกส: ความท้าทาย
และข้อจากัด ” พบว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2001 ประเทศโปรตุเกสได้เริ่มลดทอนความเป็น
อาชญากรรมสาหรับผู้ที่ครอบครองยาเสพติดทุก ชนิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสพส่วนตัว ตาม
Law 30/2000 ที่กล่าวว่า การบริโภค ซื้อ และครอบครองยาเสพติดสาหรับใช้เสพส่วนตัวในปริมาณ
ไม่เกิน 10 วัน ไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่ยังคงต้องรับการลงโทษทางปกครองอยู่ เช่น การบาบัดรักษา
การปรับ การว่า กล่า วตัก เตือ น หรือการลงโทษด้ วยวิ ธีการอื่น ๆ แต่ในกรณี ของการค้ายาเสพติ ด
เพาะปลูกพืชที่เป็นสารตั้งต้นสาหรับใช้ในการผลิตยาเสพติด หรือครอบครองยาเสพติดสาหรับใช้เสพ
ส่วนตัวในปริมาณเกิน 10 วัน ต้องรับโทษทางอาญาเช่นเดิม
นอกจากนี้ นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดของประเทศ
โปรตุเกสสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายดังกล่าวสามารถลดปริมาณการใช้ยาเสพติดแบบไม่รุนแรง
(soft drug) ลงได้ แต่ในปี ค.ศ.2004-2006 การตายอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดมีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้น อีกทั้งข้อจากัดและการนาเสนอข้อมูลได้ส่งผลให้การลดทอนความเป็นอาชญากรมของยาเสพติด
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ในระหว่างปี ค.ศ.2001-2007 มีการใช้กัญชา โคเคนแอมเฟตามีน เอ็กซ์ตาซี และ LSD เพิ่มมากขึ้นใน
กลุ่มประชากรโปรตุเกสที่มีอายุระหว่าง 15-34 ปี
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดีย าเสพติ ด ทาให้ท ราบว่า แนวคิ ดการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมเป็น แนวคิด หนึ่ ง ที่น านา
ประเทศนามาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่ง
นามาใช้ปฏิบัติในกรณีของผู้เสพยาเสพติด หรือผู้ที่ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยเพื่อการ
เสพส่วนตัว ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร รายงาน และสรุปผลการประชุมของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนในเรื่องการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมา
จัดทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และมีการกาหนดเป็นนโยบายด้านยาเสพติดโดยอยู่ในรูปของกฎหมาย
แต่ยังพบปัญหาในเชิงปฏิบัติเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ในระดับปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในองค์
ความรู้เรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดทาให้ทิศทางในการนานโยบายไป
ปฏิบัติขาดความสอดคล้องและต่อ เนื่อง ส่ง ผลให้ การดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดไม่เป็นไปตาม
แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด โดยผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
และรวบรวมครั้งนี้ไปศึกษาถึงกระบวนการกาหนดนโยบายโดยเฉพาะขั้นก่ อตัวของนโยบายเพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคมต่อไป
จากแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่ผู้วิจัยนาเสนอจะเห็นว่าปัญ หายาเสพติด
เป็นปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรังมาเป็นเวลานานในสังคมไทย ถึงแม้จะมีนโยบายประกาศสงครามกับ
ยาเสพติดและดาเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริง จัง แต่ก็ยังไม่สามารถลดองค์ประกอบของ
ปัญหายาเสพติดที่ประกอบไปด้วย คน ซึ่งหมายถึง ผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้เสพยาเสพติด ตัวยา และปัจจัย
แวดล้อม ต่างๆ ลงได้ อาจกล่าวได้ว่าการปราบปรามยาเสพติดอาจไม่ใช่แนวทางเลือกเดียวที่สามารถ
นามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีมาตรการทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถนามาพัฒนาและใช้ควบคู่
ไปพร้อมๆ กัน เช่น การป้องกันยาเสพติดและการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด แนวคิดการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถือว่าเป็นแนวคิดที่มีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติ ด
อีกทั้งยังเน้นในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยแนวคิดการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดีย าเสพติด ต้องการลดทอนหรือ ถอดถอนการกระทาที่ ผิดกฎหมายยาเสพติ ด
สาหรับผู้เสพยาเสพติดในกรณีไม่ร้ายแรงให้ได้รับโทษทางอาญาในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ต้องรับโทษ
ทางอาญา เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษทางอาญาโดยเฉพาะโทษจาคุกที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสพยาเสพติด
ในฐานะผู้ป่วยคนหนึ่งที่จาเป็นต้องได้รับการบาบัดรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่
สมควรได้รับ มิใช่คุมขังไว้ในเรือนจารวมกับอาชญากรคนอื่นๆ โดยการนามาตรการทางเลือกมาใช้ เช่น
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การปรั บ การคุ ม ประพฤติ การท างานบริ ก ารสั ง คม การลดโทษ การควบคุ ม ตั ว ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ควบคู่กับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้หายขาดจาก
อาการเสพติด วิธีการดังกล่าวถื อว่าเป็นการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดให้ไ ม่ต้องเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา หรือออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการถูกตีตรา
จากสังคมอันอาจส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ ตามมา
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมได้ถูกนามาใช้ปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยัง คงประสบปัญ หาหลายด้าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานด้านยาเสพติดของประเทศยังมีความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แนวทางในการดาเนินงานขาดความสอดคล้อง
และต่อเนื่อง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาสังคมได้อย่างทั่วถึง ดัง นั้น การศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จะเป็นประโยชน์ที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของแนวคิดการลดทอนความเป็นของคดียาเสพติดที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานโยบายด้านยาเสพติดขอปงระเทศไทยให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้สามารถประมวลกรอบ
แนวความคิดในเรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด:
ร การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม” ได้ดังนี้
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แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมถูกนามากาหนดเป็นนโยบายการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดได้ ต้องมีปัจจัยนาเข้า (input) เป็นแรงผลักดันต่อระบบการเมืองซึ่งเป็น
ผู้มี อ านาจในการตัด สิ น ใจก าหนดนโยบายของประเทศ ระบบการเมือ ง (political system) จะ
พิจารณาปัจจัยนาเข้าเหล่ านั้นและตัดสินใจกาหนดออกมาเป็น ปัจจัยนาออก (output) คือ นโยบาย
เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบายไปปฏิบัติจะเกิดผลจากการนาไปนโยบายนั้นไปปฏิบัติ เรียกว่า
ผลสะท้อนกลับ (feedback) ซึ่งจะย้อนกลับไปเป็นปัจจั ยนาเข้าสาหรับการกาหนดนโยบายในครั้ง
ต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม” มีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัยตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1.

ของการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดย
การวิจัยเอกสาร (documentary research) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการทางเลือกในการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดีย าเสพติด ของประเทศโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ แคนาดา
เม็ก ซิโ ก เวีย ดนาม และไทย เพื่อศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรม และปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกาหนด
เป็นนโยบายเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยเลือกใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร (documentary study) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) จาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ผู้วิจัยพิจารณาว่าสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นหาคาตอบตามวัตถุประสงค์
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสาคั ญ (key informant) โดยใช้วิธีการ
เลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและ
กาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ทั้งในฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายประชาสังคม จานวนทั้งหมด 10 ราย ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายบริหาร ประกอบไปด้วย
1.1 นายชาติชาย สุทธิกลม ปัจจุบันดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
โดยดารงตาแหน่งปัจจุบันมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งก่อนหน้าดารงตาแหน่งปัจจุบัน นายชาติชาย
ปฏิบัติราชการที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาเป็นเวลา 32 ปี ก่อนย้ายไป
ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นเวลา 2 ปี โดยสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555
1.2 นายณรงค์ รั ตนานุ กู ล ปั จจุ บั นต าแหน่ งที่ ปรึ กษาการป้ องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติด โดยดารงตาแหน่งปัจจุบันมาเป็นเวลา 1 ปี นายณรงค์ ปฏิบัติงาน ณ สานักงาน
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คณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามยาเสพติ ด มาโดยตลอดตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2523 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
นับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 32 ปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน สืบสวน
สอบสวน ซึ่งเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นายณรงค์ ได้รับมอบหมายจาก
พลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้เป็น
ผู้ให้สัมภาษณ์แทน เนื่องจากนายณรงค์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันและแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติดเป็นอย่างดี โดยทาการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555
1.3 พลตารวจโทวุฒิ ลิปตพัลลภ ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยดารงตาแหน่งปัจจุบันมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือน
โดย พล.ต.ท.วุฒิ มีโอกาสดูแลและรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของสานักงานตารวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2547 ขณะนั้ น ด ารงต าแหน่ งรองผู้ บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการตารวจสอบสวนกลาง มีห น้ า ที่
รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับ เส้นทางการลาเลียงยาเสพติดในส่วนรับผิดชอบของตารวจทางหลวงและ
ตารวจน้า และในปี พ.ศ.2550 พล.ต.ท.วุฒิ ได้ย้า ยมาด ารงต าแหน่ง ผู้บ ัญ ชาการกองบัญ ชาการ
ตารวจปราบปรามยาเสพติด โดยรับผิด ชอบในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติด
ในทุกมิติ โดยทาการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2555
1.4 นายมณฑล แก้วเก่า ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการ
กรมคุมประพฤติ โดยนายมณฑล เป็นผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุม
แก้ว) มาเป็นเวลา 8 ปี และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในสังกัดกรมคุมประพฤติมาโดยตลอด โดยทาการ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555
1.5 นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบัน
ธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยดารงตาแหน่งปัจจุบันมาเป็นเวลา 5 ปี นพ.วิโรจน์
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันธัญญารักษ์ในตาแหน่งต่างๆ มา ไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยทาการสัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555
2. ฝ่ายปฏิบัติการ
2.1 นายกอบกูล จันทวโร ปัจจุบันดารงตาแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
สานักเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยดารงตาแหน่งปัจจุบัน
มาเป็นระยะเวลา 15 ปี ก่อนหน้านี้ นายกอบกูล เคยเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ
หั ว หน้ า ส านั ก งานผู้ ต รวจร าชการ สปช. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อี ก ทั้ ง เคยเป็ น นิ ติ ก รของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยกฎหมายสานั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ
(United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) และหัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวน
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สอบสวน แยกประเภทผู้ หลบหนีเข้าเมืองชาวอิน โดจีน เพื่อส่ง ไปตั้ง ถิ่นฐานในประเทศที่สามของ
องค์การสหประชาชาติ โดยทาการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555
2.2 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล ปัจจุบันดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สานักยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ เคยเป็นผู้อานวยการส่วนพัฒนานโยบาย สานักนโยบาย
และแผน และผู้อานวยการส่วนนโยบายและแผนศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ที่
สานักงาน ป.ป.ส. มาไม่ต่ากว่า 20 ปี โดยทาการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555
3. ฝ่ายวิชาการ
3.1 รองศาสตราจารย์ จตุพร บานชื่น ปัจจุบันดารงตาแหน่งอาจารย์ภาควิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.จตุพร เป็น
อาจารย์สาขาบริหารงานยุติธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 นับเป็นเวลา 31 ปี รศ.จตุพร มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม อาชญาวิทยา การบริหารงานตารวจ และปัญหาสังคม โดยทา
การสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555
4. ฝ่ายประชาสังคม
4.1 องค์การพัฒนาเอกชน
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ปัจจุบันดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ
สถาบันชุมชนพัฒนา โดยดารงตาแหน่ง ปัจจุบันมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และทางานร่วมกับ สถาบัน
ชุมชนพัฒนาท้องถิ่นและองค์การพัฒนาเอกชนอื่นๆ มาไม่น้อยกว่า 30 ปี นอกจากนี้ นพ.พลเดช ยังดารง
ตาแหน่งเลขาธิการกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส) ประสบการณ์ที่ผ่านมา นพ.พลเดช เคยดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่
จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ลก รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่า การกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุษ ย์ โดยท า
การสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555
4.2 ผู้นาชุมชน
นางเพทาย ปทุมจันทรรัตน์ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการเลขานุการ
และผู้จัดการสมาคมศูนย์การเทวา (องค์การพัฒนาเอกชน) ซึ่ง เป็นผู้นาชุมชนซอยแสนสุข ดินแดง
กรุงเทพมหานคร คุณเพทาย มีบทบาทสาคัญในการฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นผู้นา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องเครดิตยูเนียนซึ่ งเป็นรูปแบบหนึ่งของสหกรณ์
จากประสบการณ์ที่ ผ่านมาคุณเพทายได้รับ รางวั ลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สตรี ดีเด่น สาขาสหกรณ์
นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ปราชญ์สหกรณ์ เป็นต้น โดยทาการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากที่มาสาคัญ 2 แหล่ง คือ ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) และข้อมูลปฐมภูมิ (primary
data) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผู้วิจัยทาการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด ความหมายและประเภทของยาเสพติด ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเกิดปัญหายาเสพติด องค์ประกอบ โครงสร้างและขอบเขตและปัญหายาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมทั้งแนวคิด องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ รูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อนามาประกอบและอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป โดยศึกษาค้นคว้าจาก
3.1.1 เอกสารทางด้านวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3.1.2 เอกสารประเภทรายงานการสัมมนา รายงานการประชุม รายงาน
การสารวจที่เกี่ยวข้องที่องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้มีจัดทาและรวบรวมไว้
3.1.3 วารสาร และบทความที่สาคัญจากแหล่งสื่อสารมวลชนต่างๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3.1.4 ข้อมูลด้านหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3.1.5 ข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดจากสื่ออินเตอร์เน็ต
3.1.6 ข้อมูลสถิติผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดของสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2546–2554
3.1.7 ข้อมูลสถิติผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2554
3.1.8 ข้อมูลรายงานจานวนการคัดกรอง, การเข้ารับบาบัด, การจาหน่าย และ
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ภาพรวมทั้งประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2554
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ก่อตัวและกาหนดนโยบายด้านยาเสพติด จานวนทั้งหมด 10 คน โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวม

86

ข้ อ มู ลโดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (in-depth interview) เพื่ อ ให้ ผู้ วิ จั ย สามารถซั ก ถาม
รายละเอียดของประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาได้อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการสั ม ภาษณ์ ครั้ ง นี้ ผู้วิ จั ยเลือ กใช้ แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ง โครงสร้า ง (semi-structure
interview) โดยมีลักษณะคาถามปลายเปิดที่เอื้อต่อการยืดหยุ่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีประเด็นสาคัญดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล
2) ความรู้และความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
3) นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) กระบวนการก่อตัวและกาหนดนโยบายยาเสพติด
5) ข้อเสนอแนะในการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
มากาหนดเป็นนโยบาย
4. จริยธรรมการวิจัย
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ยึด ในหลั ก จรรยาบรรณของนั กวิ จั ยเพื่อ ผลิ ตผลงานที่ อยู่ บ น
พื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย โดยปฏิบัติดังนี้ (กิจการวิจัย, 2555)
1. ผู้วิจัยซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ โดยผู้วิจัยไม่นาผลงาน
ของผู้อื่นมาลอกเลียนแบบ และหากมีการนาข้ อมูลของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบการศึกษาผู้วิจัยได้
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาทุกครั้ง
2. ผู้วิจัยเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทาง
วิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ และผู้วิจัยได้อธิบายจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาแก่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทราบก่อนเริ่มสัมภาษณ์ทุกครั้ง โดยไม่หลอกลวง บีบบังคับ หรือละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล
3. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีอิสระทางความคิด โดยไม่มีความลาเอียงทาง
วิชาการหรืออคติส่วนตนซึ่งอาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ
4. ผู้วิจัยมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาการศึกษาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
5. ผู้วิจัยพึงนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ไม่ขยายผล
ข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
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6. ผู้วิจัยใจกว้าง เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล
และขั้นตอนการศึกษา ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จ ะ
ปรับปรุงแก้ไข ผลงานของตนให้ถูกต้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหา (content analysis) เพื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น โดยนา
ข้อมูลที่รวบรวมจากหลายๆ แหล่ง มาตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุ ปนัย (induction) เพื่อให้ไ ด้
ข้อสรุปที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน โดยมีวิธีการดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary study) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมเอกสารสาคัญมาเป็นฐานในการคิด วิเคราะห์ และแยกประเด็นตามที่ผู้วิจัยตั้งไว้ใน
ขัน้ ตอนแรก
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาถอดความเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล โดยจัดแยกเนื้อหาเพื่อ
จัดกลุ่มข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยที่กาหนด และเขียนบรรยายใน
ลักษณะเชิงพรรณนาเพื่อหาคาตอบของคาถามการวิจัยข้างต้น
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บทที่ 4
นโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดของไทยและต่างประเทศ
การศึกษาเรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด
เฉพาะ ร การ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรม” มุ่งตอบโจทย์การวิจัยว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมซึ่งเป็น
หนึ่งในมาตรการทางเลือกของคดียาเสพติดมีแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดีย าเสพติ ด จากนโยบายและมาตรการทางเลื อ กในการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด ของไทยและต่างประเทศเป็น อย่างไร โดยการศึกษาครั้ง นี้ผู้วิจัยจะ
นาเสนอถึ ง สถานการณ์ ของปั ญ หายาเสพติ ด นโยบายและมาตรการทางเลือ กตามแนวคิด การ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด การนานโยบายและมาตรการทางเลือกตามแนวคิด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดไปปฏิบัติ และผลการดาเนินการตามนโยบายและ
มาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดของประเทศโปรตุเกส
เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เม็กซิโก เวียดนาม และไทย ซึ่ง เป็นตัวแทนของทวีปต่างๆ ที่มีนโยบายและ
มาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
1.1 ประเทศโปรตุเกส (Portuguese Republic)
1.1.1 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดภายในประเทศ
ประเทศโปรตุเกสแม้จะไม่มีการผลิตหรือปลูกพืชเสพติดในประเทศ แต่โปรตุเกส
กลับเป็นช่องทางลักลอบนาเข้ายาเสพติดประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางอากาศ และทางเรือ
โดยเฉพาะประเทศบราซิลที่เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดขั้นรุนแรง
ติดอันดับต้นๆ ของโลก ทาให้ยาเสพติดหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศโปรตุเกสอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชน
ชาวโปรตุเกสประสบปัญหาการเสพยาเสพติดมากขึ้น (ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2554: 73-77)
1.1.2 นโยบายและมาตรการทางเลือ กในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด
ประเทศโปรตุเกสมองว่าการเสพยาเสพติดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่หลายๆ ส่วนต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงนาไปสู่การกาหนดนโยบายการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm reduction) ที่ให้ความสาคัญในเรื่องของการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต่อมาอีกไม่นานประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศ
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แถบยุโรปที่กาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมและตราเป็นกฎหมาย ชื่อ Law 30/2000
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2001 โดยระบุว่า “ผู้เสพที่ครอบครองยาเสพติดเพื่อ
การใช้ส่วนบุคคลในปริมาณไม่เกินอัตราเฉลี่ยของการใช้ยาเสพติดใน 10 วันของบุคคลนั้นๆ จะไม่ถือ
ว่าเป็นความผิดทางอาญา แต่จะถือว่าเป็นความผิดด้านปกครอง (administrative offense) ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงยาเสพติดและสารเสพติดทุกประเภท” นอกจากนี้ Law 30/2000 ได้กาหนด
โทษปรับสาหรับ ผู้ค รอบครอง เมทาโดน มอร์ฟีน กัญ ชา ฝิ่น โคเคน และแอมเฟตามีน มีอัต รา
โทษปรับ ตั้ง แต่ 25 ถึง 325 เหรียญ และกัญ ชา (hashish) มีโทษปรับตั้งแต่ 25 ถึง 150 เหรียญ
(Greenwald Glenn, 2009: 3-4)
1.1.3 การนานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดไปปฏิบัติ
การดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดตามนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมจะ
มีหน่วยงานที่เรียกว่า คณะกรรมาธิการป้องกันและแก้ไขการติดยาเสพติด (Commission for Dissuasion
of Drug Addiction - CDT) เป็นทีมสหวิชาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและ
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบไปด้วย นักกฎหมาย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อทา
หน้าที่พิจารณาตัดสินและกาหนดมาตรการเพื่อดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดเป็นการเฉพาะราย
ในการดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดสิ่งที่รัฐคานึงถึงมากที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงโทษ
จ าคุ ก ส าหรั บ ผู้ เ สพยาเสพติ ด ที่ ส มั ค รใจเข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษาเพื่ อ ลดการสร้ า งตราบาปจาก
กระบวนการยุติธรรมและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้วย (It’s this stigmatization that the
Portuguese policy explicitly aims to prevent.) โดยมีขั้น ตอนในในการปฏิบัติ ต่อ ผู้
ครอบครองหรือเสพยาเสพติดเป็นครั้งคราว ดังนี้
1. เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจพบเห็นผู้เสพยาเสพติดต้องแจ้งให้คณะกรรมาธิการฯ ทราบ
(เจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีอานาจในการเข้าจับกุมผู้เสพ/ครอบครองยาเสพติด)
2. คณะกรรมาธิการฯ ดาเนินการแจ้งไปยัง ผู้เสพยาเสพติดให้มารายงานตัวต่อ
คณะกรรมาธิการฯ ภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อจ่ายค่าปรับและเข้ารับการพิจารณาตัดสินการเข้ารับการ
บาบัด
3. คณะกรรมาธิการฯ จะทาการตรวจสอบและวินิจฉัยทางคลินิกถึงพฤติกรรมการ
เสพเบื้องต้นและความต้องการทางจิตสังคม หลัง จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ จะทาการตัดสินใจส่ง
บาบัดหรือลงโทษทางสังคม
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการฯ ตัดสินใจส่งผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดผู้เสพยาเสพติด
ต้องเข้ารับการบาบัดและรายงานตัวต่อศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล และทีมสหวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
โดยคณะกรรมาธิการฯ อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น คาสั่งห้ามเข้าไปในสถานที่บางแห่ง ทางานบริการสังคม
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หรือเสียค่าปรับร่วมด้วยได้ หากผู้เสพยาเสพติดติดปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้จะถือว่าเป็นการยุติคดี แต่ถ้า
ผู้เสพยาเสพติดไม่ปฏิบัติตามแผนที่กาหนด ทีมสหวิชาชีพจะดาเนินการปรับแผนการบาบัดรักษาใหม่
ให้เหมาะสม
ในกรณีที่ผู้เสพยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษา คณะกรรมาธิการฯ อาจ
ระงับการลงโทษทางปกครอง เช่น การจ่ายค่าปรับไว้ก่อน แล้วส่งตัวผู้เสพยาเสพติดไปยังทีมสหวิชาชีพ
ที่มีความรู้ความสามารถในการบาบัดรักษาอาการติดยาเสพติดเพื่อรอดูผลการบาบัดรักษา หากผู้เสพ
ยาเสพติดสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้จะถือว่าการดาเนินการทางปกครองสิ้นสุดลง
1.1.4 ผลการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จากรายงานของ Cato Institution (2009) พบว่า หลังจากโปรตุเกสประกาศใช้
Law 30/2000 การใช้เฮโรอีนในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี มีจานวนลดลงถึงร้อยละ 1.8
จากร้อยละ 2.5 มีผู้สมัครใจเข้ารับ การบาบัดการติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า ส่ง ผลให้มี
งบประมาณเหลือจากระบบบังคับบาบัด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
โดยมีจานวนผู้ใช้เมทาโดน และบูเพอนอร์ฟีน (buprenorphine) เป็นสารทดแทนยาเสพติดในช่วง
การบาบัดรักษามากขึ้นเป็น 14,877 คน จาก 6,040 คน ทาให้อัตราการตายของผู้ใช้เฮโรอีนลดลง อีกทั้ง
อัตราการตายอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ HIV ในผู้ใช้ยาเสพติดลดลง แต่สิ่งที่พบนอกจากนั้น คือ เกิด
มุมมองยาเสพติดเพื่อการท่องเที่ยว และกลุ่มเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะกัญชามีอายุ
น้อยลงและใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรายงานวิจัยเรื่อง “การลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของยาเสพติดในประเทศโปรตุเกส: ความท้าทายและข้อจากัด” ของ Office of National Drug
Control Policy United States (2010) พบว่า เมื่อประเทศโปรตุเกสได้ประกาศใช้นโยบายการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมสาหรับผู้ครอบครองยาเสพติดทุกชนิดเพื่อเสพส่วนตัว ได้พิสูจน์ให้เห็น
ว่านโยบายดังกล่าวสามารถลดปริมาณการใช้ยาเสพติดแบบไม่รุนแรง (soft drugs) ลงได้ แต่ในปี ค.ศ.
2004-2006 การตายอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดมีจานวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งข้อจากัดและการนาเสนอ
ข้อมูลได้ส่งผลให้การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด ในระหว่างปี ค.ศ.2001-2007
มีก ารใช้ กัญ ชา โคเคน แอมเฟตามี น เอ็ กซ์ ตาซี และ LSD เพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ มประชากร
โปรตุเกสที่มีอายุระหว่าง 15-34 ปี
1.2 ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
1.2.1 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดภายในประเทศ
ประเทศเนเธอร์แลนด์มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์มีนโยบายที่ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของสุขภาพของสังคม (public health)
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โดยไม่เน้นการบังคับใช้กฎหมายจึงส่งผลให้ประเทศเนเธอร์แลนด์กลายเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสารตั้งต้น
และยาเสพติดรายสาคัญ อีกทั้งภายในประเทศยังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้เสพยาเสพติด
ผิดกฎหมาย และในปี ค.ศ.2001 พบว่า ประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์มีผู้ติดกัญชาประมาณ 323,000 ราย
หรือประมาณร้อยละ 2.5 จากประชากรทั้ง หมด และพบว่ากัญ ชาเป็นยาเสพติดที่มีการใช้อย่า ง
แพร่หลายทาให้รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์มองว่าการห้ามในลักษณะเด็ดขาดไม่น่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ดังนั้นรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์จึงได้กาหนดให้ "การมีกัญชาไว้เพื่อเสพเพียงเล็กน้อยจะไม่ถูกดาเนินคดี
ในทางปฏิ บั ติ (de facto)" นั บแต่ ปี ค.ศ.2001 เป็ น ต้ น มา รั ฐ บาลของเนเธอร์ แ ลนด์ จึ ง พั ฒ นา
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและประสานความร่วมมือกับ Police Synthetic
Drugs Unit – USD เพื่อดาเนินมาตรการปราบปรามยาเสพติดร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะยาอี (MDMA
หรือ ecstasy) ยกตัวอย่างเช่น ตามกฎหมาย Dutch Opium Act ได้แบ่งยาเสพติดออกเป็น 2
ประเภท คือ ยาเสพติดรุนแรง (hard drugs) เช่น เฮโรอีน โคเคน ยาอี เป็นต้น และยาเสพติดไม่
รุนแรง (soft drugs) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชา เป็นต้น และมีการกาหนดอัตราโทษสูงสาหรับ
การครอบครอง การจาหน่าย การผลิต การนาเข้า หรือส่งออกยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบ
จาหน่ายยาเสพติดประเภทรุนแรง (hard drugs) มีโทษจาคุก 12-28 ปี เป็นต้น และในปี ค.ศ.2008
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกันจัดตั้ง National Taskforce
on Organized Hemp Cultivation เพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการปลูกและผลิตกัญชา
ในประเทศซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่บ่อนทาลายความมั่นคงของชาติ (ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2554:
68-71)
1.2.2 นโยบายและมาตรการทางเลือ กในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด
รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์มองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดที่มีการใช้อย่างแพร่ทั่วไป การห้าม
ในลักษณะเด็ดขาดไม่น่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น ในปี ค.ศ.1996 สานักงานอัยการสูงสุด
(Public Prosecution Service Guideline) จึงได้มีนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(decriminalization) โดยจะไม่ดาเนินคดีต่อผู้เสพยาเสพติดและผู้จาหน่ายยาเสพติดที่ซื้อ -ขายกัญชา
จากร้านขายกาแฟ (coffee shop) ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐภายใต้เงื่อนไข (ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ,
2554: 69)
1. ห้ามไม่ให้มีเด็กและเยาวชนในสถานที่ดังกล่าว
2. สามารถจาหน่ายกัญชาสาหรับเสพแต่ละคนได้ไม่เกิน 5 กรัม
3. ห้ามไม่ให้มีการโฆษณา
4. ห้ามจาหน่ายยาเสพติดร้ายแรง (hard drugs)
5. ห้ามมีกระทาในลักษณะสร้างความวุ่นวายต่อสาธารณะ (public nuisance)
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อีกทั้ง ในกรณีของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ถือว่าไม่เป็นความผิด
ทางอาญาเช่น กั น เนื่ อ งด้ว ยรั ฐ บาลของเนเธอร์ แ ลนด์ มี นโยบายการใช้ กั ญ ชาเพื่ อ ประโยชน์ ท าง
การแพทย์ในการระงับความเจ็บปวดจากโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ (AIDS) และมะเร็ง เป็นต้น โดยการใช้
กัญชาต้องอยู่ภายใต้ใบสั่ง ยาของแพทย์เท่านั้น และได้จัดตั้ง Bureau for Medical Cannabis เพื่อ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในเนเธอร์แลนด์เพื่อควบคุมคุณภาพ ปริมาณ และการจาหน่าย
กัญชาตามร้านขายกาแฟ (coffee shop)
นอกจากนี้ รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ยังมีนโยบายการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
(harm reduction) โดยดาเนินการตามโปรแกรมการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm reduction
program) เพื่อลดความรุนแรงของโรคภัยอันเกิดจากการเสพยาเสพติด เช่น การให้บริการเข็มฉีดยา
ที่สะอาด (needle supply) การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์ไว้เป็นความลับ การใช้ เมทาโดน
เพื่ อ บ าบั ด ผู้ เ สพยาเสพติ ด ในสถานบ าบั ด โปรแกรมทดลองเพื่ อ บ าบั ด ผู้ ติ ด เฮโ รอี น (heroin
experiment) ด้ วยการใช้เ มทาโดนร่ วมกับ เฮโรอี นเพื่อ ทดสอบถึง ประสิ ทธิ ภาพในการบ าบั ดผู้ ติ ด
เฮโรอีน
1.2.3 การนานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดไปปฏิบัติ
ตามนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (decriminalization) ผู้เสพกัญชา
สามารถซื้อกัญชาจากร้านขายกาแฟ (coffee shop) ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ โดยร้านขายกาแฟต้อง
ดาเนินกิจการภายใต้ข้อกาหนดบางประการ เช่น ห้ามมีเด็กและเยาวชนในสถานที่ดังกล่าว ห้ามขาย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ห้ามขายยาเสพติดร้ายแรง (hard drugs) ห้ามโฆษณา และห้ามกระทาให้ มี
ลักษณะสร้างความวุ่นวายต่อสาธารณะ (public nuisance) โดยกาหนดให้มีการซื้อขายได้เฉพาะ
ยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรง (soft drugs) ในร้านขายกาแฟ (coffee shop) ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐเท่านั้น
(Drugwarfacts, 2012)
นอกจากนี้ นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (decriminalization) ยัง
ส่งเสริมในเรื่องการสมัครใจบาบัดรักษาเพื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถลงทะเบียน
เพื่อแสดงเจตจานงในการบาบัดรักษาอาการติดยาเสพติดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกัญชา ยาอี เมทแอมเฟตามีน
โคเคน หรือยาเสพติดอื่นๆ ที่ศูนย์การรักษาคนไข้นอก (out-patient treatment center) และดาเนินการ
บังคับบาบัดผู้เสพยาเสพติดที่กระทาผิดซ้าหลายๆ ครั้ง ด้วยการส่งผู้เสพยาเสพติดดังกล่าวไปรับการ
บาบัดรักษาที่สถานรักษาในที่กักกันพิเศษ (Special Drug-Free Prisons) เป็นเวลา 2 ปี ร่วมกับการทา
กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม หากผู้เสพยาเสพติดในกรณีกระทาผิดซ้าปฏิเสธที่จะเข้ารับการบาบัดรักษาจะถูกส่งไป
กักขังในเรือนจาปกติโดยทันที
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อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษด้วย
การประสานความร่วมมือ ผ่านเครือข่ายระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น ในการดาเนินยุทธศาสตร์
ระดับโรงเรียนเพื่อป้องกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ เช่น การกาหนดหลักสูตรเกี่ยวกับโทษร้ายแรงของยาเสพติดไว้ในวิชาเรียนทุกระดับการศึกษา
การรณรงค์ โ ปรแกรมสุ ข ภาพที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง (health living project) โดยองค์ ก ร Trimbos
Institute การใช้ระบบ The 24 hour National Drug Info Hot Line of the Trimbos Institute
เพื่อให้คาปรึกษาถึงพิษภัยของยาเสพติดและการดูแลสุขภาพสาหรับประชาชนทุกระดับ
1.2.4 ผลการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จากการดาเนินการตามนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมที่อนุญ าตให้
สามารถซื้อ-ขายกัญชาในปริมาณเล็กน้อยได้ในร้านขายกาแฟ (coffee shop) ถือว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวประสบความสาเร็จอย่างมากเพราะรัฐบาลสามารถควบคุมยาเสพติดในตลาดและกาจัดผู้ผลิต
และส่งออกยาเสพติดได้ โดยเฉพาะแบ่งแยกตลาดยาเสพติดร้ายแรงและไม่ร้ายแรงออกจากกัน แต่
การป้องกันไม่ให้มีผู้จาหน่ายยาเสพติดร้ายแรงกลับไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร พบว่ามีนักโทษที่ติด
ยาเสพติดมากกว่าร้อยละ 50 และผู้เสพติดกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ที่กระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์เป็นส่วนใหญ่
อีกทั้งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวทาให้ ปัญหายาเสพติดมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากร้านขายกาแฟ (coffee shop) กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเสพ
ยาเสพติดและเกิดปัญหาอาชญากรรมอันเนื่องมาจากยาเสพติด ส่งผลให้ต้องใช้กาลังตารวจจานวน
มากในการป้องกันการกระทาผิดอันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพ นอกจากนี้ การดาเนินการตามนโยบายการ
ทาให้ถูกกฎหมาย การลดทอนความเป็นอาชญากรรม และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดที่เน้น
การบาบัดรักษาและให้ความรู้ในเชิงป้องกันมากกว่าการปราบราม พบว่า ผู้เสพยาเสพติดมากกว่า
ร้อยละ 75 ทราบและเข้าถึงบริการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยความสมัครใจ อีกทั้ง
เด็ก นักเรียนที่มีอ ายุม ากกว่า 12 ปี มีอัต ราการใช้ย าเสพติด ลดน้ อยลง (United States Drug
Enforcement Administration, 2012)
1.3 ประเทศแคนาดา (Canada)
1.3.1 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดภายในประเทศ
ตามยุ ทธศาสตร์ก ารต่ อต้ านยาเสพติ ด (National Anti-Drug Strategy) และ
กฎหมายควบคุมยาเสพติด (The Controlled Drugs and Substances Act - CDSA) ประกอบกับ
การดาเนินการตามนโยบาย Mandatory Prison Sentences for Serious Drug Crimes: Tougher
Laws to stop Producers and Traffickers ที่ให้ความสาคัญกับการกระทาผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด
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โดยเฉพาะการผลิตและการลักลอบจาหน่ายยาเสพติด เนื่องจากการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็น
ปัญ หาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความมั่ง คั่ง ของประเทศ เพราะฉะนั้นบทลงโทษ
สาหรับ ผู้ กระทาผิ ดจึ ง ต้อ งเป็ น การลงโทษจ าคุก อย่า งเด็ ด ขาดโดยไม่ร อลงอาญาเพื่ อ ทาให้สั ง คม
ปลอดภัยจากอาชญากรรมอันชั่วร้ายประกอบกับการมีระบบสาธารณสุขที่ดีและมีมาตรฐาน จากการ
ดาเนินตามยุทธศาสตร์และนโยบายข้างต้น ส่งผลให้ประเทศแคนาดาต้องประสบกับความรุนแรงของ
ยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ในปี ค.ศ.1997-2003 มีการลักลอบค้าโคเคนเพื่อแลกเปลี่ยนกับกัญชาที่
ปลู ก ในแคนาดาซึ่ ง ผู้ จ าหน่ า ยกั ญ ชาจะน าเงิ น ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชญากรรม
โดยเฉพาะองค์กรอาชญากรรมที่เติบโตพร้อมการปลูกและส่งออกกัญชา นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.2004
พบว่า มีการเพาะปลูกกัญชาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 200 มีการรายงานตนของประชาชนชาวแคนาดา
ว่าเสพสารเสพติดโดยการฉีดจานวน 4.1 ล้าน เพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้าน ในปี ค.ศ.1994 และยังพบว่ามี
การแพร่ระบาดของเอ็กซ์ตาซีด้วย (ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2554: 55-63)
1.3.2 นโยบายและมาตรการทางเลือ กในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด
นั บ ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ค.ศ.2000 เป็ น ต้ น มา หลั ง จากที่ รั ฐ บาลของแคนาดาได้ ทุ่ ม เท
งบประมาณอย่างมหาศาลในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริง จัง แต่การลักลอบนาเข้ายาเสพติด
ยัง คงมีอยู่ ในขณะเดียวกันรัฐบาลของแคนาดาให้การยอมรับและนานโยบายการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมมาใช้ โดยสนใจในเรื่องการครอบครองกัญชาหรือฝิ่นในปริมาณเล็กน้อย ภายใต้เหตุผล
ที่ ว่ า "กั ญ ชาหรื อ ฝิ่ น มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการรั ก ษาทางการแพทย์ แ ละประโยชน์ ท างอุ ต สาหกรรม "
(decriminalized for medical and industrial use) แต่หากครอบครองกัญชาหรือฝิ่นเกินกว่า
กฎหมายกาหนดจะถือว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายและต้องได้รับการลงโทษทางอาญา
อย่างร้ายแรง
รัฐบาลของแคนาดาออกนโยบายเพื่อมาปรับแก้กฎหมายยาเสพติด (The Controlled
Drugs and Substances Act - CDSA) โดยให้มีการนา “ระบบใบสั่ง” มาใช้กับผู้ที่ครอบครองกัญชา
หรือฝิ่นในปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้มาเสียค่าปรับ หรือออกหมายเรียกให้ไปรายงานตัวที่ศาลเพื่อรับการ
ลงโทษที่เหมาะสมแทนการลงโทษจาคุกหรือถูกบันทึกประวัติอาชญากร สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองกัญชา มีอัตราโทษเกี่ยวกับกัญชา มีดังนี้
- ครอบครองยางกัญชา (cannabis rasin hashish) น้อยกว่า 1 กรัม มีโทษ
ปรับ 300 เหรียญ สาหรับผู้ใหญ่ และ 200 เหรียญ สาหรับเยาวชน
- ครอบครองกัญ ชา (marijuana) จานวน 15 กรั ม หรือ น้อยกว่ า มีโทษ
ปรับ 150 เหรียญ สาหรับผู้ใหญ่ และ 100 เหรียญ สาหรับเยาวชน

95

- ครอบครองกัญชา (marijuana) จานวนมากกว่า 15 ถึง 30 กรัม มีโทษ
ปรับ 300 เหรียญ สาหรับผู้ใหญ่ และ 200 เหรียญ สาหรับเยาวชน ในกรณียอมเสียค่าปรับหรือจาคุก
6 เดือน ปรับถึง 1,000 เหรียญ กรณีที่มีการฟ้องในศาล
2. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองฝิ่น มีอัตราโทษเกี่ยวกับการปลูกฝิ่น ดังนี้
- มีฝิ่น 1 – 3 ต้น มีโทษปรับ 500 เหรียญ สาหรับผู้ใหญ่ และ 250 เหรียญ
สาหรับเยาวชน
- มีฝิ่น 4 – 25 ต้น มีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี ในกรณีที่มีการฟ้อง หรือ จาคุก
ไม่เกิน 18 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 เหรียญ ในกรณียอมรับผิดและพิพากษาในทันที
- มีฝิ่น 26 – 50 ต้น มีโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี
- มีฝิ่น มากกว่า 50 ต้น มีโทษจาคุกไม่เกิน 14 ปี
1.3.3 การนานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดไปปฏิบัติ
การด าเนิน การต่อ ผู้เ สพยาเสพติ ดของประเทศแคนาดา มี ศาลยาเสพติ ด (Drug
Treatment Court - DTC) เป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมีอานาจในการพิจารณาคดียาเสพติด
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เสพยาเสพติดเสพหรือจาหน่ายยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยที่การกระทาไม่เข้าข่าย
ลักษณะความผิดร้ายแรง ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม และยินยอมเข้าบาบัดฟื้นฟูที่ศาลกาหนด เมื่อครบ
กาหนดการบาบัดฟื้นฟูมีผลเป็นที่น่าพอใจ ศาลอาจพิพากษาให้รอการลงอาญาหรือลดอัตราโทษตาม
เห็นสมควร (Eke D, 2009)
1.3.4 ผลการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 แนวโน้ มการใช้ยาเสพติด ของเด็ กและเยาวชนสู ง ขึ้ น ท าให้
ประชาชนชาวแคนาดา เชื่อว่า การใช้มาตรการปราบปรามและบาบัดควบคู่กันจะเป็นแนวทางที่ดีและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ อย่างเช่น ในปี ค.ศ.2009 รัฐบาลของแคนาดามีโครงการ Prevention
and Treatment Action Plans เพื่อดาเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดทั้งยาเสพติดทั่วไปและยาเสพติด
ที่ผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูบาบัดผู้ใช้กับสารเสพติดโดยเน้นที่ระบบในการกระบวนการรักษาและทาให้
ผู้เสพยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมได้ อีกทั้ง นามาตรการทางเลือกต่างๆ มาใช้ในกรณีของสารเสพติดที่ใช้ทั่วไป
เนื่องจากนักวิชาการเห็นว่ากัญชาหรือฝิ่นมีผลร้ายแรงน้อยกว่าแอลกอฮอล์ที่ส่งผลเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนชาวแคนาดา
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1.4 ประเทศเม็กซิโก (United Mexican States)
1.4.1 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดภายในประเทศ
ประเทศเม็กซิโกถือว่ามีประสบปัญ หายาเสพติดร้ายแรงมาก ทั้ง เป็นแหล่ง การค้า
การผลิต การลาเลียง การเสพ การฟอกเงิน การต่อสู้อันเกิดจากการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติด
ประเภทเมทแอมเฟตามีนและยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ง หมด
และการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามสืบหาเจ้าของที่ดิน
ซึ่งจะปลูกฝิ่นปะปนกับสวนดอกไม้เพื่อซ่อนเร้นมิให้ตรวจพบ นอกจากนั้นประเทศเม็กซิโกยังประสบ
กับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากยาเสพติด รัฐบาลจึงดาเนินนโยบายใน
การปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นผ่านการใช้กองกาลังทหาร อีกทั้ง รณรงค์ให้สาธารณชนร่วม
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นผ่าน Secretariat of the Comptroller and Administrative Development
(SECODAM) หลังจากมีการใช้กฎหมายอย่างรุนแรงในประเทศเม็กซิโกมาอย่างยาวนาน ในสงครามยาเสพติด
(war on the cartels) จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในปี ค.ศ.2007 (ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2554: 110111)
1.4.2 นโยบายและมาตรการทางเลือ กในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด
หลังจากมีการสงครามยาเสพติด (war on the cartels) และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างรุนแรงมาอย่างยาวนานความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในประเทศเม็กซิโกไม่ได้ลดลงเลย จาก
การทาสงครามยาเสพติดเป็นเหตุให้ในปี ค.ศ.2007 มีผู้เสียชีวิตถึง 10,000 ราย และการเสพยาเสพติด
โดยเฉพาะโคเคนมีอัตราการสูงกว่าร้อยละ 500 จากปี ค.ศ.1991 ถึง ค.ศ.2000 อีกทั้งผู้ค้ายาเสพติด
แสวงหาวิธีการใหม่ในการแสวงกาไรจากตลาดภายในและจากประเทศเพื่อนบ้าน ดัง นั้นใน เดือน
พฤษภาคม ค.ศ.2009 นาโดยประธานาธิบดี Delipe Calderon จากพรรค National Action Party
(NAP) ได้ทาการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Narcomenudeo Decree’ (August 2009 มาตรา 478 ที่อนุญาต
ให้การครอบครองยาเสพติดจานวนเล็กน้อยเพื่อเสพถือว่าไม่เป็นความผิดทางอาญา เพื่อทาให้การซื้อ
ยาเสพติดมีปริมาณน้อยลง และลดความรุนแรงขององค์กรอาชญากรรมยาเสพติดด้วย โดยระบุเนื้อหา
พอสังเขปไว้ดังนี้ (Smith, P, 2008)
1. การมียาเสพติดไว้ในครอบครองปริมาณเล็กน้อยเพื่อใช้เสพส่วนตัว (personal use)
ถือว่าไม่เป็นความผิดทางอาญา
2. การนาแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm reduction) มาใช้เป็น
นโยบายหลักในการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องดาเนินการด้วยความ
สมัครใจของผู้เสพยาเสพติดที่ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพส่วนตัวในปริมาณเล็กน้อย
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4. การใช้ยาเสพติดถือว่าเป็นวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
5. การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง (federal authorities) สามารถ
ดาเนินการกับผู้ค้ายาเสพติดได้
6. การล่อซื้อยาเสพติดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการได้เพื่อนามาใช้เป็น
หลักฐานในการดาเนินคดี
1.4.3 การนานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดไปปฏิบัติ
กฎหมาย Narcomenudeo Decree’ (August 2009 ได้กาหนดขั้นตอนในการ
ดาเนินการสาหรับการครอบครองยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยเพื่อใช้เสพส่วนตัว เช่น กัญชา 5 กรัม
ฝิ่น 2 กรัม โคเคน 0.5 กรัม เฮโรอีน 50 ไมโครกรัม หรือ ยาบ้า (Methamphetamine) จานวน 40 กรัม
สาร LSD ไม่เกิน 150 ไมโครกรัม และ ยาอี (ecstasy) ไม่เกิน 15 กรัม หากผู้เสพยาเสพติดถูกจับกุมตัว
ถึง 3 ครั้ง ผู้เสพยาเสพติดจะถูกบังคับเข้ารับการบาบัดรักษาที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
โดยไม่มีเงื่อนไข หากเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจพบยาเสพติดครั้งแรก เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้เสพยาเสพติด
ทราบถึงสถานบาบัดยาเสพติด
1.4.4 ผลการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
การดาเนินการตามนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
รัฐบาลของเม็กซิโกถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการว่า การดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะทาให้
ปัญหายาเสพติดเป็นไปในทิศทางที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม แต่รัฐบาลของเม็กซิโกกลับมองว่าเป็นการตัดช่อง
โอกาสในการจาหน่ายยาเสพติดควบคู่กับการให้ความสาคัญในการปราบปรามยาเสพติดเพื่อตัดเส้นทาง
การลาเลียง อีกทั้งการเพิ่มศาลยาเสพติด (drug court) ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการเพิ่มสถานที่ในการ
บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการเน้นนโยบายด้านใดด้านหนึ่งเพียง
อย่างเดียว
1.5 ประเทศเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
1.5.1 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดภายในประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม หรือ เวียดนาม ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ ชาติ ที่ยังคง
มีการพิพากษาประหารชีวิตนักโทษคดียาเสพติดทุกประเภท ถือว่าเน้นในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด
ด้วยมาตรการลงโทษทางอาญาสาหรับผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อย่างจริงจังและรุนแรง โดยการ
ประกาศใช้แผนการปราบปรามยาเสพติด (Counternarcotics Plan of Action) ภายใต้การกากับ
ดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามที่ให้ความสาคัญกับการจับกุมยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มี

98

ผู้กระทาผิดยาเสพติดให้โทษถูกพิพากษาประหารชีวิตจานวนมากเกือบทุกปี อย่างไรก็ตาม การกระทาผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้ลดลง เพราะยัง คงมีการนาเข้ าเฮโรอีนสู่เวียดนามเพื่อส่ง ต่อ ไปยัง ประเทศ
ตะวันตกผ่านดินแดนสามเหลี่ยมทองคา (Golden Triangle) อันเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด รวมทั้ง
ปัญหาผู้เสพยาเสพติดที่มาลงทะเบียนต่อรัฐในปี ค.ศ.2001 จานวน 101,036 ราย โดยในจานวนนี้มี
เด็กถึง 4,800 คน และเป็นนักเรียนจานวน 1,500 คน แต่จานวนผู้ติดยาจริง ๆ อาจจะมีมากกว่านี้
หลายเท่าตัว รวมถึงการรายงานว่าผู้เสพยาเสพติดแม้จะมีการบาบัดแล้วแต่กลับมากระทาผิด ซ้าถึง
ร้อยละ 90-95 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่อาจจะยอมรับได้สาหรับรัฐบาลเวียดนาม (ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด,
2554: 87-91)
1.5.2 นโยบายและมาตรการทางเลือ กในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด
นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.2009 รัฐบาลเวียดนามได้มีการกาหนดนโยบายการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด (harm reduction) และนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
โดยการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ที่กาหนดว่า “การเสพสารเสพติดให้โทษไม่ว่าจะ
เป็นการเสพในรูปแบบใด หากได้รับการบัง คับส่ง ตัวเข้าบาบัดรักษาแล้วแต่ยัง ใช้สารเสพติดต่อไป
จะต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี สาหรับผู้กระทาผิดซ้าต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี”
เนื่องจากมาตราดังกล่าวขาดความเหมาะสมและไม่เคารพความเป็นมนุษย์ของผู้เข้ารับการบาบัดที่ไม่
สามารถยุติการใช้ยาเสพติดได้ ประกอบกับสนธิสัญญาเกี่ยวกับยาเสพติดที่เวียดนามเป็นภาคีไ ม่ไ ด้
กาหนดให้การเสพยาเสพติ ดจะต้องเป็นอาชญากรรมแต่ประการใด รัฐบาลของเวียดนามจึงได้แก้ไ ข
ประมวลกฎหมายอาญามาตราดังกล่าวเพื่อให้ สอดคล้องกับ National Assembly's Legislation
Commission ภายใต้เหตุผลที่ว่า “ผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย การใช้ยาเสพติดไม่เป็นอันตรายต่อสังคม
มากจนกระทั่งต้องถูกลงโทษทางอาญาที่รุนแรง” (Harvard Medical School AIDS Initiative in
Vietnam, 2009)
1.5.3 การนานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดไปปฏิบัติ
เมื่ อ รั ฐ บาลของเวี ย ดนามแก้ ไ ขประมวลกฎหมายอาญามาตราดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกั บ National Assembly's Legislation Commission โดยผู้ เสพยาเสพติด จะถู ก
ดาเนินการโดยส่งเข้ารับการบาบัดรักษาแบบบังคับตามคาพิพากษาของศาล โดยถูกส่งตัวไปยังศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Drug Rehabilitation Center) โดยอาศัยการบาบัดด้วยชุมชนเป็ น
ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี อีกทั้งยังมีศูนย์บาบัดยาเสพติด (Detoxification center) และศูนย์ควบคุมโรค
เอดส์และโรคติดต่อ เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถเข้าถึงการบาบัดรักษาได้ง่ายขึ้น ภายใต้วิธีการรักษาที่
หลากหลายรูปแบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชานาญในการรักษาอาการติดยาเสพติด รวมทั้ง
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การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ตามโครงการ Drug prevention in
school แก่เด็กและเยาวชนหรือชุ มชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ตามแผน National Target Drug Control Plan ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในขั้นต้น
1.5.4 ผลการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ในปี ค.ศ.2010 รัฐบาลเวียดนามให้ความสาคัญในการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้
หายขาดจากการเสพยาเสพติดโดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ประกอบกับการให้
ความสาคัญกับมาตรการป้องกันยาเสพติด โดยการให้ความรู้เรื่องอันตรายของยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชนที่ง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อีกทั้ง แจกจ่ายเมทาโดนแก่
ผู้เสพยาเสพติดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการสืบสวน
สอบสวนคดียาเสพติดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งผลไปสู่การจับกุมผู้กระทาผิดรายสาคัญ การ
ด าเนิ นการตามที่ ก ล่ า วมานั บ ว่ า เป็ น มาตรการที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ วี ย ดนามสามารถด าเนิ น การ
ปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกลุ่มผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และสามารถบาบัดรักษาผู้เ สพ
ยาเสพติดและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดได้อย่างเกิดประสิทธิผล
2. กรณีศึกษาของประเทศไทย (Thailand)
2.1 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดภายในประเทศ
ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิตเนื่องจากมีเขตแดนติดกับ
พื้นที่สามเหลี่ยมทองคาซึ่งเป็นแหล่ง ผลิตยาเสพติดที่สาคัญ ของโลก จึง ทาให้ไ ทยมีส่วนในการผลิต
ยาเสพติดประเภทฝิ่น และเฮโรอีน อีกทั้งการเป็นพื้นที่การค้าเฮโรอีน ยาบ้า ไอซ์ กัญชา ที่กระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศตั้งแต่ระดับใหญ่ ระดับกลาง และระดับย่อย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แพร่
ระบาดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา สาหรับโคเคน เอ็คซ์ตาซี และเคตามีน การแพร่
ระบาดจากัดอยู่เฉพาะกลุ่มเยาวชน ผู้ใช้ในสถานบันเทิง และกลุ่มวัยรุ่มที่ฐานะดี เนื่องมาจากประเทศไทย
มีเ ส้ น ทางการคมนาคมภายในประเทศที่ส ะดวกจึ ง มี ก ารลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติด เข้ า -ออกทั้ ง
ภายในประเทศและไปต่างประเทศ โดยเฉพาะฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารระเหย โคเคน เอ็คซ์ตาซี
และสารเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์บางชนิด (จุฑามาศ พฤฒิวิญญู, 2553: 136-137) ประกอบกับ
ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 119/2544 จนกระทั่ง
ประกาศชัยชนะต่อสงครามยาเสพติด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546 โดยกาหนดยุทธศาสตร์พลัง
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แผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์ต่อสู้กับยาเสพติด ซึ่งผลการจับกุมผู้กระทาผิดคดียาเสพติด
ให้โทษเป็นไปตามตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 สถิติผลการจับกุมผู้กระทาผิดคดียาเสพติดให้โทษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2554
ปีงบประมาณ
ข้อหา
เสพ
ครอบครอง
จาหน่าย
ครอบครองเพื่อ
จาหน่าย
ผลิต
นาเข้า
ส่งออก
อื่นๆ
รวม

2544

2545

84,829 103,970
143,433 133,478
34,733 34,132
-

-

2546

2547

2548

2549

2550

2551

52,282
69,946
29,166

27,383
26,777
14,334

39,611
31,669
13,390

55,333
30,370
13,510

62,085
33,650
668

97,467
44,623
13,942

112,895 134,285 211,383
50,965 62,039 90,508
13,614 14,599 17.538

-

-

8,261

13,417

14,883

17,843

20,603

572
65
69,131

672
534
4
119
94,218

765
1,038
1,244
1,894
2,059
1.959
509
792
66
464
649
646
2
202
1
1
6
17
328
146
527
319
142
1
114,234 125,464 172,299 200,273 236,036 356,858

1,247
1,124
1,083
62
238
120
264,304 272,942 152,597

2552

2553

22,718

2554

34,806

ที่มา: กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด, 2555
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จากตารางที่ 6 สถิติการจับกุม ผู้กระทาผิดคดี ยาเสพติดให้โทษ ตั้ง แต่ปีง บประมาณ พ.ศ.
2544-2554แสดงให้เห็นว่ามีการจับกุมยาเสพติดให้โทษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อหาส่วนใหญ่ที่
ดาเนินการจับกุมมาได้อันดับหนึ่งและสอง คือ ข้อหาเสพและครอบครอง ประกอบกับการประกาศ
สงครามกับยาเสพติดตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 119/2544 ที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรง และเร่งดาเนินการปราบปรามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ส่งผลทาให้เกิดการวิสามัญมาตกรรมหรือฆ่าตั ดตอนซึ่ง
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากเหตุการณ์ในช่วงนั้นมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 2,625 ราย (พินิจ ลาภธนานนท์,
2550) นอกจากนั้นยังสังเกตได้ว่า ตั้ง แต่ปีง บประมาณ พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มข้อหา
ครอบครองเพื่อจาหน่าย นาเข้า และส่งออกยาเสพติดให้โทษ แสดงให้เห็น ว่าการยาเสพติดได้ทะลัก
เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น การดาเนินการขับกุมผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด้วยความเร่งรีบ
และมุ่งจับผู้กระทาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่งผลให้มีจานวนปริมาณที่เข้าสู่ศาลชั้นต้น ดังตารางที่ 7
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 สถิติจานวนคดีที่ขนึ้ มาสู่ศาลชั้นต้นและศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร (คดีอาญา)
สถิติจานวนคดีที่ขึ้นมาสู่ศาลทั่วราชอาณาจักร (คดีอาญา)
ศาลชั้นต้น (คดีอาญา)
ศาลเยาวชนและครอบครัว (คดีอาญา)
ประจาปี ปริมาณคดี เพิ่ม/ลด
ข้อหาสูงสุด 4 อันดับ
ปริมาณคดี เพิ่ม/ลด
ข้อหาสูงสุด 4 อันดับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ที่ขึ้นมาสู่ศาล จากปีก่อน
ที่ขึ้นมาสู่ศาล จากปีก่อน
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
2551
635,615
29,855
5
45,072
991
2.25
จานวน 123,483 คดี
จานวน 8,480 คดี
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
2552
665,538
29,923
4.5
42,275
-2,797 -6.21
จานวน 143,433 คดี
จานวน 9,894 คดี
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
2553
641,962
-23,576 -3.54
42,602
327
0.77
จานวน 160,478 คดี
จานวน 11,973 คดี
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
2554
858,657 216,695 33.76
41,738
-864
-2.03
จานวน 221,813 คดี
จานวน 14,153 คดี
ที่มา: กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ สานักแผนงานและงบประมาณ
สานักงานศาลยุติธรรม, 2555
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จากตารางที่ 7 สถิติจานวนคดีที่ขึ้นมาสู่ศาลชั้นต้นและศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร
(คดีอาญา)
ปริมาณคดีในศาลชั้นต้นมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคดียาเสพติด
ที่ติดอันดับหนึ่งของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรในทุกปี เมื่อมีคดีเข้าสู่ศาลชั้นต้นมากขึ้นส่งผลให้ศาล
ชั้นต้นไม่สามารถพิจารณาพิพากษาคดีได้ทันตามจานวนคดีที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดปัญหาผู้ขัง
ล้นเรือนจาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ต้องขังที่ถูกฝากขังระหว่างรอพิจารณาและพิพากษาคดีแทบทั้งสิ้น
ดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้
ตารางที่ 8 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2554
ปีงบประมาณ
2546
2547
2548
2549
2550
2552
2552
2553
2554

ผู้ต้องราชทัณฑ์
ทั่วประเทศ (คน)
211,475
167,142
163,336
156,625
168,656
185,082
206,988
210,855
244,241

ผู้ต้องราชทัณฑ์
คดียาเสพติดทั่วประเทศ (คน)
136,012
102,204
92,417
87,576
95,447
101,868
115,561
123,319
146,014
ที่มา: กรมราชทัณฑ์, 2555

จากตารางที่ 8 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2554 แสดง
ให้เห็นว่า จานวนผู้ต้องขังทั่วประเทศในแต่ละปีงบประมาณเกินกว่าครึ่งล้วนเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด
และมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศในนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามสถิติการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2544-3554 ได้ส่งผล
ให้ประเทศไทยประสบปัญหาคดีล้นศาล คนล้นคุก เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
2.2 นโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ประเทศไทยได้มีการนาเอาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมมากาหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะด้านยาเสพติดที่อยู่ในรูปของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีลักษณะของการลดทอนความ
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เป็นอาชญากรของผู้เสพยาเสพติด ภายใต้มุมมองที่ว่ า ผู้เสพยาเสพติดเป็น "ผู้ป่วย" มิใช่ "อาชญากร"
โดยเบี่ยงเบนผู้เสพ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ครอบครองเพื่อจาหน่าย รวมถึงเสพและ
จาหน่ายยาเสพติ ดออกจากกระบวนการยุติ ธรรมทางอาญาด้ วยการใช้มาตรการบาบัด รักษาเพื่ อ
หลีกเลี่ยงโทษจาคุก โดยมีวัตถุประสงค์ในการบาบัดรักษา 3 ประการ คือ
1. ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ควรมีจานวนลดลง
2. ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม หรือได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อป้องกันชุมชนและตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด
การบาบัดรัก ษาถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ อย่างหนึ่ง ในการแยกผู้เสพยาเสพติดออกจาก
ผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด โดยส่งเสริมให้ผู้เสพยาเสพติดสมัครใจรายงานตัวต่อทางการเพื่อเข้ารับการ
บาบัดรักษาในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ระบบ ดัง นี้ (สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์, 2554: 40-41)
1) ระบบบาบัดโดยสมัครใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ระบบบาบัดโดยสมัครใจ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดที่ประสงค์เข้ารับ
การบาบัดรักษาโดยสมัครใจ เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ดาเนินการรักษาด้วย
ระบบแพทย์แผนปัจจุบันและโบราณ หรือวัดที่จัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งปัจจุบัน มี
สถานพยาบาลที่รองรองรับผู้เสพยาเสพติดทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จานวน 994 แห่ง
การให้ผู้เสพยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษา ในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งดาเนินการ
รักษาทั้งระบบแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณ ตาม มาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ที่
กล่าวว่า “ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไ ว้ในครอบครองเพื่อ
จาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และได้สมัครใจขอเข้ารับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อ
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ห รือ พนัก งานฝ่ ายปกครองหรือ ตารวจ อีก ทั้ ง ได้ ปฏิ บั ติค รบถ้ ว นตามระเบี ย บ
ข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษา และระเบียบวินัยสาหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับการ
รับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกาหนดแล้ว ให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทาไปภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษา
การรั บ เข้ า บ าบั ด รั ก ษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด”
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โดยมีกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติด
ให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2547 บัญญัติลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ
ยาเสพติดให้โทษที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ เสพหรือผู้ติดยาเสพติดนั้นๆ ซึ่ง มีความสมัครใจขอเข้ารับการ
บาบัดก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจได้
2) ระบบต้องโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท . .2 19 และพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
ระบบต้องโทษ หมายถึง ระบบที่ปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดหลังจากถูกดาเนินคดีตาม
กระบวนการยุติธ รรมทางอาญาและสิ้น สุด ที่ก ารถู กคุ มขั ง ตามกฎหมาย โดยมี กรมราชทั ณฑ์ เป็ น
ผู้รับผิดชอบในบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพกรณีผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ใหญ่ และกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้รับผิดในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพกรณีผู้เสพยาเสพติดเป็น
เด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบผู้เสพยาเสพติดกรณีที่ไม่ร้ายแรงมาก โดยการบาบัด
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษของประเทศไทยประสบปัญ หาในเรื่องขาดแคลน
สถานที่ในการบาบัด การแบ่งแยกประเภทของผู้กระทาผิดในเรือนจา และปัญหาการตราหน้าผู้เสพ
ยาเสพติดว่าเป็นอาชญากรหลังจากพ้นโทษ เป็นต้น (เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ, 2547: 23)
การบาบัดตามระบบต้องโทษสอดคล้องกับกฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 98 ที่กล่าวว่า "ผู้ใดต้องโทษ
ตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 เป็นครั้งที่สาม เมื่อพ้นโทษแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยคาสั่งรัฐมนตรี
นาไปควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะและให้ทาการบาบัดรักษา
จนกว่าจะได้รับการรับรองเป็ นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกาหนดว่าเป็นผู้ไ ด้รับการ
บาบั ดรั กษาครบถ้ว นตามระเบียบข้อ บัง คั บเพื่อ ควบคุม การบาบัดรั กษาและระเบี ยบวินัย สาหรั บ
สถานพยาบาลดังกล่าวแล้ว
2. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท . .2519 มาตรา 88 ที่กล่าว
ว่า "เมื่อปรากฏว่าผู้ใดเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการโดย
ความเห็นหรือคาแนะนาของคณะกรรมการ มีอานาจสั่งให้จัดส่งผู้นั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการ
ฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานพักฟื้นตามที่เห็นสมควรเป็นเวลาไม่เกิน
180 วัน ในกรณีจาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ เลขาธิการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการจะขยายเวลาต่อไปอีกได้ไ ม่เกิน 180 วัน " ให้กระทรวง
สาธารณสุขมีหน้าที่ให้การรักษา การศึกษาอบรม การดูแล ภายหลังการรักษาพยาบาลหรือ การฟื้นฟู
สุขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแก่บุคคลดังกล่าวในวรรคหนึ่งเพื่อให้บุคคลนั้นกลับคืนสู่สภาพของ
ปกติชนซึ่งมิได้เสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
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3. พระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 มาตรา 26 ที่กล่าวว่า
"ถ้าผู้กระทาผิดตามมาตรา 17 มีอายุไม่เกิน 17 ปี ผู้กระทาผิดไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 24 แต่ให้
ศาลมีอานาจที่จะดาเนินการต่อไปนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทาผิดนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควร
จะเรียกบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ผู้กระทาผิดนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้
(2) ถ้าศาลเห็นว่า ผู้กระทาผิดเป็นผู้ติดสารระเหย ให้ศาลมีคาสั่ง ให้ส่ง
ผู้กระทาผิดนั้นไปรับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกว่าจะครบขั้นตอนการบาบัดรักษา"
มาตรา 28 ที่กล่าวว่า "ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุก หรือพิพากษาว่ามี
ความผิดแต่รอการกาหนดโทษ หรือรอการลงโทษผู้กระทาผิดตามมาตรา 17 ที่มีอายุเกิน 17 ปี หรือ
ในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียงอย่างเดียว ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทาผิดนั้นเป็นผู้ติดสารระเหย ศาลจะสั่ง
ให้ ส่ ง ตั ว ผู้ ติ ด สารระเหยนั้ น ไปรั บ การบ าบั ด รั ก ษาในสถานพยาบาลจนกว่ า จะครบขั้ น ตอนการ
บาบัดรักษาก็ได้ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกหรือสั่งให้กักขังแทนค่าปรับ ให้นับระยะเวลาการ
บาบัดรักษาในสถานพยาบาลเป็นระยะเวลาจาคุกหรือกักขังแทนค่าปรับด้วย"
3) ระบบบังคับบาบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ระบบบังคับบาบัด หมายถึง ระบบที่กฎหมายบังคับให้ผู้เสพยาเสพติดให้เข้ารับการ
บาบัดรักษาในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือสถานที่ที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งบุคคลนั้นถูกตรวจจับโดยเจ้าหน้าที่และ
ดาเนินคดีตามกฎหมายแล้วศาลสั่งให้เข้ารับการรักษา บางคนที่ไม่ยอมเข้าระบบสมัครใจให้ผู้ปกครอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีแจ้งตารวจให้ดาเนินการพาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบนี้ได้ เพื่อเป็นมาตรการ
รองรับว่าผู้เสพยาเสพติดเป็น ผู้ป่วย มิใช่อาชญากรและไม่ใช่ผู้กระทาผิด โดยให้เวลา 3 ปี ในการ
บาบัดรักษา หากผู้เสพยาเสพติดเข้าบาบัดภายใน 6 เดือน และผลการบาบัดรักษาเป็นที่พึงพอใจก็จะ
ได้รับการปล่อยตัว แต่ถ้าภายในระยะเวลา 3 ปี ผู้เสพยาเสพติดไม่สามารถบาบัดรักษาได้ก็จะต้องเข้าสู่
ระบบต้องโทษต่อไป
ระบบนี้มีขึ้นมาจากการตราพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2534
แต่ไม่มีการบังคับใช้ เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวกับจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ปัญ หาเรื่องหน่วยงานที่จะมารองรับการบาบัดรักษา ต่อมา
กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีการขอแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้มีให้สอดคล้องกับหลักการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ประกอบกับการขยายขอบเขตของการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่า ย
และผู้เสพแลผู้จาหน่ายเล็กน้อย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ การกระทาผิด ตามนโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนขยายสถานที่ เพื่ อการตรวจพิ สู จน์ การเสพหรื อการติ ดยาเสพติ ดแบบสถานที่ เพื่ อการฟื้ นฟู
สมรรถภาพให้ก ว้า งขวางยิ่งขึ้ น เช่น สถานที่ ของหน่ วยงานในราชการทหาร สถานพยาบาลของ
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กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นการระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดเข้าด้วยกัน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ขึ้นใหม่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 96ก ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 และ
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545 (จุฑามาศ พฤฒิวิญญู, 2553: 103-104)
พระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ.2545 มี เ จตนารมณ์ แ ละ
หลักการสาคัญ มีดังนี้
1. ผู้เสพยาเสพติด คือ ผู้ป่วยมิใช่อาชญากรปกติ ต้องรับการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟู
สมรรถภาพ (มาตรา19)
2. นามาตรการทางเลือกมาใช้เบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมแทนการ
ดาเนินคดีอาญา เช่น การชะลอฟ้อง (มาตรา 22) การต่อรองรับคาสารภาพ
3. นาหลักการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองมาใช้กับคาวินิจฉัยหรือคาสั่งเกี่ยวกับการ
ตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (มาตรา 38-40)
4. ขยายขอบเขตการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เสพ ผู้เสพ
และมีไว้ในครอบครองยาเสพติดจานวนเล็กน้อย ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายยาเสพติด
จานวนเล็กน้อย ผู้เสพและจาหน่ายยาเสพติดจานวนเล็กน้อย ตาม มาตรา19
5. ขยายสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดและสถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กว้างขวางมากยิ่ง ขึ้น โดยไม่จากัดแต่เฉพาะหน่วยงานของกระทรวง
ยุติธรรมเท่านั้น (มาตรา14-18)
บุ คคลที่ มี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบด าเนิ นการต่ อผู้ กระท าผิ ดทั้ ง 4 ประเภท ตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
3. คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
4. พนักงานสอบสวน
5. พนักงานอัยการ
6. ศาล
7. ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
8. พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
นอกเหนือจากการบาบัดรักษาผู้กระทาผิดตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ นั้น ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่นา
แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมาปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดด้วยเช่นกัน คือ
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1) การชะลอการฟ้อง (suspension of prosecution)
การชะลอการฟ้อง เป็นแนวคิดที่มองว่าผู้ต้องหาคดีอาญาจานวนมากไม่มีจิตใจชั่วร้าย
ที่จะกระทาผิด แต่สภาพแวดล้อม อาชีพ การศึกษา เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ต้องกระทาผิด การลงโทษ
ทางอาญาจึงสมควรได้รับการพิจารณาถึงผลที่บุคคลและสังคมจะได้รับจากการลงโทษผู้กระทาผิด โดย
การชะลอการฟ้องเป็นมาตรการให้อานาจพนักงานอัยการรอสั่งฟ้องผู้กระทาผิดไว้ระยะหนึ่ง ภายใต้
เงื่อนไขคุมประพฤติ หากภายในเวลาที่กาหนดไว้ผู้กระทาผิดปฏิบัติตามเงื่อนไข พนักงานอัยการก็จะ
ออกคาสั่งไม่ฟ้อง แต่หากผู้กระทาผิดประพฤติผิดเงื่อนไข พนักงานอัยการก็จะฟ้องให้ศาลลงโทษ โดย
การชะลอการฟ้องเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดได้เข้ารับการบาบัดรักษาเพื่อกลับตัวเป็น
พลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งป้องกันไม่ให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้าอีก (กองนโยบายและแผน,
2542: 47)
2) การต่อรองรับคาสารภาพ (plea bargaining)
การต่อรองคารับสารภาพเป็นกระบวนการหนึ่งของการกลั่นกรองคดีอาญาก่อนที่จะ
เข้าสู่การพิจารณาของศาล เพื่อประโยชน์และความจาเป็นในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากวิธีการอื่นๆ
เช่น การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน (crown witness) การชะลอการฟ้อง (suspension of prosecution)
หรือการไต่สวนมูลฟ้อง (preliminary inquiry) เป็นต้น (จุฑามาศ พฤฒิวิญญู, 2554: 113-114)
การต่อรองคารับสารภาพในปัจจุบันนั้น แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไ ว้
แต่ในคดียาเสพติดได้มีการนาเอาหลักการต่อรองคารับสารภาพมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2545) ตาม
มาตรา 100/2 ที่บัญญัติว่า “ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทาผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการปราบปรามการการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ
หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่าที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นก็ได้”
มาตราดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการ
สืบสวน จับกุม ปราบปรามยาเสพติด ที่จะนาคาสารภาพที่มาจากผู้กระทาผิดเพื่อใช้สนับสนุนการสืบสวน
ในการค้นหาข้อมูล แสวงหาพยาน หลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิด เพื่อสืบสาวไปถึง ผู้กระทาผิดรายใหญ่
เพื่อตัดกระบวนการค้ายาเสพติดที่แท้จริง ยังช่วยให้ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับการลงโทษ
น้อยกว่ าอัต ราโทษที่ก ฎหมายกาหนดไว้ หากค าสารภาพนั้นเป็น ประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติง านของ
เจ้าหน้าที่
3) การลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด (harm reduction)
แนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด คือ การสอนให้ผู้ใช้ยาเสพติดได้ทราบ
ถึงวิธีการใช้สารเสพติดหรือยาเสพติดอย่างถูกต้องเพื่อป้ องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอดส์
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ตับอักเสบ รวมทั้งโรคติดต่อทางเลือด นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องการใช้ยาหรือสารเสพติด
ในทางที่ถูกเพื่อป้องกันการนายาไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสร้างความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่น
สาหรับประเทศไทยได้มีการเสนอให้นาเอาแนวคิดการลดอันตรายมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จากการประชุมของสานักงาน ป.ป.ส. ครั้ง ที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ.2540 นอกจากนี้ยังมีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2553 เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทย
เข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 (พฤศจิกายน 2553 –
กันยายน 2554) โดยการนามาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm reduction) มาใช้เป็น
มาตรการทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่งในระยะแรกได้
กาหนดพื้ น ที่ น าร่ อ งที่ มีปั ญ หา รวม 10 จั ง หวั ด ประกอบด้ วย กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีโครงการลด
อันตรายจากการแพร่เชื้ อ HIV ในกลุ่มผู้ติด ยาเสพติดในประเทศไทย เช่ น โครงการทดลองของ
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV/AIDS ดาเนินการโดย
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โครงการป้องกันการแพร่ระบาด HIV/AIDS ดาเนินการโดย กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น (นวลตา อาภาคัพภะกุล, 2550: 67-68)
2.3 การนานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดไปปฏิบัติ
การดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ระบบบาบัดโดยสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ขั้นตอนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นเตรียมการ (pre-admission) เป็นการศึกษาประวัติข้อมูลและภูมิหลังผู้เสพ
ยาเสพติด ทั้งจากผู้ขอรับการรักษาและครอบครัว เพื่อชักจูงให้คาแนะนาและกระตุ้นให้ผู้เสพยาเสพติด
มีความตั้งใจในการรักษา โดยจะการสัมภาษณ์ ลงทะเบียน และดาเนินการตรวจด้ วยวิธีการทาง
การแพทย์ ได้แก่ การตรวจร่างกาย เอกซเรย์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ชั่งน้าหนัก
(2) ขั้นถอนพิษยา (detoxification) เป็นการบาบัดอาการทางร่างกายที่เกิดจาก
การใช้ยาเสพติด โดยดาเนินการให้ยาชนิดอื่นทดแทน เช่น เมทาโดน ยาสมุนไพร หรือให้เลิกเสพทันที
ที่เรียกว่า "หักดิบ" แบ่งเป็นการถอนพิษแบบผู้ป่วยนอก คือ ไม่ต้องค้างคืนในสถานพยาบาล แต่ต้อง
รับประทานยาตามเวลาที่กาหนด และแบบผู้ป่วยใน คือการค้างคืนในสถานพยาบาล ซึ่งนอกจากจะ
ถอนพิษยาแล้ว ยังมีการรักษาโรคแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้ด้วย เช่น การดูแลสุขภาพ
การป้องกัน เป็นต้น
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(3) ขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพ (rehabilitation) เป็นการปรับสภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้บาบัดให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกภาพ สามารถกลับคืน
สู่สังคมได้อย่างปกติ โดยดาเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้คาแนะนาปรึกษา รายบุคลและ
เป็นกลุ่ม การอบรมธรรมะ การสันทนาการ การฝึกอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูสมรรถภาพ
แบบ "ชุมชนบาบัด" ซึ่งเป็นการสร้างชุมชน หรือจาลองสังคมให้ผู้เลิกยาเสพติดทดลองใช้ชีวิตอยู่รวมกัน
เพื่อให้ช่วยเหลือกัน ฝึกความรับผิดชอบ การรู้จักตัวเอง และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อกลับไป
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
(4) ขั้นการติดตามดูแล (after-care) เป็นการติดตามดูแลผู้ เลิกยาเสพติดที่ผ่าน
การบาบัดรักษาทั้ง 3 ขั้นตอน เพื่อให้คาแนะนาปรึกษา ให้กาลังใจ และความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เลิก
ยาเสพติดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างคนมีคุณค่าและไม่หวนไปเสพยาซ้าอีก โดยเจ้าหน้าที่จะออก
เยี่ยมเยียน โทรศัพท์ นัดพบผู้เลิกยาเสพติดและมีการตรวจปัสสาวะหาสารติด
2) ระบบต้องโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท . .2 19 และพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
การบาบัดตามระบบต้องโทษสอดคล้องกับกฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้
(1) ผู้กระทาผิดซ้าครั้งที่ 3 ตามมาตรา 91, 92 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 เมื่อพ้นโทษแล้วให้นาผู้พ้นโทษทางอาญาไปควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลที่จัดสาหรับผู้พ้นโทษ
ดังกล่าวโดยเฉพาะและให้ทาการบาบัดรักษาจนกว่าจะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการบาบัดรักษา
ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับ
(2) ผู้เสพวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
. .2519 เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถสั่ ง บุ ค คลนั้ น ไปรั บ การรั ก ษาพยาบาลหรื อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพและ
สมรรถภาพที่สถานพยาบาล หรือสถานพักฟื้นตามที่เห็นสมควรเป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน เพื่อเข้ารับ
การบาบัดรักษาอาการเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ รวมทั้งทากิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
เช่น การอบรมธรรมะ การฝึกอาชีพ เพื่อประโยชน์หลังจากทาการบาบัดรักษาเรียบร้อย (มาตรา 88)
(3) ผู้กระทาผิดตามพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. กรณีผู้กระทาผิดตามกฎหมายดังกล่าวเป็นเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน
17 ปี ตามมาตรา 26 ถือว่าไม่ต้องรับโทษ หากแต่ให้ศาลมีอานาจตามมาตรา 24 ที่จะดาเนินการต่อไปนี้
1) ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทาผิดนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควร
จะเรียกบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ผู้กระทาผิดนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้
2) ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทาผิดเป็นผู้ติดสารระเหย ให้ศาลมีคาสั่งให้ส่ง
ผู้กระทาผิดนั้นไปรับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกว่าจะครบขั้นตอนการบาบัดรักษา
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2. กรณีที่ผู้กระทาผิดตามมาตรา 28 ของกฎหมายดังกล่าวเป็นผู้ใหญ่ มีอายุ
เกิน 17 ปี ที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุก หรือพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการกาหนดโทษ หรือรอการ
ลงโทษผู้กระทาผิดตามมาตรา 17 หรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียงอย่างเดียว ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทาผิด
นั้นเป็นผู้ติดสารระเหย ศาลจะสั่งให้ส่งตัวผู้ติดสารระเหยนั้นไปรับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาล
จนกว่าจะครบขั้นตอนการบาบัดรักษาก็ได้ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกหรือสั่งให้ กักขัง แทน
ค่าปรับ ให้นับระยะเวลาการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลเป็นระยะเวลาจาคุกหรือกักขังแทนค่าปรับด้วย
3) ระบบบังคับบาบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
กระบวนการบังคับบาบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
มีดังนี้
(1) ขั้นตอนการสอบสวน เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาว่าการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ทั้งข้อหาเสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจาหน่าย เสพและจาหน่ายยาเสพติด
ให้โทษในชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องนาตัว
ผู้ต้องหาไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่ หากผู้ต้องหามีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องส่ง
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณา
มีคาสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหานั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด
เมื่อศาลมีคาสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หรือสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว ต้องแจ้ง ให้
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดแห่งท้องที่นั้นทราบ พนักงานสอบสวนต้องดาเนิน
กระบวนการสอบสวนคดีต่อไปจนแล้วเสร็จ จากนั้นส่งสานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดย
ไม่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปด้วย แต่ต้องแจ้งให้พนักงานอัยการทราบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ณ
สถานที่แห่งใดตามกฎหมายนี้
(2) ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด เมื่อ คณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งท้องที่ที่พนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้ต้องหามาตรวจพิสูจน์การเสพ
หรือติดยาเสพติดตามคาสั่งศาลและสถานที่นั้นรับตัวผู้ต้องหาไว้แล้ว ซึ่งในทางปฏิบัติจะควบคุมบุคคล
ในเรือนจา เมื่อรับตั วผู้ต้องหาไว้แล้วให้พ นักงานเจ้า หน้าที่จัดท าบันทึกประวัติ พฤติก รรมในการ
กระทาผิด สภาพแวดล้อมทั้งหมด และดาเนินการตรวจพิสูจน์ โดยต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอาจมีการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน (มาตรา 21)
ตามพระราชบัญญัตินี้ ระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดไม่ควรเกิน 45 วัน ทั้งนี้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างรอ
การตรวจพิ สูจ น์ อ าจขอประกั นตั ว ได้ โดยการขอประกั น ตั วให้ เ ป็น ไปตามกฎกระทรวงยุติ ธ รรม
เนื่องจากไม่มีขั้นตอนการขอประกันตัวที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
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หากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯ ต้องจัดให้มีแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดและต้องแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบเพื่อดาเนินการต่อไป แต่หากผลการ
ตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯ ต้องรายงานผลการ
ตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการพิจารณาดาเนินการต่อไปโดยให้ส่งตัวผู้ต้องหา
คืนให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดาเนินการต่อไป
(3) ขั้น ตอนการฟื้น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด ผู้ เข้ า รั บการตรวจพิสู จ น์ ที่
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด ผู้นั้นต้องอยู่รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่
วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และหากผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ยังไม่เป็นที่พอใจ คณะอนุกรรมการฯ สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกกี่ครั้งก็ได้โดยครั้งหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน
และรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เมื่อคณะอนุก รรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วน ตามที่ไ ด้
กาหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่
พอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา และให้คณะอนุกรรมการฯ มีคาสั่ง ปล่อยตัว
ผู้นั้นไป และแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบ
(4) ขั้นตอนการอุทธรณ์ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดมีสิทธิ
อุทธรณ์คาวินิจฉัยหรือคาสั่งของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดซึ่งเกี่ยวกับการเสพ
หรือติดยาเสพติด หรือการสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัยหรือคาสั่ง ซึ่งหากคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการฯ เป็นประการใด ก็ให้เป็นที่สุด
ในทางปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการใน 3
ประเด็น ได้แก่
1. คาวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เสพหรือติดยาเสพติด
2. คาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพจากการควบคุมตัว
3. คาสั่งขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีก 6 เดือน
คาวินิจฉัยในประเด็นอื่นไม่สามารถอุทธรณ์ได้ เช่น ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไม่
สามารถอุทธรณ์คาสั่งกาหนดประเภทการบาบัด (ว่าจะเป็นแบบควบคุมตัวหรือไม่ควบคุมตัว แบบเข้มงวด
หรือไม่เข้มงวด) หรือการอุทธรณ์ระยะเวลาเบื้องต้นของการบาบัด
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ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะ
เป็นผู้รับเรื่องอุทธรณ์ คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการระดับชาติซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ของรั ฐ และมี ห น้ า ที่ เ สนอข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ กฎกระทรวง แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนสมาชิ ก
คณะอนุกรรมการ และกาหนดระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนในแต่ละคดีคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่มีต่อคาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สุด
(5) ขั้นตอนการชะลอการฟ้องและการดาเนินคดี เมื่อพนักงานอัยการได้รับแจ้ง
ผลการตรวจพิสูจน์ผู้ต้องหาเกี่ยวกับการเสพหรือติดยาเสพติดแล้ว พนักงานอัยการมีหน้าที่ดังนี้
1. กรณี ผลการตรวจพิ สู จน์ ปรากฏว่ าผู้ ต้ องหาเป็ นผู้ เสพหรื อติ ดยาเสพติ ด
พนักงานอัยการต้องมีคาสั่งชะลอการฟ้องไว้จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
2. กรณีผลการตรวจพิ สูจน์ ปรากฏว่ าผู้ ต้องหาไม่ เป็ นผู้เสพหรื อติดยาเสพติ ด
พนักงานอัยการต้องสั่งฟ้องและส่งตัวผู้นั้นดาเนินคดีต่อไป
3. กรณีผู้ต้องหานั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
กฎหมายนี้ พนักงานอัยการต้องสั่งฟ้องและดาเนินคดีกับผู้นั้นต่อไป โดยต้องแจ้งให้คณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ
4. กรณีผู้ต้องหานั้นได้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่ผลการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ พนักงานอัยการต้องพิจารณาสั่งฟ้องและส่งตัวผู้นั้น
ดาเนินคดีต่อไป
สาหรับขั้นตอนในการบาบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดมี 2
ลักษณะ คือการบาบัดแบบควบคุมตัว และแบบไม่ควบคุมตัว ดังนี้
1. การบาบัดแบบไม่ควบคุมตัว โดยส่วนใหญ่การบาบัดในรูปแบบนี้จะมีหลาย
หน่วยงานเข้ามาดูแล เช่น โรงพยาบาลของรัฐ สถาบันธัญญารักษ์ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
สาธารณสุข) หรือกรมคุมประพฤติในการบาบัดแบบไม่ควบคุมตัว ผู้เข้ารับการบาบัดมักจะต้องทาตาม
ขั้นตอนของที่สถานบาบัดหรือหน่วยงานั้นเป็นผู้กาหนดซึ่งเป็นแนวการบาบัดสาหรับผู้ป่วยนอก โดยใช้
เวลาในการบาบัดประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน และจะทาประมาณ 2 หรือ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 4 เดือน
โดยการบาบัดมีทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ประกอบด้วย การป้องกันการกลับไปใช้ยาซ้า การให้
ความรู้เกี่ยวกับยา การให้ความสนับสนุนด้านสังคม การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล และการให้ความรู้
ด้านยากับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอถึงการใช้ยาของผู้เข้ารับการบาบัด
ด้วยการตรวจปัสสาวะ หลังจาก 4 เดือน จะเข้าสู่ขั้นตอนการกลับสู่สังคมซึ่งใช้เวลา 2 เดือน การบาบัด
แบบไม่ควบคุมตัวรูปแบบอื่นอาจประกอบด้วยการฝึกอาชีพ หรือการใช้วิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนา
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2. การบาบัดแบบควบคุมตัว ผู้รับผิดชอบหลัก คือ กรมคุมประพฤติในการจัดหา
สถานที่ เจ้าหน้าที่ ทรัพยาการต่างๆ ที่จาเป็นในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เช่น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) จ.ปทุมธานี หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตามภูมิภาคต่างๆ ในสังกัดกรมคุมประพฤติ เนื่องด้วยจานวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มีจานวนมากไม่เพียงพอกับสถานที่ที่กรมคุมประพฤติจัดเตรียมไว้ กรมคุมประพฤติจึงได้ร่วมมือกับ
หลายหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อจัดทาโครงการบาบัด หน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมือไม่เพียงอานวยความสะดวกด้านสถานที่เท่านั้ น แต่ยังจัดหาเจ้าหน้าที่และจัดโครงการบาบัด
ให้กับผู้เสพหรือติดยาเสพติดด้วย เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้
จานวนศูนย์บาบัดยาแบบบังคับได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ.2547 มีอยู่ 35 แห่ง พ.ศ.2548 มีอยู่
49 แห่งและในปลายปี พ.ศ.2551 มีอยู่ 84 แห่ง และกองทัพบกมีแผนการจัดสร้างศูนย์บาบัดเพิ่มเติม
อีก 14 แห่งภายในปี พ.ศ.2553
2.4 ผลการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการทางเลือ กในการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด
นับ ตั้ งแต่ ป ระเทศไทยให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งการให้ โ อกาสผูเ สพยาเสพติ ด ได้เ ข้ า รับ การ
บ าบั ด รั ก ษาอาการติ ด ยาเสพติ ด ในฐานะของผู้ ป่ ว ยไม่ ใ ช่ อ าชญากรตามกฎหมายทั้ ง 3
ร
ร
ผู้ ยาเสพต ในระบบบังคับบาบัดตามพระราชบัญ ญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 สามารถเลิกเสพยาเสพติดเพราะมีความมั่นใจว่าตนเองสามารถลดเลิก
ยาเสพติดได้ อีกทั้งได้รับการฟื้นฟูให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น นอกจากนั้นระบบบังคับบาบัด
มีส่วนช่วยช่วยลดจานวนผู้เสพยาเสพติด ซึ่งเป็นไปตาม ผลการวิจัยของศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
และคณะ (2548) ทีไ่ ด้ทาการวิจัยเรื่อง "ผลการดาเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.2545" แต่ปัญหาที่พบสาหรับระบบบังคับบาบัด คือ ความพร้อมของสถานที่ บุคลากร
งบประมาณ และขั้นตอนในการดาเนินการต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตั้งแต่การจับกุมสอบสวน การตรวจพิสูจน์
การชะลอฟ้องและการดาเนินคดี การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการติดตามผู้ที่พ้นการฟื้นฟูฯ
เมื่ อออกไปแล้ ว ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ท าการวิเ คราะห์เ จาะลึก และประเมิน ระบบบัง คับ บ าบัด ตาม
พระราชบัญ ญัติฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ด พ.ศ.2545 อย่ างจริงจั งและเป็ นอิสระของ Richard
Pearshouse (2009) ได้ จั ด ท ารายงาน เรื่ อ ง "การบั ง คั บ บ าบั ด ในประเทศไทย ข้ อ สั ง เกตต่ อ
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 (Compulsory Drug Treatment in
Thailand: Observations on the Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E.2545 (2002)) ที่กล่าว
ไว้ว่า ระบบบังคับบาบัดของไทยโดยเฉพาะขั้นตอนการวินิจฉัย ตัดสินเข้ารับการควบคุมตัวเพื่อบาบัด
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มักเกิดจากการพิจารณาของพนักงานคุมประพฤติ ไม่ใช่มาจากข้อวินิจฉัยของแพทย์ อีกทั้งการควบคุม
ตัวผู้ใช้ยาเสพติดในเรือนจาระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ใช้เวลานานเกินกาหนด อีกทั้งระบบต้องโทษ
ในเรื อนจาโดยเฉพาะขั้ นการถอนยา ผู้ เสพยาเสพติด มัก จะได้รั บการรัก ษาที่ ไ ม่ ถูก ต้อ ง อี ก ทั้ง ไม่
สามารถเลือกวิธีการบาบัดได้เอง ซึ่งเป็นวิธีการที่ขัดกับพันธกรณีที่ได้ประกาศไว้ว่าจะปฏิบัติต่อผู้ใช้
ยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร ดังนั้น จุฑามาศ พฤฒิวิญญู (2553) จึงได้เสนอแนะไว้ว่า
ถึงแม้การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกนามากาหนดเป็นมาตรการทางกฎหมาย
สาหรับกรณีของผู้เสพยาเสพติด โดยการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มีระบบบาบัดรองรับแต่ระบบดังกล่าวยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ อีกทั้งกฎหมายยังไม่มีความสอดคล้อง
ในส่วนความผิดและโทษกับเจตนารมณ์ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ จึงควรมีนโยบายการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรการทาง
กฎหมายตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและผู้บัง คับใช้กฎหมาย และควรมีการปรับมาตรการทางกฎห มาย
สาหรับผู้เสพยาเสพติดในกรณีที่ไม่ร้ายแรงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือเบี่ยงเบน
ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อีกทั้งกาหนดมาตรการทางกฎหมายมารองรับแนวคิดการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อให้สามารถนาไปใช้ควบคู่กับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทาง
คดียาเสพติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศ
นอกจากนี้ยังพบว่า นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ช่วยให้มีการดาเนินงานการบังคับบาบัดสาหรับผู้เสพยาทั่วประเทศ ซึ่งมีผลต่อการขยายระบบบังคั บ
บาบัดมากขึ้น เป็นเหตุให้มีการเบี่ยงเบนคนเป็นจานวนมากจากทัณฑสถานเข้าสู่ระบบบังคับบาบัดทั้ง
แบบควบคุมตัวหรือไม่ควบคุมตัว และเป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 ต ม พ.ศ.2554 - 9 ม
. .2555 ม ม ร ร
62,539 คน ถือว่ามีจานวนผู้เข้ารับการบาบัดมากกว่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
2
แต่หากมองอีกมุมหนึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังคบประสบกับปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 รายงานจานวนการคัดกรอง การเข้ารับบาบัด การจาหน่าย และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด
ภาพรวมทั้งประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2554
ปีงบประมาณ
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
1 ต.ค.54 - 9 ก.พ.55

ระบบสมัครใจ (คน)
294,889
17,215
13,128
14,802
15,776
23,324
29,456
29,605
39,158
62,539

ระบบบังคับบาบัด (คน)
19,854
20,945
28,533
34,038
40,206
65,310
85,860
92,448
118.005
44,162

ระบบต้องโทษ (คน)
3,377
4,726
7,487
7,534
7,312
11,348
16,053
15,737
16,103
5,799

ที่มา: สานักบริหารการสาธารณสุข, 2555
จากการศึกษานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดจากกรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ สรุปได้ตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ตาราง ร

ประเทศ
โปรตุเกส

เนเธอร์แลนด์

นโยบาย/
กฎหมายที่กาหนด

ม ตร ร

ร

ม

รรม

ต

ลต

ร

รูปแบบการดาเนินการ

หน่วยงาน/
การเบี่ยงเบนก่อน การเบี่ยงเบนออก
เข้าสู่กระบวนการ จากกระบวนการ ผู้ที่รับผิดชอบ
ยุติธรรม
ยุตธิ รรม
Law 30/2000
การครอบครอง ยา ปรั บ และเข้ า การ ปรั บ แล ะ
คณะกรรมาธิการป้องกัน
เสพติ ดทุ กชนิ ดเพื่ อ รับการบาบัด การบาบัด
และแก้ไขการติดยาเสพ
เสพส่วนตัวในปริมาณ
ติ ด (Commission for
ไม่เกิน 10
Dissuasion of Drug
Addiction - CDT)
นโยบายการลดทอน การครอบครองกัญชา - บังคับบาบัด สมัครใจบาบัด การบังคับบาบัด ส ถ า น รั ก ษ า ใ น ที่
ความเป็นอาชญากรรม เท่านั้น เพื่อจาหน่าย ในกรณีกระทา
(กระท าผิ ด ซ้ า กักกันพิเศษ (Special
ของคดียาเสพติด
ในร้ านขายกาแฟ ผิดซ้าหลายครั้ง
หลายครั้ง)
Drug-Free Prison)
ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ รั ฐ - กักขังในกรณี
กาหนด และเพื่อเสพ ปฏิ เ สธเข้ า รั บ
ส่ ว นตั ว ในปริ ม าณ การบาบัด
เล็กน้อยเท่านั้น
มาตรการที่ใช้

บทลงโทษ

ผลของการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
- ประสบ
ปัญหาการใช้
ย า เ ส พ ติ ด
เ พื่ อ ก า ร
ท่องเที่ยว

- ผู้ เสพยาเสพติดมี
จานวนลดลง
- ผู้ เสพยาเสพติ ด
ส มั ค ร ใจ บ าบั ด
เพิ่มขึ้น
- อัตราการตายจาก
การใช้ ย าเสพติ ด
ลดลง
- เด็กและเยาวชนใช้
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
- อายุ เ ฉลี่ ย ของ
เด็กและเยาวชนที่
ใช้ยาเสพติดลดลง
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ประเทศ
แคนาดา

เม็กซิโก

นโยบาย/
กฎหมายที่กาหนด

รูปแบบการดาเนินการ

หน่วยงาน/
การเบี่ยงเบนก่อน การเบี่ยงเบนออก
เข้าสู่กระบวนการ จากกระบวนการ ผู้ที่รับผิดชอบ
ยุติธรรม
ยุตธิ รรม
The Controlled Drugs ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง ปรั บ และเข้ า
การปรั บ และ ศาลยาเสพติ ด (Drug
and Substances ACT กัญชา และ ฝิ่น ใน รับการบาบัด
การบังคับบาบัด Treatment Court ปริ ม าณที่ ก ฎหมาย
DTC)
ก า ห น ด เ พื่ อ เ ส พ
ส่วนตัว
Narcomenudeo
การครอบครองยา - แจ้งเตือนให้ สมัครใจบาบัด การบั งคั บบ าบั ด เจ้าหน้าที่ตารวจ
Decree’ (August 2009) เสพติ ดบางชนิ ดใน ทราบสถานที่
(ถูกจับกุมครั้งที่ 3)
มาตรา 478
ปริ ม าณที่ ก ฎหมาย เ ข้ า รั บ ก า ร
กาหนดเพื่อการเสพ บ าบั ด ในกรณี
ส่วนตัว
ถูกจับกุมครั้งที่
1, 2 โดย
เ จ้ า ห น้ า ที่
ตารวจ
- บังคับบาบัด
ใ น ก ร ณี ถู ก
จับกุมครั้งที่ 3
มาตรการที่ใช้

บทลงโทษ

ผลของการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
- ระบบบ าบั ด ยั ง
ขาดประสิทธิภาพ
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ประเทศ

นโยบาย/
กฎหมายที่กาหนด

เวียดนาม

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 199

ไทย

- พระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ.2522
ม ตร 9 วรรคหนึ่ง
(แก้ไขเพิ่มเติม)

รูปแบบการดาเนินการ

หน่วยงาน/
การเบี่ยงเบนก่อน การเบี่ยงเบนออก
เข้าสู่กระบวนการ จากกระบวนการ ผู้ที่รับผิดชอบ
ยุติธรรม
ยุตธิ รรม
การครอบครองยา บั งคั บบ าบั ด
การบังคับบาบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
เสพติดบางชนิด ใน ตามคาพิพากษา
(ปฏิเสธสมัครใจ ผู้ติดยาเสพติ ด (Drug
ปริ ม าณที่ ก ฎหมาย ของศาล
บาบัด)
Rehabilitation
ก าหนดเพื่ อการเสพ
Center)
ส่วนตัว
- รอพิจารณาผล สมัครใจบาบัด การบังคับบาบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
การบาบัดรักษา
(ปฏิเสธสมัครใจ ผู้ ติ ดยาเสพติ ด และ
กรณี ส มั ค รใจ
บาบัด)และ การ หน่ วยง านภาคี ใน
บาบัด
ชะลอฟ้อง
สังกัดกรมคุมประพฤติ
- บั งคับบาบั ด
ตามคาพิพากษา
ของศาล กรณี
ป ฏิ เ ส ธ ที่ จ ะ
สมัครใจบาบัด
มาตรการที่ใช้

บทลงโทษ

ผลของการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
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3. บทวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จากการศึกษานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดข้างต้น แสดงให้เห็นว่าทั้ง 6 ประเทศ ได้นาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบายสาธารณะและกฎหมายเพื่อนาไปสู่การดาเนินการตามเจตนารมณ์
ของแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเพื่อบรรเทาความรุน แรงปัญ หา
ยาเสพติดตามสถานการณ์ที่แต่ละประเทศประสบอยู่ โดยอธิบายได้ดังนี้
3.1 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการผลิต ลักลอบนาเข้า-ส่งออก ค้า เสพ และอาชญากรรมอื่นๆ
อันเนื่องมาจากยาเสพติด ที่ทั้ง 6 ประเทศ ประสบปัญ หาอยู่ นั้น สอดคล้องกับ แนวคิดของสานั ก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (2554) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหายาเสพติด
ซึ่งอธิบายได้ว่า สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดเกิดมาจาก ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ อย่างเช่น เวียดนาม
และไทยที่มีสภาพภูมิศาสตร์ใกล้สามเหลี่ยมทองคาซึ่ง เป็นแหล่ง ผลิตยาเสพติดที่สาคัญ ของโลกจึง
ส่งผลให้ทั้งเวียดนามและไทยประสบปัญหาการลักลอบนาเข้ายาเสพติด และเป็นเส้ นทางการลาเลียง
ยาเสพติดไปยังประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของโปรตุเกสที่เคย
เป็นเจ้าอาณานิคมของบราซิลที่มีความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในอันดับต้นๆ ของโลก ประกอบ
กับ ปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทั้งทางบก ทางอากาศ
ทางน้า ส่งผลให้ทั้ง 6 ประเทศ มีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดประกอบกับ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวบีบคั้นให้ประชาชนของแต่ละประเทศต้องพึ่งพาและแสวงหาความอยู่รอด
ด้วยการอาศัยผลประโยชน์จากการจาหน่ายยาเสพติดจึงทาให้ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ยังคงแพร่ระบาด
อยู่ในทั้ง 6 ร
3.2 นโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
เมื่อพบว่าการแก้ไขปัญหาการปลูก ลักลอบนาเข้า ผลิต และค้ายาเสพติดต่างๆ โดยการ
กาหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่ดาเนินการด้วยวิธีปรามปราบอย่างรุนแรงไม่สามารถบรรเทา
ปัญหาดังกล่าวลงได้กลับกลายเป็นการกระตุ้นให้ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้
ทั้ง 6 ประเทศ ตระหนักว่า เนื่องด้วยยาเสพติดเป็นสิ่ง ที่ส่ง ผลกระทบต่อความสงบสุขและความ
ปลอดภั ยของสั งคมส่ว นรวมในประเทศ ยาเสพติด จึง ถูกกฎหมายกาหนดว่าเป็น สิ่ง ที่ผิด กฎหมาย
ดังนั้นการกระทาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดจึงถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายเช่นกัน ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงการเสพยาเสพติดเป็นการกระทาที่บั่นทอนสุขภาพของตนเองไม่ไ ด้ส่ง ผลกระทบต่อ
สังคมส่วนรวม การลงโทษทางอาญาในระดับเดียวกับผู้ผลิตกับผู้ค้ายาเสพติดเสมือนเป็ นอาชญากรจึง
ไม่เหมาะสมนัก ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2551) ที่กล่าวว่า การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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ถูกจัดว่าเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษ มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมประเภทต่างๆ จึงต้องมี
การกาหนดบทลงโทษ วิธีการป้องกัน แก้ไข และบาบัดฟื้นฟูพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่แตกต่างกัน
ไปตามสาเหตุ ข องแต่ ล ะบุ ค คล ดั ง นั้ น การด าเนิ น คดี อ าญาต่ อ ผู้ เ สพยาเสพติ ด หรื อ ผู้ เ สพและ
ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยเพื่อเสพส่วนตัวและเพื่อจาหน่ายเพื่อความอยู่รอด อาจเป็น
การสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นให้กับการบริหารงานยุติธรรมตามมา เช่น ปัญหานักโทษล้นคุก การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ดังเช่น ที่ ประเทศแคนาดา เม็ กซิโก เวียดนาม และไทย ประสบอยู่ อีกทั้ง การกาหนด
นโยบายเพื่อห้ามการใช้ยาเสพติดบางประเภทที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และใช้อย่างแพร่หลายไม่
สามรถกระทาได้ในทางปฏิบัติตามแนวคิดของรัฐบาลประเทศโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ ทั้ง 6 ร
ม
ลดความต้องการใช้ยาเสพติดของประชากรในประเทศจะเป็นวิธีการที่สามารถบรรเทา
ปัญหายาเสพติดได้ในระยะยาว โดยมองว่าปัญหาการใช้ยาเสพติดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่จะต้องได้รับการ
บาบัดรักษาอย่างเหมาะสม ในฐานะของผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากร การปรับเปลี่ยนมุมมองดังกล่าวจึงนาไปสู่
การกาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด พบว่า มี 4 ประเทศ ที่
กาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเพื่อ นามาปรับแก้กฎหมาย
เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด ได้ แก่ แคนาดา เม็ กซิ โ ก เวี ย ดนาม และไทย โดย แคนาดา ปรั บแก้ The
Controlled Drugs and Substances ACT เม็กซิโก ปรับแก้ Narcomenudeo Decree’ (August
2009) มาตรา 478 เวี ย ดนาม ปรั บ แก้ ป ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 และไทย ปรั บ แก้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ม ตร 9 วรรคหนึ่ง (แก้ไขเพิ่มเติม) ในขณะที่มี 2
ประเทศ ทีผ่ ลักดันนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดสู่การบัญญัติเป็น
กฎหมายใหม่ คือ โปรตุเกส และ ไทย โดยโปรตุเกส บัญญัติเป็น Law 30/200 และ ไทย บัญญัติเป็น
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีเพียงเนเธอร์แลนด์เท่านั้นที่ กาหนด
นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเพื่อนามาใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อผู้เสพ
ยาเสพติด
3.3 การนานโยบายและมาตรการทางเลือ กในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติดไปปฏิบัติ
3.3.1 มาตรการเกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จากกรณีศึกษาของทั้ง 6 ประเทศ พบว่า ทั้ง 6 ประเทศ ยาเสพติดทุกชนิดถือว่าเป็น
สิ่งที่ผิดกฎหมายอาญา โดยมี 3 ประเทศ คือ เม็กซิโก เวียดนาม และไทย ที่ลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ยาเสพติดบางชนิด ในขณะที่แคนาดาลดทอนความเป็นอาชญากรรมกัญชาและฝิ่น และเนเธอร์แลนด์
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมเฉพาะกัญชา มีเพียงโปรตุเกสเท่านั้นที่ลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ยาเสพติดทุกชนิด โดยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดของทั้ง 6 ร
อยู่ภายใต้
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เงื่อนไขครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่กาหนดเพื่อเสพส่วนตัว หรือจาหน่ายภายใต้เงื่อนไขที่รัฐ
กาหนดโดยไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการผลิต นาเข้า-ส่งออก
และจาหน่าย
3.3.2 มาตรการทางกฎหมาย
ตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติ ดของทั้ ง 6 ประเทศ พบว่ า บทลงโทษส าหรั บผู้ กระท าผิ ดคดี ยาเสพติ ด มี 2 ร
รต
ที่ผู้เสพยาเสพติดถูกลงโทษปรับและส่งตัวเข้ารับการบาบัดตามคาพิจารณาของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในขณะที่มี 3 ประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก และเวียดนาม ที่ผู้เสพยา
เสพติดถูกบังคับบาบัดในกรณีกระทาผิดซ้าหลายครั้ง และมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ผู้เสพยาเสพ
ติดถูกบังคับบาบัดในกรณีปฏิเสธการสมัครใจบาบัด โดยเนเธอร์แลนด์หากผู้เสพยาเสพติดกระทาผิด
ซ้าหลายครั้ง จะถูกบังคับบาบัดตามที่รัฐกาหนด เป็นเวลา 2 ปี แต่ถ้าผู้เสพยาเสพติดดังกล่าวปฏิเสธที่
จะเข้ารับการบาบัดรักษาจะถูกส่งไปกักขังในเรือนจาปกติโดยทันที เม็กซิโกจะถูกแจ้งเตือนให้ทราบถึง
สถานที่เข้ารับบาบัดรักษาในกรณีที่ถูกจับกุมครั้งที่ 1 และ 2 แต่หากถูกจับกุมครั้งที่ 3 ผู้เสพยาเสพติด
จะถูกลงโทษโดยการบังคับบาบัดทันที ส่วนเวียดนามจะถูกลงโทษโดยการบัง คับบาบัดรักษาตามคา
พิพากษาของศาล
3.3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมชองคดี
ยาเสพติดของทั้ง 6 ประเทศ พบว่า มีโปรตุเกสเพียงประเทศเดียวที่ดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดโดย
หน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม คือ คณะกรรมาธิการป้องกันและแก้ไ ขการ
ติด ยาเสพติด (Commission for Dissuasion of Drug Addiction-CDT) ทาหน้าที่ในการ
พิจารณาโทษปรับและวิธีการบาบัดรักษาที่เหมาะสมต่อผู้เสพยาเสพติดเป็นรายบุคคล ในขณะที่มี 5
ประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เม็กซิโก เวียดนาม และไทย ที่ดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดโดย
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม โดยเนเธอร์แลนด์กรณีผู้เสพยาเสพติด
ที่กระทาผิดซ้าหลายครั้งจะถูกส่งไปตัวไปบาบัดยังสถานรักษาในที่กักกันพิเศษ (Special Drug-Free
Prison) แคนาดามี ศาลยาเสพติ ดท าหน้ าที่ ในการพิ จารณาคดี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บผู้ เสพยาเสพติ ด ส่ ว น
เวียดนามมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Drug Rehabilitation Center) ที่เป็นศูนย์บาบัด
ของชุมชนมารองรับผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบาบัดรักษาตามคาพิพากษาของศาล ในขณะที่
ผู้เสพยาเสพติดของประเทศเม็กซิโกที่ถูกจับกุมครั้งแรกและครั้ง ที่สองจะมีเจ้าหน้าที่ตารวจแจ้ง ให้
ทราบถึงสถานที่เพื่อเข้ารับการบาบัดรักษา ส่วนประเทศไทย ผู้เสพยาเสพติดที่ไม่สมัครใจบาบัด จะถูก
บังคับบาบัดรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือ หน่วยงานภาคีในสังกัดกรมคุมประพฤติ
แต่หากยังไม่สามารถเลิกเสพยาเสพติดได้จะถูกดาเนินคดีและเข้าเรือนจาเพื่อรับการบาบัดรักษาต่อไป
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3.3.4 รูปแบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
เมื่อพิจารณาถึงมาตรการเกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
มาตรการทางกฎหมาย และหน่ วยงานที่รับ ผิด ชอบ ตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด พบว่า ทั้ง 6 ประเทศ ใช้รูปแบบการเบี่ยงเบนผู้เสพ
ยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพคิด ซึ่งการ
เบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม มี 2 ต
ขั้นตอนเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติด
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ด้วยวิธีการปรับ หรือ ดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดโดยส่งเข้ารับ การ
บาบัดตามระบบสมัครใจ และ ขั้นตอนเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมด้วย
วิธีการการปรับ หรือ เข้ารับการบาบัดตามระบบบังคับบาบัด โดยมีเนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก และไทย
ดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดทั้ง 2 ต ในขณะที่โปรตุเกสดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดเฉพาะ
ขั้ น ตอนเบี่ ย งเบนผู้ เ สพยาเสพติ ด ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม และแคนาดา และเวี ย ดนาม
ดาเนินการต่อผู้เสพยาเสพคิดเฉพาะขั้นตอนเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม
สอดคล้องกับ ขั้นตอนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการต่างๆ จากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนากรอบแนวทางการวิจัยชุดโครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกใน
สังคมไทย ของ จุฑารัตน์ เอื้ออานวย และคณะ (2553) อธิบายได้ดังนี้
1) ขั้นตอนเบี่ยงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในขั้นตอนนี้จะกระทาก่อนเกิดเป็นความผิด
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการยุติรรม กล่าวคือ เมื่อผู้เสพยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่
จับกุม แต่จะไม่ถูกดาเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้เสพยาเสพติดยินดีที่ จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบางอย่ างหรือได้รับการด าเนิ นการจากหน่ว ยงานที่ไ ม่ เกี่ย วข้องกับกระบวนการยุติ ธรรม
ยกตัวอย่างเช่น การปรับ ซึ่งไม่ใช่การลงโทษทางอาญาสาหรับประเทศโปรตุเกส และการบาบัดโดย
คณะกรรมาธิการป้องกันและแก้ไขการติดยาเสพติด (Commission for Dissuasion of Drug
Addiction-CDT) ของประเทศโปรตุ เ กส ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานเฉพาะส าหรั บ ผู้ เ สพยาเสพติ ด การ
บาบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจของประเทศเนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก (กรณีถูกจับกุมครั้งที่ 1, 2) และไทย
2) ขั้นตอนเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในขั้นตอนนี้จะกระทาเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น
แล้วจึงต้องแสวงหาแนวทางในการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากการดาเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมให้เร็วที่สุด กล่าวคือ เมื่อผู้เสพยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและดาเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามาในระดับหนึ่ง การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในขั้นตอนนี้จะเบี่ยงเบนผู้เสพ
ยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมด้วย การลดทอนการลงโทษ (depenalization) โดยรับการ
บาบัดแทนการลงโทษจาคุก ทั้ง การบังคับบาบัดของประเทศเนเธอร์แลนด์ (กรณีกระทาผิดซ้าหลายครั้ง)
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แคนาดา เม็กซิโก (กรณีถูกจับกุมครั้งที่ 3) เวียดนาม และไทย (กรณีปฏิเสธจะสมัครใจบาบัด ) และ
การบาบัดโดยชุมชนของประเทศเวียดนาม เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถลด ละ เลิกยาเสพติด
ได้อย่างถาวร นอกจากนี้ยังมี การชะลอฟ้อง ในระหว่างการตรวจพิสูจน์อย่างกรณีของประเทศไทย เป็นต้น
3.4 ผลการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการทางเลือ กในการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดไปปฏิบัติ
จากการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด พบว่า ทั้ง 6 ประเทศ มีจานวนผู้เสพยาเสพติดลดลงและมีแนวโน้มผู้สมัครใจเข้ารับ
การบาบัดมากขึ้น อีกทั้งอัตราการตายอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดลดลง แต่ปัญหาที่พบจากการ
ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว คือ ทั้ง 6 ร
ระสบปัญ หาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดยเฉพาะการใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนที่มีอัตราการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น และอายุเฉลี่ยของ
เด็กและเยาวชนที่เริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง โดยเฉพาะประเทศโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ต้อง
ประสบปัญหายาเสพติดเพื่อการท่องเที่ยว อันมีสาเหตุเนื่อ งจากการลดความเป็นอาชญากรรมของ
ยาเสพติดที่สามารถมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพส่วนตัวหรือจาหน่ายได้
โดยทั้ง 6 ร
แนวทางในการส่งเสริมให้การปฏิบัติตามนโยบายการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น คือ การนามาตรการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด (harm reduction) มาใช้ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสพ
ยาเสพติดให้รู้ถึงวิธีการใช้ยาเสพติดอย่างถูกวิธี เพื่อลดอัตราการตายจากการใช้ยาเสพติดหรือการแพร่
เชื้อไปสู่บุ คคลอื่น อีกทั้ ง ควรด าเนิน มาตรการปราบปรามผู้ผลิ ตและผู้จาหน่า ยยาเสพติดเพื่อตั ด
เส้นทางการลาเลียงควบคู่ไปกับการบาบัดรักษาเพื่อตัดความต้องการใช้ยาเสพติด อีกทั้ง มีการพัฒนา
ระบบบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้มีความพร้อม ทั้ง สถานที่ บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
บาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ปรับแก้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับการแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้เสพ
ยาเสพติดในฐานะของผู้ป่วย และประเทศเวียดนามได้เสนอให้ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดเพื่อให้มีความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
จะช่วยลดปัญหาการกลับไปเสพยาเสพติดซ้า
3.5
ที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ได้รับ
การกาหนดเป็นนโยบาย
จากกรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ
ปัจจัยร่วมที่ส่งผลให้โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์
แคนาดา เม็กซิโก เวียดนาม และไทย นาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ถูกกาหนดเป็นนโยบาย คือ สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด พบว่า ทั้ง 6 ประเทศ
ประสบปัญหาประชาชนในประเทศเสพยาเสพติดมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องไปสู่การจับกุมและดาเนินคดี
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ต่อผู้เสพยาเสพติด และผู้จาหน่ายยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
จานวนมากขึ้ นกลายเป็ น ปั ญหาคดี ล้ น ศาล-คนล้ นคุ ก ประกอบกั บ ทั้ ง 6 ประเทศ น านโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดมาใช้ปราบปรามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยวิธีการรุนแรง ส่ง ผลให้การ
ปฏิบัติตามนโยบายเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปัญหาองค์กรอาชญากรรมด้านยาเสพ
ติด จากสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และผลการนานโยบายปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติ ส่งผลให้รัฐบาลของแต่ละประเทศ ทั้ง 6 ประเทศ ตระหนักว่า ผลการดาเนินการตามนโยบาย
สงครามยาเสพติด ด้วยการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งกับยาเสพติดโดยวิธีการที่
รุนแรงไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความรุนแรงของปัญหายาเสพติ ดลงได้ และ การเสพยาเสพติดของ
ประชาชนเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่ทุกฝ่ายในประเทศต้องช่วยกันแก้ไข จึงตัดสินใจนาแนวคิด การ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อผู้เสพยาเสพติดในฐานะของผู้ป่วย มิใช่อาชญากร ให้ผู้เสพยาเสพติด ได้รับการบาบัดรักษาด้วย
วิธีการรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถลด ละ เลิก ความต้องการใช้ยาเสพติด ซึ่ง
เป็นปัญหาความต้องการใช้ยาเสพติดให้หมดไป จะมีส่วนอย่างมากในการลดปริมาณในการผลิตและ
จาหน่ายยาเสพติดให้หมดไปได้ สรุปได้ตามตารางที่ 11 ดังนี้
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ตารางที่ 11 ตารางสรุป
ร มที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดได้รับการกาหนดเป็นนโยบายจากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ
ปัจจัยร่วม
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
1. สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด - ปัญหาประชาชนในประเทศเสพยาเสพติดมากขึ้น
- ปัญ หาคดีล้นศาล-คนล้นคุก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดี
ยาเสพติ ด โดยเฉพาะคดี เ สพ คดี เ สพและ
ครอบครอง และคดีจาหน่ายในปริมาณเล็กน้อย
2. ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายปราบปราม - ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ยาเสพติดด้วยความรุนแรง
- ปัญหาองค์กรอาชญากรรมด้านยาเสพติด
3. ระบบการเมือง (รัฐบาลในฐานะผู้ นาของ - การพิจารณา ผลการดาเนิ นการตามนโยบาย
ประเทศ)
สงครามยาเสพติด ด้วยการปราบปรามยาเสพติด
และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บยาเสพติ ด โดยวิ ธี ก ารที่
รุนแรง ไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติดลงได้ และ การเสพยาเสพติดของ
ประชาชนเป็ น ปั ญหาสาธารณสุ ข ที่ ทุ ก ฝ่า ยใน
ประเทศต้องช่วยกันแก้ไข จึง ตัดสินใจนาแนวคิด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
มากาหนดเป็น นโยบาย เพื่อ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดในฐานะของผู้ป่วย มิใช่
อาชญากร ให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา
ด้ว ยวิ ธี ก ารรั ก ษาทางการแพทย์อ ย่ า งเหมาะสม
เพื่อ ให้ส ามารถลด ละ เลิก ความต้อ งการใช้ย า
เสพติด ซึ่งเป็นปัญหาความต้องการใช้ยาเสพติดให้
หมดไป จะมีส่ วนอย่ างมากในการลดปริม าณใน
การผลิตและจาหน่ายยาเสพติดให้หมดไปได้
4. บทสรุป
จากการศึกษานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดของไทยและต่างประเทศ พบว่า แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
คือ การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวคิดหนึ่งที่มุ่ง ปรับเปลี่ยนมุมมองของ
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ผู้เสพยาเสพติดจาก “อาชญากร” มาเป็น “ผู้ป่วย” เพื่อทาให้ผู้เสพยาเสพติดมีแรงจูงใจในการเข้ารับ
การบาบัดรักษาแบบสมัครใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แทนการถูกดาเนินคดีอาญาตามกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อช่วยให้การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
การลดทอนความเป็นอาชญากรมจะใช้เฉพาะในกรณีของผู้เสพยาเสพติดหรือผู้เสพและครอบครอง
ยาเสพติด ในปริ ม าณเล็ ก น้ อ ยเพื่ อ เสพส่ ว นตั ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนมุมองของผู้เสพยาเสพติดที่เป็นเหยื่อจากการกระทา
ของตนเองตระหนักว่าตนเองเป็น "ผู้ป่วย" มิใช่ "อาชญากร" เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดเข้า
รับการบาบัดรักษาอาการติดยาเสพติดด้วยความสมัครใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติต่อ
ผู้เสพยาเสพติดในฐานะของ "ผู้ป่วย" ที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาทางการแพทย์ มิใช่ "อาชญากร" ที่ต้อง
ถูกกักขังในเรือนจา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดียาเสพติด โดยการ
เบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีความคล่องตัวในการดาเนินคดียาเสพติด รายสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนา
ทรัพยาการต่างๆ ทั้งงบประมาณ อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ มาบริหารจัดการต่อผู้ผลิตหรือผู้ค้ายาเสพติ ด
รายใหญ่ที่เป็นอาชญากรสาคัญของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และล ตร
ร
ต
ด้วยการให้ความรู้ในการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติด ชนิดต่างๆ อย่างถูกวิธี เพื่อลดอัตราการตายและ
การแพร่เชื้อโรคติดต่อไปยังบุคคลอื่น
นอกจากนี้ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของทั้ง 6 ร
ม ร ต การลักลอบนาเข้า
ส่งออก ร
และการเสพยาเสพติดประเภทต่างๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยสภาพทางภูมิศาสตร์
ที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติด การคมนาคมขนส่งที่สะดวก ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศที่เป็นแหล่ง
ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ ประกอบกับ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึง
ส่งผลให้ประชาชนของแต่ละประเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งเสพ
เพื่อความพึงพอใจและบรรเทาความเครียดต่างๆ การจาหน่าย ลักลอบลาเลียงยาเสพติดด้วยเหตุผลที่
ได้รับ ค่าตอบแทนสู ง ปัจ จัยต่ างๆ เหล่านี้ล้ วนส่ ง ผลให้ย าเสพติดกลายเป็น ปัญ หาที่สาคัญ ของทุ ก
ประเทศและต้องเร่งดาเนินการแก้ไข เนื่องจากปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของ
ประชาชน สภาพเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลของแต่ละประเทศในฐานะ
ฝ่ายบริหารจึงต้องแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่ อลดระดับการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ลง โดยในช่ วงแรกนโยบายปราบปรามยาเสพติ ดที่เน้ นใช้ม าตรการลงโทษที่รุ นแรงถูกรัฐ บาลทุ ก
ประเทศนามากาหนดเป็นนโยบายเพื่อตัดวงจรการค้า การผลิต และการจาหน่ายยาเสพติด แต่ผลจาก
การดาเนินการตามนโยบายปราบปรามไม่สามารถระงับปัญหายาเสพติดลงได้ก ลับเป็นการกระตุ้นให้
ปัญหาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดียาเสพติด
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา เป็นต้น
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ดังนั้นในยุคต่อมา รัฐบาลของทุกประเทศเห็นสอดคล้องกันว่า ในเมื่อใช้มาตรการรุนแรงเพื่อ
ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า ไม่ได้ผล จึงต้องตัดความต้องการยาเสพติดให้หมดไป อีกทั้งในทุกประเทศกาลัง
ประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดมากขึ้น จึงนาไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้เ สพยาเสพติดว่าเป็นผู้ป่วยต้องทาการ
บาบัดรักษาให้หายขาดจากอาการติดยาเสพติดโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาเพื่อลด ละ
เลิกใช้ยาเสพติด เมื่อความต้องการใช้ยาเสพติดหมดไปปัญหาการผลิตและการค้าจึงสมควรจะหมดตาม
ไปด้วย ด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้เสพยาเสพติ ด ว่าเป็นผู้ป่ว ยมิใช่อาชญากรของผู้บริหาร
ประเทศจึงนาไปสู่การนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมากาหนดเป็น
นโยบายเพื่อนาไปใช้ในทางปฏิบัติ หรือกาหนดเป็นนโยบายเพื่อนาไปสู่การกาหนดเป็นกฎหมาย
ใหม่ หรือการกาหนดเป็นนโยบายเพื่อนาไปปรับแก้กฎหมายที่มีอยู่เดิมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อ
การลงโทษผู้เสพยาเสพติด ด้วยการทาให้ความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดมีน้อยลง โดยการ
กาหนดให้ยาเสพติดบางประเภทถูกถอดถอนออกจากกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในระดับเบาลง
เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรณีผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเพียง
เล็กน้อยเพื่อการเสพส่วนตัวหรือเพื่อจาหน่ายได้รับการถอดถอนหรือลดโทษทางอาญาโดยเฉพาะโทษจาคุก
โดยใช้รูปแบบการเบี่ย งเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุ ติธรรมเพื่อลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดี ยาเสพคิด ซึ่งการเบี่ ยงเบนผู้เสพยาเสพติ ดออกจากกระบวนการยุ ติธ รรม มี 2
ต
ขั้นตอนเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และ ขั้นตอนเบี่ยงเบนผู้เสพ
ยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับ การชะลอฟ้อง การรอการกาหนดโทษ
หรื อ รอการลงโทษด้ ว ยการก าหนดเงื่ อ นไขให้ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษา หรื อ สมั ค รใจเข้ า รั บ การ
บาบัดรักษายังสถานบาบัดฟื้นฟูทั้งของรัฐและเอกชนก่อนที่จะเป็นความผิดทางอาญา เงื่อนไขต่างๆ
เหล่านี้ล้วนให้โอกาสและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดมีกาลังใจในการบาบัดรักษาเพื่อกลับคืนเป็น
คนดีของสังคมและพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืนสืบไป
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บทที่ 5

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด
เฉพาะ ร การ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรม” มุ่งตอบโจทย์การวิจัยว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ผลักดันให้แนวคิดการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกาหนดเป็นนโยบายของประเทศ เมื่อนาข้อมูลที่ไ ด้จาก
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (documentary study) และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกาหนดนโยบาย จานวน 10 คน โดยใช้กรอบแนวความคิดในการวิจัย
เป็นโครงสร้างในการอธิบายถึงกระบวนการนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดตาม
ตัวแบบระบบ (system model) ที่ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยนาเข้า (input) ที่มาจากสิ่ง แวดล้อม
ภายนอกที่ อ ยู่น อกเหนื อ ระบบการเมื องที่ มี การเคลื่อ นไหวและเปลี่ ยนแปลงอยู่ เ สมอ 2) ระบบ
การเมือ ง (political system) พิจ ารณาปัจ จัย น าเข้า เหล่า นั ้น และตัด สิน ใจกาหนดออกมาเป็น
นโยบาย 3) ปัจจัยนาออก (output) คือ นโยบายที่ถูกกาหนด และ 4) ผลสะท้อนกลับ (feedback)
คือ ผลจากการนานโยบายนั้นไปปฏิบัติซึ่งจะย้อนกลับไปเป็นปัจจัยนาเข้าสาหรับการกาหนดนโยบาย
ในครั้งต่อไป สามารถอธิบายผลการศึกษาและอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.

นาเข้า (input)
ปัจจัยนาเข้า (input) ในการกาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1.1 สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อปริมาณคดีล้นศาล- คนล้นคุก
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 10 คน พบว่า ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และ ปัญหาคดีล้นศาล-คนล้นคุก เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ต้องมีการนาแนวคิด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาปัญ หาความ
ต้องการใช้ยาเสพติดในสังคมไทยเพื่อตัดวงจรโครงสร้างของปัญหายาเสพติดที่นอกเหนือไปจากการ
ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด โดย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 10 คน เห็นสอดคล้องกันว่า สภาพปัญหายาเสพติด
อยู่ในขั้นที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก มีการเสพและการจาหน่ายที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย ไม่เฉพาะในชุมชนแออัดเท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในสถานบันเทิง ร้านอาหารที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย
และสถานศึกษาต่างๆ เมื่อปริมาณความต้องการใช้ยาเสพติดในสังคมไทยมีมากขึ้นจึงทาให้เกิดกลุ่มคน
ที่ต้องการผลิตและจาหน่ายยาเสพติดเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยาเสพติดเหล่านั้น ทั้งนี้ ความ
ต้องการใช้ยาเสพติด ของแต่ละบุคคลย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่
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รอบตัว เช่น ภาวะบีบคั้นและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สภาพครอบครัวเดี่ยวในชุมชนเมือง ความ
อยากรู้อยากลองเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนของเด็กและเยาวชน สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนที่เป็นแหล่งมั่วสุมของยาเสพติด ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ กระตุ้นให้คนเริ่มพึ่งพาการใช้ยาเสพติดเพื่อ
บรรเทาปัญหาและสนองความพึงพอใจส่วนตน ด้วยคุณสมบัติพิเศษของยาเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติด
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทดลองใช้ เมื่อใครได้ลองเสพตั้ง แต่ครั้งแรกจะทาให้เกิดอาการเสพติดและต้องเพิ่ม
ปริมาณการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาความต้องการใช้ยาเสพติดที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ไปกระตุ้นให้มี
การผลิตและจาหน่ายยาเสพติดเพิ่มขึ้น ประกอบกับ ความต้องการผลิตและจาหน่ายยาเสพติด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้น ด้วยการคิดค้น แปรรูป ยาตัวใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ เมื่อมี
ผู้ผลิตก็ต้องมีผู้ลาเลียง ผู้จาหน่ายทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยกลุ่มผู้ผลิตหรือค้ายาเสพติดนั้น มีเหตุผล
2 ประการ ที่ตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้าและการผลิตยาเสพติด โดยเหตุผลประการแรก คือ
ผลตอบแทนจานวนมาก ทั้งเงินทอง อานาจ ชื่อเสียง ความสุขสบาย ที่จะได้รับเป็นค่าตอบแทนจาก
การประกอบธุรกิจ ที่ผิดกฎหมายซึ่ง ถือ ว่าคุ้มค่ ากับความเสี่ยงที่จ ะถูกเจ้าหน้ าที่ตารวจจับ กุมและ
ดาเนินคดีทางอาญา และเหตุผลอีกประการ คือ ความยากจนค้นแค้นที่เป็นตัวบีบคั้นให้คนจานวน
หนึ่งต้องตัดสินใจกระทาผิดด้วยการรับจ้างส่งหรือ ขายยาเสพติดประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยาบ้า
ยาไอซ์ เฮโรอีน เล็กๆ น้อยๆ เพื่อแลกกับการได้ยาเสพติด มาใช้เสพ หรือได้เงินจานวนเล็กน้อยเพื่อ
ซื้ออาหารให้ลูก หรือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับคนในครอบครัว ดังนั้น เมื่อคนในสังคมยังมีความ
ต้องการใช้ยาเสพติด คนอีกกลุ่มหนึ่งจึงต้องการผลิตและขายยาเสพติดเพื่อตอบสนองความต้องการ
เหล่านั้น โดยมีแรงจูงใจหรือตัวกระตุ้นให้ตัดสินใจกระทาผิดแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้ผลิตและจาหน่าย
ยาเสพติดย่อมมีเหตุผลในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในวงจรการค้ายาเสพติดที่แตกต่างกันไป
"ยาบ้าเป็นพลวัตเหมือนยุทธการขายตรง มีอยู่ทุกที่ ไม่ได้มาจาก
สลัมเหมือนแต่ก่อน อาจมาอยู่ในย่านบันเทิง ร้านอาหารที่อยู่รอบ
มหาวิทยาลัย"
(ชาติชาย สุทธิกลม, สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2555)
ทั้งนี้ ผลจากสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดข้างต้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตารวจต้อง
จับกุมและดาเนินคดีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นาเข้า-ส่งออก ผู้จาหน่าย
ทั้งรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงผู้เสพยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงทาให้อัยการต้องทาสานวน
คดี เ พื่ อ ส่ ง ฟ้ อ งต่ อ ศาลเพื่ อ พิจ ารณาตั ด สิ นเป็ น จ านวนมาก หากศาลชั้ น ต้ น ทั่ ว ประเทศมี แ ต่ ค ดี ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งผู้ที่ถูกส่งฟ้องส่วนใหญ่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยซึ่งเป็น
กลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ มี พ ฤติ ก รรมอาชญากรที่ มุ่ ง กระท าผิ ด เพื่ อ สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นต่ อ สั ง คมหรื อ
ประเทศชาติ การดาเนินคดีทางอาญาต่อบุคคลเหล่านี้ อาจเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมนัก และอาจเป็น
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การสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยซึ่ง เป็นเสา
หลักของครอบครัว อีกทั้งยังส่งผลให้ศาลไม่สามารถดาเนินการพิจารณาคดีสาคัญอื่นที่มี ผลกระทบต่อ
ประเทศได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ ก รมราชทัณ ฑ์ต้อ งประสบกับ สภาพปัญ หาผู้ต้อ งขัง ล้น คุก เนื่อ งจาก
เรือนจาและทัณฑสถานต่างๆ ทั่วประเทศต้องรับภาระอย่างหนักในการดูแลทั้ง ผู้ต้องขัง ที่เป็นทั้ง
นักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขัง ที่อ ยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ที่เป็นผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย
จานวนมาก ทาให้เรือนจาที่มีอยู่ จานวนจากัดไม่เพียงพอที่จะรองรับจานวนผู้ต้องขังที่มีปริมาณมาก
ก่อให้เกิดปัญหาในการคัดแยกผู้ต้องขังทาให้ผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ค้ารายย่อยที่เข้ามาใหม่ต้องอยู่รวม
กับ ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ก ระท าผิ ดคดี ต่ า งๆ โดยเฉพาะผู้ ค้ า และผลิ ต ยาเสพติด รายสาคั ญ เพื่อ ร่ ว มกัน สร้ า ง
อาณาจักรการค้ายาเสพติดในเรือนจาต่อไป
"ถ้าสมมติตอนนี้ มีผู้เสพยาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดที่ตรวจไม่พบ
ยาเสพติด สองแสนกว่าคดี ถ้าส่งคดีไปที่ศาล ศาลก็มีแต่คดียาเสพติด
ศาลไม่ต้องทาอะไรกันพอดี"
(กอบกูล จันทวโร, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2555)
" ขายยาข้างในมีเงินทาตัวเป็นราชาได้"
(ณรงค์ รัตนานุกูล, สัมภาษณ์, 1

ม 2555)

"เป็นเรื่องยากที่จะแยกนักค้าและผู้เสพออกจากกัน"
(ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2555)
จากผลการศึกษา พบว่า ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะกลไกราคา
ของยาเสพติดที่ผันแปรไปตามความต้องการใช้ยาเสพติด หากคนในสังคมมีความต้องการใช้ยาเสพติด
มากเท่าไหร่ ราคายาเสพติดยิ่งสูงขึ้น เมื่อราคายาเสพติดสูงขึ้น คนยิ่งต้องการจะค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นไป
ตาม แนวคิดโครงสร้างและองค์ประกอบของปัญหายาเสพติด ของ วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล (2554)
ที่กล่าวไว้ว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของปัญหายาเสพติด ประกอบไปด้วย ความต้องการใช้ยาเสพติด
(demand) และความต้องการขายยาเสพติด (supply) โดยมีปัจจัยแวดล้อมที่กระตุ้นและจูงใจให้คน
เข้ า มาพั ว พัน กั บ ยาเสพติ ด อี ก ทั้ ง ปั จ จัย ด้ า นภู มิ ศาสตร์ ด้ า นสั ง คม ด้ านเศรษฐกิ จ ของส านั ก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (2554) ที่มีส่วนส่งเสริมให้สถานการณ์ความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้น หากไม่สามารถลดหรือตัดความต้องการใช้ยาเสพติด
ให้หมดไปได้ ความต้องการผลิตและจาหน่ายก็ยังคงมีอยู่ กลายเป็นวงจรที่ส่งผลให้ สถานการณ์ความ
รุนแรงของปัญหายาเสพติดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ สถานการณ์ความรุนแรง
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ของปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อปริมาณคดีล้นศาล - คนล้นคุก ลอดคล้องกับ แนวคิดลักษณะสาคัญ
ของประเด็นปัญหา ของ มยุรี อนุมานราชธน (2551) ที่กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของประเด็นปัญหา
ที่ก่อตัวขึ้นจนนาเข้าสู่การจัดระเบียบวาระนโยบาย ควรมีลักษณะสาคัญ คือ ประเด็นปัญหานั้นต้อง
เกิดขึ้นเป็นประจาทุกๆ ปี เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างสม่าเสมอ ได้รับการทบทวนใหม่ เกิดขึ้นแล้ว
ขยายผลไปเป็นภาวะวิกฤตจนต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน เป็นปัญหาเฉพาะด้านที่อยู่ในความสนใจ
ของประชาชน และเป็นประเด็นปัญหาร่วมสมัย เป็นเรื่องอธิบายยากแม้ประเด็นปัญหานี้เป็นที่ทราบ
และรับรู้กันในสังคม แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อปริมาณ
คดี ล้ นศาล - คนล้ นคุ ก เป็ นประเด็ นปั ญหาที่ มี ลั กษณะส าคั ญที่ รั ฐบาลต้ อ งตระหนั ก และแสวงหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อเพื่อจัดทาระเบียบวาระนโยบายด้านยาเสพติด
ของชาติต่อไป
1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกาหนดของนโยบาย
1.2.1 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกาหนดของนโยบาย
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกาหนดนโยบาย มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดในระดับดี กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ทั้งหมด เข้าใจตรงกันว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด คือ การลดระดั บการ
ลงโทษจากการกระทาที่กฎหมายกาหนดให้เป็นความผิด โดยการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติด หรือผู้เสพ
ยาเสพติดที่ผันตนเองมาเป็นผู้ค้ารายย่อย หรือผู้ค้ารายย่อย ออกจากการดาเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาหรือได้รับการลดโทษจาคุก โดยนามาตรการทางเลือกอื่นๆ เช่น การคุมประพฤติ
การบาบัด มาปฏิบัติกับคนเหล่านั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการค้ายาเสพติดและเปิดโอกาสให้ผู้เสพยา
เสพติดได้รับการบาบัดรักษาอย่างผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากร
จากผลการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดี ย าเสพติ ด ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการก่ อ ตั ว และก าหนดของนโยบาย ครอบคลุ ม และ
สอดคล้ อ งกั บ ความหมายของการลดทอนความเป็ น อาชญากรรมของคดี ย าเสพติ ด ของ
Greenwald (2009) ที่กล่าวไว้ว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด หมายถึง
การถอดถอนความผิ ด ออกจากการกระท าที่ ละเมิด กฎหมายอาญาและไม่ ต้ อ งถู ก ด าเนิ น คดี โ ดย
กระบวนการยุติธรรม แต่ยังคงต้องรับการลงโทษทางบริหาร เช่น การเข้ารับการบาบัด หรือการเสีย
ค่าปรับ เป็นต้น เนื่องจากการกาหนดนโยบายในแต่ละครั้ง ต้องพิจารณาถึง ความสาเร็จในการนา
นโยบายไปปฏิ บั ติ หากนโยบายมี ลัก ษณะสอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิย มและความต้ อ งการของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากนโยบาย ง่ายต่อการทาความเข้าใจของทุกฝ่ายเพื่อนาไปปฏิบัติ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง
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ต่อเนื่องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และ
ตมีทัศนคติ และค่านิยมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งเป็นไปตาม ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความสาเร็จหรือล้มเหลวของ
นโยบาย ของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552) ดังนั้น การเกิดขึ้นของนโยบายการลดทอนความเป็น
อาชญากรมของคดียาเสพติดจึงเป็นไปโดยง่าย เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกาหนด
นโยบายมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสาคัญในการให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม ในฐานะ "ผู้ป่วย" มิใช่ "อาชญากร" เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
กลั บ คืน เป็ นคนดี ของสั งคม เมื่ อ ทุก ฝ่ า ยเห็ น พ้อ งต้อ งกั นว่ า การน าแนวคิด การลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบายจะสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ทุกฝ่าย ระบบการเมืองจึงมีเหตุผลเพียงพอในการตัดสินใจกาหนดเป็นนโยบายในที่สุด
1.2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อ ตัวและกาหนดของนโยบายในการขับเคลื่อน
ปัจจัยนาเข้า (input) ไปสู่การตัดสินใจกาหนดนโยบาย
1.2.2.1 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จากการสัมภาษณ์ พบว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สานักงาน ป.ป.ส.) เป็นผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องหลักในการขั บเคลื่อนปัจจัยนาเข้า (input) ไปยัง ระบบ
การเมืองเพื่อพิจารณาและตัดสินใจกาหนดนโยบายต่อไป สานักงาน ป.ป.ส. มีบทบาทสาคัญในการเป็น
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการด้ า นยาเสพติ ด ในระดั บ ชาติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย งานด้ า นการ
ปราบปราม การป้องกัน และการบาบัดผู้ติดยาเสพติด โดยหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของสานักงาน
ป.ป.ส. คือ
1) ศึกษาค้นคว้าหลักการทางวิชาการที่นามาใช้ในการบาบัดผู้ติดยาเสพติดที่
เหมาะสม
2) กาหนดประเด็นในการนาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยจัดเวทีสัมมนาเพื่อ
ระดมความคิดเห็น และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาด้านยาเสพติด นักวิชาการ องค์การพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมและนาไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดจากทุกฝ่าย
3) พัฒนา และจัดทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของยาเสพติดมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศส่งไปยังระบบการเมืองเพื่อพิจารณาและ
ตัดสินใจกาหนดนโยบายต่อไป
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จากผลการศึกษา พบว่า สานักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญใน
การวางแผนนโยบาย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย สอดคล้องกับ ตัวแสดงนโยบายเจ้าของเรื่อง
ของ พิทยา บวรวัฒนา (2549) ที่กล่าวว่า โดยทั่วไปในระบบนโยบายหนึ่งมักจะมีองค์การสาธารณะ
หนึ่ง ทาหน้าที่คล้า ยตัวแสดงเจ้าของเรื่องนโยบายนั้นๆ ดัง นั้น สานักงาน ป.ป.ส. จึง เป็นตัวแสดง
นโยบายเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติดของไทย
1.2.2.2 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การมี ส่วนร่ วมของหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้องในการขั บเคลื่ อนปั จจั ยน าเข้ า
(input) จากการสัมภาษณ์ พบว่า การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติด้านงานปราบปราม ทหาร 3 เหล่าทัพด้านการสกัดกั้น กระทรวงสาธารณสุขด้านการ
บ าบั ด รั ก ษาฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารด้ า นการรณรงค์ ส ร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และ
กระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น จะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการดาเนินการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากผลการศึกษา พบว่า การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ แนวคิดตัวแสดงนโยบายที่มีตาแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ ของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
(2550) ที่ก ล่าวว่า ระบบราชการ หรือ กระทรวง ทบวง กรมต่า งๆ ของรั ฐบาลมี ภารกิจ ในการ
จัดบริก ารสาธารณะให้กับ ประชาชน โดยการรับนโยบายจากรัฐ บาลไปปฏิ บัติ ให้ บรรลุ ผลสาเร็ จ
นอกจากนี้ระบบราชการยังมีอิทธิพลอย่างมากในการกาหนดนโยบาย การออกกฎหมาย หรือคาแถลง
นโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ดังนั้น หากต้องการให้นโยบายประสบผลสาเร็จในทางปฏิบัติต้องระดม
ความคิดเห็นจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้านยาเสพติดร่วมพิจารณาถึง ความ
เป็นไปได้ในการนานโยบายไปปฏิบัติเพื่อที่เมื่อมีการกาหนดนโยบายออกมาจะสามารถนานโยบายนั้น
ไปปฏิบัติได้จริงและให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
ได้อย่างยั่งยืน
1.2.2.3 นักวิชาการ
การมีส่วนร่วมของนักวิชาการในการขับเคลื่อนปัจจัยนาเข้า (input) จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า การประสานความร่วมมือ กับนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล
เอกสารต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อเพื่อที่สานักงาน ป.ป.ส. จะใช้เป็นข้อมูลในการนาเสนอและ
อ้ า งอิ ง ให้ ฝ่ า ยการเมื อ งเกิ ด ความเชื่ อ ถื อ และมั่ น ใจที่ จ ะหยิ บ ยกแนวคิ ด การลดทอนควา มเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดมาเป็นทางเลือกเพื่อตัดสินใจและกาหนดเป็นนโยบายเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด รวมถึงแนวคิดต่างๆ ที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นที่รู้จักและแพร่ขยายออกไปในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น
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จากผลการศึกษา พบว่า การประสานความร่วมมือกับนักวิชาการและนักวิจัยจะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด รวมถึง
แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นที่รู้จักและแพร่ขยายออกไปในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น
สอดคล้องกับ แนวคิดตัวแสดงนโยบายที่ไม่มีตาแหน่งหน้าที่อ ย่างเป็นทางการ ของ เรือ งวิทย์
เกษสุวรรณ (2550) ที่กล่าวว่า สถาบันวิจัย นักวิชาการ นักวิจัย หรือที่เรียกว่า think tanks จะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบซึ่งอยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัย
และให้คาแนะนาแก่นักการเมือง หน่วยงานราชการ ที่จะนาองค์ความรู้หรือแนวคิดที่ค้นพบใหม่นั้นถูก
นาม
ร
ร ดังนั้น หากสานักงาน ป.ป.ส. ซี่งเป็นหน่วยงานวิชาการใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การประสานความร่วมมือเพื่อ
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย นักวิชาการ และนักวิจัยอิสระ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ จะทาให้สานักงาน ป.ป.ส. มีข้อมูล เอกสาร
ทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนามาใช้เป็นข้อมูลใน
การนาเสนอและอ้างอิงต่อฝ่ายการเมืองเพื่อให้เกิดความเชื่อถือและมั่นใจที่จะหยิบยกแนวคิดการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมาเป็นทางเลือกเพื่อตัดสินใจและกาหนดเป็นนโยบาย
ต่อไป นอกจากนี้ การขับเคลื่อนของฝ่ายวิชาการยังมีบทบาทอย่างมากในการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์จากต่างประเทศ หรือ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการในการนาเสนอต่อ
ฝ่ายการเมืองเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของสังคม
1.2.2.4 องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs)
การมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการขับเคลื่อนปัจจัยนาเข้า
(input) จากการสัมภาษณ์ พบว่า การประสานความร่วมมือกับองค์การพัฒนาเอกชนจะมีส่วนช่วยใน
การประชาสัมพันธ์แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างทั่วถึง เนื่องด้วยระบบการทางานขององค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบใน
การท างานแบบเครื อ ข่ ายที่ จ ะมี ก ารส่ ง ต่ อข้ อ มู ล ไปเรื่ อยๆ ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ างมากในการ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอกลับ
ต่อฝ่ายการเมืองที่มีบทบาทในการตัดสินใจกาหนดนโยบายต่อไป
จากผลการศึ กษา พบว่ า องค์ ก ารพัฒ นาเอกชน (NGOs) ต่า งๆ ที่มี อยู่ ทั่ ว
ประเทศ เป็นทางเลือกหนึ่งในการประชาสัมพันธ์แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียา
เสพติด ไปถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้อย่ างทั่วถึง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ตัว แสดงนโยบายที่ไ ม่มี
ตาแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ ของ เรือ งวิทย์ เกษสุวรรณ (2550) ที่กล่าวว่า องค์การพัฒนา
เอกชน (NGOs) เป็ นที่รวมตัวของคนหลากหลายสาขาอาชีพที่มีกิ จกรรมต่ อเนื่องและไม่ แสวงหา
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ผลประโยชน์จึงสามารถช่วยส่งเสริมบทบาทของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ เพราะสามารถเข้าถึงสภาพ
ปัญหาระดับรากหญ้าได้ดีกว่าระบบราชการ และสามารถปลุกให้ประชาชนในสังคมลุกขึ้นมาช่วยเหลือ
กันเอง ดังนั้น หาก สานักงาน ป.ป.ส. ต้องการทราบถึงความต้องการของประชาชนหรือต้องการให้
ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติดที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการก่อตัวของนโยบาย การประสานความร่วมมือกับ
องค์ก ารพั ฒนาเอกชน (NGOs) จะมี ส่ว นส่ง เสริ มให้ก ารท างานของส านั กงาน ป.ป.ส. เป็น ไปได้
โดยสะดวกและทั่วถึง เนื่องด้วยระบบการทางานขององค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ส่วนใหญ่จะมี
รูปแบบในการทางานแบบเครือข่ายที่จะมีการส่งต่อข้อมูลไปเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด โดยเฉพาะเรื่ อ งการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด และรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอกลับต่ อฝ่ายการเมืองที่มี
บทบาทในการตัดสินใจกาหนดนโยบายต่อไป
1.2.2.5 สื่อมวลชน
การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนปั จจัยนาเข้า (input) จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้ง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โดยเฉพาะ
วิ ท ยุ ชุ ม ชน อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ จ ะสามารถท าให้ ทุ ก ฝ่ า ยสามารถเข้ า ใจถึ ง
วัตถุประสงค์ในการก่อตัวและกาหนดนโยบายเพื่อเป็นการรับฟังเสียงสนับสนุน และข้อเรียกร้องจาก
ประชาชนทุ กภาคส่ว น แต่ทั้ งนี้ สื่อ ต่างๆ ในฐานะตัว กลางในการประชาสัม พันธ์ จาเป็น จะต้ องมี
จรรยาบรรณในการส่งสารที่ดีถึง ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และเป็นการป้องกันการ
เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีจากการนาเสนอของสื่อ
"ทุก วัน นี้สื่ อมีม หาศาล สมัย ก่อ นหวั ง พึ่ ง ที วี แต่สื่ อวั นนี้ไ ม่ใ ช่แ ค่
หนัง สือพิมพ์ เท่านั้น ยัง มีอินเตอร์เน็ต แม้กระบวนการเยอะ แต่
เข้าถึงประชาชนได้มากเพราะคนให้ความสนใจ"
(ชาติชาย สุทธิกลม, สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2555)
จากผลการศึกษา พบว่ า สื่อมวลชนมี บทบาทอย่า งมากในการน าเสนอและ
เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและแก้ไ ขปัญ หายาเสพติดแก่ประชาชน นอกจากนี้ สื่อมวลชนยัง มี
บทบาทสาคัญในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อสนับสนุน ของประชาชนเพื่อแปลงเป็น
ปัจจัยนาเข้าที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจกาหนดนโยบายของระบบการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดตัวแสดงนโยบายที่ไม่มีตาแหน่งหน้าที่อ ย่างเป็นทางการ ของ เรือ งวิท ย์ เกษสุว รรณ
(2550) ที่กล่าวว่า สื่อมวลชน (mass media) มีบทบาทในกระบวนการนโยบายอย่างมาก โดย
สื่อมวลชนจะเป็นผู้รายงานปัญหา รายงานข่าวตามสถานการณ์ และวิเคราะห์ปัญหาไปด้วย บางครั้ง
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สื่อมวลชนจะเป็นผู้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หรือหยุดยั้งทางเลือกบางทางเลือกที่ได้ถูกเสนอขึ้นมา
และเสนอทางเลือกอื่นแทน และกระทู้ถามที่ตั้งในสภาบ่อยครั้ง ที่มาจากหน้ าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วารสาร วิทยุ เป็นต้น นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังมีอิทธิพลในการกล่อมเกลาความเชื่อ และความเห็น
ของสมาชิกใหม่ในสังคม ดังนั้น สื่อมวลชนจึงมีบทบาทสาคัญในการกาหนดประเด็นปัญหาเพื่อนาไปสู่
การพิจารณากาหนดเป็นนโยบาย นอกจากนี้ระบบการเมืองจะใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการ
นาเสนอถึงนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อจูงใจให้ประชานได้รับทราบถึงนโยบายที่
จะเกิดขึ้นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่ในสัง คมซึ่ง จะนามาเป็นข้อพิจารณาในการ
ตัดสินใจกาหนดนโยบายในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
1.2.2.6 ประชาชน
การมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการขับ เคลื่อนปัจจัย นาเข้า (input) จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนโดยการจัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจะทาให้ทราบถึง ความพึง พอใจของประชาชนต่อทางเลือกต่างๆ ที่จะนามาใช้แก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดเพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอเชิง นโยบายที่มีส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของประชาชน
ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากระบบการเมือง เนื่องจากระบบการเมืองจะรับฟัง
ข้อเรียกร้อ ง ข้ อคิ ดเห็ น หรือ ปัญหาต่ างๆ ที่ป ระชาชนเดือดร้อนเพื่ อนาปัญ หานั้ นไปกาหนดเป็ น
นโยบายเพื่อตอบสนองคามต้องการของประชาชน
จากผลการศึกษา พบว่า การประสานความร่วมมือในการก่อตัวของนโยบาย
ด้านยาเสพติดกับภาคประชาชนโดยตรงเป็นเรื่องยาก เพราะตราบใดที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมองว่า
ปัญหาความยากจนสาคัญกว่าปัญหาอื่นๆ ต้องอาศัยความร่วมมือจากนักวิชาการ สื่อมวลชน องค์การ
พัฒนาเอกชน และผู้นาชุมชนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง พิษภัยของปัญหายา
เสพติดที่ต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจสืบเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดในอนาคต และ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนที่มีต่อผู้เสพยาเสพติดจากอาชญากรมาเป็นผู้ป่วย เพื่ อให้สังคมเปิด
โอกาสให้บาบัดรักษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และเปิดใจยอมรับให้กลับคืนสู่สังคมเพื่อลดการ
ตีตราที่อาจส่งผลให้ผู้พ้นการบาบัดกลับไปเสพยาเสพติดซ้าอีก
1.3 ประสบการณ์จากต่างประเทศ
United Nations Office on Drugs and Crime (United Nations, 2007: 3) กล่าวว่า
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหานักโทษล้นเรือนจาและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไร้มนุษยธรรม
เนื่องมาจากสภาพปัญหาการดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่มีลักษณะการดึงคดีเข้าสู่
ระบบ ใช้เวลานาน และจากัดอิสรภาพ ทาให้ต้องระดมทรัพยากรเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณคดีที่
เพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้เป็นช่องทางในการหันเหคดี
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ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อลดสภาพปัญ หาที่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
ประสบอยู่ การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวคิดหนึ่งที่นานาประเทศนามา
กาหนดเป็นนโยบายและกฎหมายเพื่อเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติด หรือผู้ค้ายาเสพติดติดรายย่อยออก
จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดที่เป็นผู้ป่วยได้รับการบาบัดอย่างเหมาะสม
และผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้ทีพฤติกรรมอาชญากรได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม จากผลการดาเนินการ
ตามนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดีย าเสพติด จาก
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ พบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดส่งผลให้มีจานวนผู้เสพยาเสพติดลดลงและมีแนวโน้มผู้สมัครใจเข้ารับการบาบัดมากขึ้น อีกทั้ง
อัตราการตายอั นเนื่องมาจากการใช้ ยาเสพติด ลดลง ซึ่ ง ความสาเร็ จจากการปฏิ บัติ ตามนโยบาย
ดัง กล่าวมีผลต่อการตัดสินใจกาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ของ
ประเทศไทยในอนาคต จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่ เห็นสอดคล้องกันว่า ความสาเร็จผล
จากการดาเนินการตามนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดของประเทศต่างๆ มี
ทั้งผลดีและผลเสีย เพราะฉะนั้น หากจะนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมา
กาหนดเป็นนโยบายต้องมีการศึกษาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับจากนโยบายอย่างละเอียด
และรอบคอบ
จากผลการศึกษา พบว่า ประสบการณ์จากต่างประเทศในการดาเนินการตามนโยบายและ
มาตรการทางเลื อกในการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของคดี ยาเสพติ ด มี ผลต่ อการตัด สินใจ
กาหนดนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในขณะนั้นอยู่
ในขั้นรุนแรง การดาเนินการตามนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดไม่ได้ผลเท่าที่ควร ผู้เสพยาเสพติด
จานวนมากถูกส่งตัวเข้าเรือนจาเพื่อรอรับการพิจารณาส่งผลให้เกิดปัญหาคดีล้นศาล-คนล้นคุก รัฐบาล
จึ ง ต้ อ งแสวงหาทางเลื อ กใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด โดยศึ ก ษาและเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ของประเทศที่ประสบความสาเร็จในเรื่อ งการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด เพื่ อนาวิธีการ
เหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
2. ระบบการเมือง (political system)
ระบบการเมือง (political system) มีความสาคัญ อย่างมากในการพิจารณาและตัดสินใจ
กาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญส่วนใหญ่ เห็นสอดคล้องกันว่า การกาหนดนโยบายครั้งต่อไป ควรให้ระบบการเมืองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นตั้งแต่มีการร่างข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในเวทีของสานักงาน
ป.ป.ส. หรือ เวทีข องฝ่า ยวิชาการต่างๆ เพื่อ ให้ร ะบบการเมื องได้เ ข้า ใจและเห็ นความสาคั ญ ของ
นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถแก้ไข
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ปัญหายาเสพติดได้ เมื่อระบบการเมืองเห็นถึงความสาคัญของนโยบายดังกล่าวตั้งแต่เข้าร่วมประชุม
จะทาให้ระบบการเมืองสามารถพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายและตัดสินใจกาหนดเป็นนโยบายง่ายขึ้น
เมื่ อมองย้ อ นกลั บไปในช่ วงที่ มี การประกาศนโยบายสงครามกั บยาเสพติ ด ที่ ใ ช้ ม าตรการ
ปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยวิธีการที่รุนแรงส่งผลให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในช่วงเวลานั้นรุนแรงอย่างมาก เกิดปัญ หาการฆ่า ตัด ตอนผู้บ ริสุท ธิ์ ปัญ หาคดีล้น ศาล-คนล้น คุก
เนื่องจากผู้กระทาผิดคดียาเสพติดโดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติด ถูกดาเนินคดีและกักขังในเรือนจาเป็น
จานวนมาก จึงต้องนามาตรการทางเลือกอื่นมาใช้ในการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากเรือนจาเพื่อ
บรรเทาสภาพปัญหาคนล้นคุก และให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษาอย่างผู้ป่วยมิใช่อาชญากร
ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในช่วงนั้นทาให้ ระบบการเมืองจึงตัดสินใจกาหนด
นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนั้น
"รัฐบาลของไทยจะคิดมาก่อนแล้วว่าจะทาอะไร แล้วก็สั่ง ลงมา
ป.ป.ส. ไม่มีทางเลือก ก็ต้องเขียน"
(กอบกูล จันทวโร, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2555)
จากผลการศึ กษา พบว่ า การพิ จารณาและตั ดสิ นใจก าหนดนโยบายการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดี ยาเสพติด เป็นการตัดสินใจจากคนส่ วนน้ อยที่มาจากการเลื อกตั้งของประชาชน
สอดคล้องกับ ตัวแบบชนชั้นนา (elite model) ของ มยุรี อนุมานราชธน (2551) ที่กล่าวว่า
นโยบายจะถูกกาหนดโดยชนชั้นนาซึ่งเป็นกลุ่มคนจานวนน้อยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดย
การตัดสินใจในการกาหนดนโยบายจะเป็นไปตามความพึงพอใจ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของชน
ชั้นนาในสังคมการเมืองนั้นๆ โดยมีข้าราชการซึ่ งเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทาหน้าที่เพียงนา
นโยบายปฏิ บัติ ต่ อประชาชนเท่า นั้ น ทิ ศทางของการก าหนดนโยบายจึ ง เป็ น ทิศ ทางแบบแนวดิ่ ง
(vertical) จากชนชั้นปกครองสู่ประชาชน ดังนั้น การกาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติดหรือนโยบายด้านยาเสพติดต่างๆ ของประเทศ ระบบการเมือง โดยเฉพาะผู้นาที่มี
คุณลักษณะความเป็นผู้นาถือว่ามีบทบาทสาคัญที่สุดในการตัดสินใจกาหนนโยบายการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นผู้นาที่มีภาวะความเป็นผู้นาในการปกครองประเทศ ประกอบกับ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มแข็ง มีการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพรรคเดียว พันตารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร จึงเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจในการกาหนดนโยบายด้วยตนเอง
3.

นา ก (output)
เมื่อระบบการเมือง (political system) ทาการพิจารณาปัจจัยนาเข้า (input) และเห็นว่า ข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่ สานักงาน ป.ป.ส. ส่งมาให้นั้น เป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่จะนามาใช้บรรเทาปัญหาคดี
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ล้นศาลและคนล้นคุก จึงตัดสินใจกาหนดออกมาเป็น พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.2545 ด้วยเหตุผลที่ว่า ในขณะนั้นประเทศไทยประสบปัญหาการใช้ยาเสพติดมากขึ้น ประกอบกับ
การนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดที่มุ่งปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้เสพยา
เสพติดว่าเป็น "ผู้ป่วย" มิใช่ "อาชญากร" จึงสมควรได้รับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการที่
เหมาะสม ที่ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย และผู้เสพ
และจ าหน่ า ยยาเสพติ ด จ านวนเล็ ก น้ อ ยด้ ว ย พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั นที่ 3
มีนาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา โดยมีกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาคีต่างๆ ซึ่งหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เน้นถึงกระบวนการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่า ง
แท้จริง
4. ผลสะท้อนกลับ (feedback)
เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาปัจจัยนาออก (output) หรือ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.2545 ไปปฏิบัติ ผลจากการนาไปนโยบายนั้นไปปฏิบัติจะเป็นผลสะท้อนกลับไปเป็น
ปัจจัยนาเข้าสาหรับการกาหนดนโยบายในครั้งต่อไป โดยผลสะท้อนกลับ ประกอบด้วย 2 ร
4.1 ความพึงพอใจของสังคม
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ มีความพึงพอใจต่อการนาพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาใช้ เนื่องจากเป็นการให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา
ภายนอกเรือนจาในฐานะของคนป่วยไม่ใช่อาชญากร ซึ่งช่วยให้ผู้เสพยาเสพติดไม่ถูกสังคมตราหน้าว่า
เป็ น คนขี้ คุก อี กทั้ ง การเข้ า รั บการฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด ตามพระราชบั ญ ญัติ ดั ง กล่ า ว
นอกจากจะช่วยให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการรักษาอาการติดยาเสพติดอย่างถูกต้องจากบุคลากรที่มี
ความรู้ ความชานาญเฉพาะด้านและช่วยให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย
และจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างคนที่มีคุณค่า มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถอยู่ในชุมชนได้โดยไม่ก่อความวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม
ส่วนรวม
" ผู้เสพคือผู้ป่วย ต้องดูแลเขาประดุจลูกสุดท้อง"
(เพทาย ปทุมจันทรรัตน์, สัมภาษณ์, 10

ม 2555)
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4.2 ผลในทางปฏิบัติจากการนาพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ไปปฏิบัติ
4.2.1 ปัญหาการบริหารจัดการระบบบังคับบาบัด
จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่ เห็นสอดคล้องกันว่า ระบบบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่รัฐบาลมุ่งเน้นในการเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย โดยไม่ได้เตรียม
ความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบในการบาบัดผู้เสพยาเสพติดที่จาเป็นจะต้องมีหน่วยงานมารองรับผู้เสพ
ยาเสพติดเป็นจานวนมาก และหากผู้เสพยาเสพติดปฏิเสธที่จะเข้ารับการบาบัดโดยสมัครใจ ผู้เสพ
ยาเสพติดเหล่านั้นจะถูกนาตัวเข้าสู่ระบบบังคับบาบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.2545 ที่รับผิดชอบโดยกรมคุมประพฤติโดยทันที จากความรีบ ด่ว นในการประกาศใช้ พ.ร.บ.
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เพื่อรองรับสภาพปัญหาผู้เสพยาเสพติดที่มีจานวนมากขึน้
โดยรั ฐบาลไม่ได้ เตรี ยมความพร้ อมให้ กับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลคนเหล่านี้ อย่างสมบูรณ์ จึ ง
ก่อให้เกิดปัญหาที่สาคัญๆ ได้แก่ สถานที่ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
ระบบบังคับบาบัดไม่เพียงพอ ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ได้จัดตั้งให้ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) เป็นสถานบาบัดผู้เสพยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด
เพี ยงแห่ งเดี ยว ในสั งกั ด กรมคุ มประพฤติ ที่ไ ด้รั บ การจั ดสรรงบประมาณในการดู แลผู้ เข้ ารั บการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จานวน 200 คน แต่เนื่องด้วยปริมาณผู้เสพยาเสพติด
ที่มีมากขึ้นส่งผลให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้เสพ
ยาเสพติดได้ ประกอบกับรัฐบาลเห็นความสาคัญของการบาบัดไม่มากจึงไม่ได้จั ดสรรงบประมาณเพื่อ
สร้างศูนย์ใหม่ แต่ให้กรมคุมประพฤติขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเพื่อร่วมเป็นหน่วยภาคีกับกรม
คุมประพฤติในการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด เช่น หน่วยงานของกรมการแพทย์ หน่วยงานจาก 3
เหล่าทัพ และวัด เป็นต้น เมื่อปัญหาผู้เสพยาเสพติดมีมากขึ้นงบประมาณที่ หน่วยงานภาคีได้รับการ
สนับสนุนจากกรมคุมประพฤติไม่เพียงพอที่จะนามาใช้ในการดูแลผู้เข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่ายา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทาให้ไม่สามารถดูแลผู้เสพยาเสพติดได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ข าดความเป็ น มื อ อาชี พ ในการดู แ ล
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เนื่องจากการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ
รักษาในแต่ละส่วน โดยแพทย์จะทาหน้าที่ในการบาบัดรักษาอาการเสพหรือติดยาเสพติด ส่วนการฟื้นฟู
สมรรถภาพต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาการในฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพัฒนาทักษะความรู้ และฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างคน
ที่มีคุณภาพและไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก แต่เนื่องจาก พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.2545 ไม่ได้บัญญัติระบบการติดตามภายหลังการบาบัดเสร็จที่อาจส่งผลให้ผู้พ้นการบาบัดกลับมา
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เสพยาเสพติดซ้าเมื่อกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้หันกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง และ
ที่สาคัญระบบบังคับบาบัดของประเทศไทยถูกต่างประเทศ มองว่า การบังคับบาบัดเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อมองว่า ผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยจึง ไม่สมควรใช้วิธีบัง คับบาบัด
โดยเฉพาะการบาบัดที่นาทหารเข้ามาดูแลผู้ เสพยาเสพติดแทนที่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความชานาญในการบาบัดรักษาอาการเสพยาเสพติด
จากกผลการศึกษา พบว่า เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับบาบัดผู้เสพยาเสพติด
นาพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ต ประสบปัญหาในเรื่องระบบ
การบริหารจัดการ ทั้งสถานที่รองรับ งบประมาณ บุคลากร และ ขั้นตอนในการดาเนินการต่อผู้เสพ
ยาเสพติด ยังขาดความพร้อมที่จะรองรับปริมาณผู้เสพยาเสพติดที่มีจานวนมากขึ้น ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่พบ
ในระบบบังคับบาบัดผู้เสพยาเสพติดล้วนสอดคล้อ งกับ รางานวิจัย เรื่อง "ผลการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545" ของ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และ
คณะ (2548) ที่พ บว่ า การด าเนิ นการต่อ ผู้เ สพยาเสพติ ดในระบบบัง คับ บาบัด ยัง ประสบปั ญ หา
งบประมาณไม่เพียงพอทาให้สถานฟื้นฟูฯ ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เกินกว่าที่กาหนด ขั้นตอนต่างๆ ใน
การดาเนิ นการต่อผู้เสพยาเสพติดยังไม่มีความสมบูรณ์ ทั้งการตรวจพิสูจน์ การชะลอฟ้อง การฟื้น ฟู
สมรรถภาพ และการติดตามผู้ที่พ้นการฟื้นฟู
ผลการดาเนินการตามนโยบายที่ผ่านมา
ด้วยการให้ความสาคัญกับมาตรการด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว อาจส่งผลให้
ต่างๆ ยังคงอยู่
และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไข โดยเฉพาะระบาบัดที่ยังขาดความพร้อมใน
การรองรับผู้เสพยาเสพติดที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น หากมีการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
มากาหนดเป็นโยบายใหม่หรือนาไปปรับปรุงแก้ไขนโยบายเดิม รัฐจะต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบาบัด
ที่จะเข้ามารองรับกลุ่มคนเหล่านี้ให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังเช่นที่เป็นอยู่ แม้จะ
มีการกาหนดเป็นนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมออกมาใช้ปฏิบัติหากหน่วยงานที่จะเข้ามา
รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ยังขาดความพร้อมทั้งสถานที่ งบประมาณ บุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
มืออาชีพ นโยบายที่กาหนดมานั้นก็จะไม่ประสบความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติกลับกลายเป็นการสร้าง
ปัญหาเพิ่มขึ้น
4.2.2 การทุจริตคอร์รัปชั่นในคดียาเสพติด
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ส่ ว นใหญ่ เห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า เมื่ อ
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ประกาศใช้มาได้ระยะหนึ่ง ประสบปัญหา
การประพฤติโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเกิดกรณีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเรียก
รับสินบนเพื่อช่วยเหลือผู้กระทาผิดในคดียาเสพติด จากการประชุมของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) พบว่ามีกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจกระทาผิดเกี่ยวกับคดี
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ยาเสพติด จานวนมาก เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ตารวจเรียกรับสินบนจากผู้ค้ายาเสพติด กล่าวคือ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้และแจ้งจานวนยาเสพติดของกลางแล้วก็เสนอทางเลือกให้กับ
ผู้ค้า ยาเสพติ ดว่ าหากมีป ริม าณของกลางจานวนมากก็จ ะถู กด าเนิ นคดีที่ มีอั ตราโทษสูง ถ้ าจะลด
ปริมาณยาเสพติดของกลางลงเพื่อให้เป็นคดีที่มีอัตราโทษต่าต้องจ่ายสินบนตามจานวนยาที่เอาออก
โดยคิดอัตรายาบ้าเม็ดละ 10,000 บาท หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจเรียกรับสินบนโดยแลกกับการ
ปรับเปลี่ยนข้อกล่าวหา เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจจับผู้กระทาผิดในข้อหาเสพยาเสพติดที่มีปริมาณของ
กลางจานวนน้อยซึ่งต้องส่งตัวเข้าบาบัดตามระบบบังคับบาบัด แต่ผู้กระทาผิดไม่ต้องการรับการบาบัด
และพยายามหาช่องทางหลีกเลี่ยง เจ้าหน้าที่ตารวจจึงใช้วิธีการเพิ่มข้อกล่าวหาเล่นการพนัน และทา
สานวนคดีส่งอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาล โดยอาศัยช่องว่างของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.2545 อย่างไรก็ดีหากผู้กระทาผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าวกระทาผิดข้อหาอื่นร่วมด้วยจึง
ไม่ต้องเข้าสู่ระบบบังคับบาบัด นอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติง านนั้นมี
ส่วนทาให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน อันก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ขาด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบ และการใช้ประโยชน์จากดุลพินิจทา
ให้เกิดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายหลายมาตรฐานและส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อกระบวนการ
ยุติธรรมขึ้นในสังคม
จากผลการศึ ก ษา แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเรีย กรับ สิน บนเพื ่อ ให้ค วามช่ว ยเหลือ
ผู้กระทาผิดในคดียาเสพติด ถือว่าเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากวงจรการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผล
กาไรจานวนมาก การที่เจ้าหน้าที่ยอมแลกเกียรติและศักดิ์ศรีกับเงินผิดกฎหมาย ถือว่าเป็นการกระทา
ที่ส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ทาให้ปัญหายาเสพติดยังคงแพร่ระบาด
และทวีความรุนแรงมากเพิ่มขึ้นจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความช่วยเหลือผู้กระทาผิด
เหล่ า นั้ น ให้ ลอยนวลอยู่ ใ นสั ง คมและสร้า งความเดื อดร้ อนต่ อประเทศชาติ ต่ อไป ซึ่ ง การบั ง คั บใช้
กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของ
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2551) ที่กล่าวว่า การค้ายาเสพติดเป็นธุรกิจมืดที่ได้ผลตอบแทนสูง มีอิทธิพล
อย่างมากต่อการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติต่อหน้าที่ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายไม่
สามารถอดทนอดกลั้นรับเงินจานวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ความช่วยเหลือผู้กระทาผิด การ
กระทาดัง กล่า วของเจ้ าหน้ าที่ ถือ ว่าเป็น การทุ จริต ต่อ หน้ าที่ โดยใช้ อานาจในทางมิ ชอบจัด ว่า เป็ น
อาชญากรรมคอปกขาว (white crime) และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ของ พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2540) ที่พบว่า การ
ปรับ ปรุ งโครงสร้ างเงิน และค่ าตอบแทนแก่เ จ้า หน้ าที่ ตารวจให้ สูง ขึ้ น จะช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ ตารวจ
สามารถดารงชีพอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติของผู้รักษาความยุติธรรม โดยไม่ต้องอาศัยงบบางส่วน
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ที่มาจากการกระทาผิดกฎหมาย หรือการทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้
อย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ได้รั บการก าหนดเป็น นโยบาย ประกอบด้ว ยปั จจัย ต่า งๆ ซึ่ง สามารถอธิบายได้ตามกระบวนการ
นโยบาย ดังนี้
ปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้มีการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบาย คือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้น จนมีการ
แพร่กระจายของการใช้และค้ายาเสพติดในทุกพื้นที่ของประเทศ ทุกภาคส่ วนล้วนเห็นความสาคัญใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้มาตรการปราบปราม
ยาเสพติดมาใช้ทาให้มีการดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจานวนมาก จนก่อให้เกิด
ปัญหาคดีล้นศาลที่ศาลต้องใช้ทรัพยากรในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับยาเสพติดจานวนมาก ในขณะที่
กรมราชทั ณ ฑ์ต้ อ งรับ ภาระจ านวนผู้ ต้ องขั ง ที่เ ป็ น นั กโทษเด็ ด ขาดและผู้ ต้ อ งขัง ที่ อ ยู่ร ะหว่า งการ
พิจารณาคดีที่เป็นผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยจานวนมากจนเกิด ปัญหาคนล้นคุกตามมาในที่สุด
ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการมาตรการอื่นๆ ที่จะนามาแก้ ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งขณะที่มีการ
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาคดีล้นศาล คนล้นคุกนั้น พบว่า ประสบการณ์จากต่างประเทศ เช่น
ประเทศโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เม็กซิโก และเวียดนาม ได้มีพัฒนาการของการนาแนวคิด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดไปกาหนดนโยบายใช้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
รูปแบบที่แตกต่างกันไป ได้แก่ การตรากฎหมายใหม่ การปรับปรุง แก้ไ ขเพิ่ มเติมกฎหมายเดิมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการกาหนดนโยบายเพื่อนามาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่ง
ปัจจัย เกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ปัญ หายาเสพติ ด และประสบการณ์จ ากต่ างประเทศ
ข้างต้นมีอิทธิพลสาคัญต่อการนาข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่วาระนโยบาย ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของไทย
ส่วนการกาหนดนโยบายนั้น พบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดี ย าเสพติ ด มี ก ารพั ฒ นาจนสามารถทราบแนวทางในการน ามาปฏิบั ติ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาได้
ประกอบกับตัวแสดงนโยบาย (actor) ได้แก่ ระบบการเมือ ง โดย พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็น ผู้นาที่มีภาวะความเป็นผู้นาในการปกครองประเทศ ประกอบกับ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มแข็ง มีการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพรรคเดียว พันตารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร จึงเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจในการกาหนดนโยบายด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเข้าใจต่อประเด็นการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ไม่
มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน เล็งเห็นความสาคัญและได้ประโยชน์ร่วมกันจากการนานโยบาย
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ไปปฏิบัติ ตลอดจนมีการดาเนินการอย่างจริงจัง กล่าวคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดเป็นอย่างดี และเห็นพ้องต้องกันว่าแนวคิด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดจะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เสพยาเสพติด
จากอาชญากรมาเป็นผู้ป่วยนาไปสู่การลดความต้องการใช้ยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งสานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านยาเสพติดระดับชาติและ
เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องสาคัญในการผลักดันนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนกรมราชทัณฑ์
ที่จะได้รับผลด้านจานวนของผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่ลดลง แม้กระทั่งผู้เสพยาเสพติดและครอบครัวก็
ได้รับประโยชน์ที่ผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ค้ารายย่อยไม่ถูกตีตราว่าเป็น “อาชญากร”
5.

ใน
โบ
ของคดียาเสพติดในอนาคต
จากการศึกษาปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดได้รับการ
กาหนดเป็นนโยบาย พบว่า นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดที่ผ่านมานั้น ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างสมบูรณ์ จึงสมควรมีการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมี
ข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดในอนาคต ดังนี้
5.1 ผู้เสพยาเสพติดบางกรณีและผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยที่ไม่ได้เป็นผู้เสพยาเสพติด ควร
ได้รับการพิจารณาเพื่อลดโทษทางอาญา เนื่องจากประเทศไทยมีการนาแนวคิดการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบาย โดยอยู่ในรูปของพระราชบัญ ญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนมุมมองจากผู้เสพเป็นผู้ป่วยซึ่งครอบคลุมเฉพาะ
ผู้เสพยาเสพติด ผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย และผู้เสพและ
จาหน่ายยาเสพติดจานวนเล็กน้อย แต่จากสภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบันพบว่ามี ผู้เสพยาเสพติด
แต่ทั้งนี้ ผู้เสพยาเสพติดนั้นมีหลายระดับที่ควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับเงื่อนไขในการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรม ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้เสพกัญชาถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุม พอนา
ปัสสาวะไปตรวจกลับไม่พบยาเสพติด อาจเนื่องมาจากไม่ได้เสพกัญชาก่อนหน้าที่จะถูกจับกุม หรือ
ฤทธิ์ของกัญชาหมดจึงตรวจไม่พบยาเสพติด ผู้เสพกัญชารายนี้จึงถูกตั้งข้อหาและถูกดาเนินคดีฐานมี
กัญ ชาไว้ในครอบครองเพียงฐานเดียว ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการบังคับบาบัดได้เนื่องจากผลตรวจ
ปัสสาวะไม่พบยาเสพติด การดาเนินคดี เพื่อลงโทษบุคคลดัง กล่า วอาจเป็ นวิธีการที่รุนแรงเกินไป
เจ้าหน้าที่จึงควรพิจารณาถึงลักษณะของพฤติกรรมก่อนหน้าที่จะถูกจับกุม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับ
ความเป็นธรรมและได้รับการบาบัดรักษาอย่างเหมาะสมในฐานะของผู้เสพยาเสพติดคนหนึ่ง และผู้ค้า
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รายย่อยที่ไม่ได้เป็นผู้เสพยาเสพติด คนกลุ่มนี้ควรได้รับการลดโทษทางอาญา เนื่องจากผู้ค้ารายย่อย
เหล่านั้นไม่มีพฤติกรรมอาชญากร เหตุผลที่บีบคั้นให้ต้องค้ายาเสพติดเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อย
เพื่อประทังชีวิตของตนเองและครอบครัว หากลงโทษทางอาญาสาหรับผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเหล่านี้
อาจเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายวิชาการด้านยาเสพติด การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการด้านยาเสพติดเพื่อทักทอความรู้ทางด้านยาเสพติด โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากนักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการศึกษาและรวบรวมแนวทางใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผนึกความร่วมมือกับสื่อมวลชน องค์การพัฒนาเอกชน และประชาชน
จะเป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญที่จะทาให้ระบบการเมืองเห็นถึงความสาคัญของแนวคิดการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดและหยิบยกแนวคิดนี้มาตัดสินใจกาหนดเป็นนโยบายเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่สังคม
5.3 ควรศึกษามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากประสบการณ์ของต่างประเทศ
เพิ่มเติม จากการศึกษานโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ ในบทที่ 4
ประเทศต่างๆ ได้นานโยบายการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดไปปฏิบัติควบคู่กับมาตรการอื่นๆ เช่ น การลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด (harm reduction) การลดโทษทางอาญา (depenalization) และการทาให้ยาเสพติด
ถูกกฎหมาย (legalization) ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
จึงควรทาการศึกษาถึงความสาเร็จและความล้มเหลวจากการนานโยบายและมาตรการทางเลือกอื่นๆ
ไปปฏิบัติจากประสบการณ์ของต่างประเทศ เพื่อนาบทเรียนเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทยเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
5.4 ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการผลักดันแนวคิดการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดไปสู่การตัดสินใจกาหนดนโยบาย สัง เกตได้ว่าปัญ หาการใช้
ยาเสพติดเป็นปัญหาสาธารณสุขอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนจานวนมากในสังคม หากประชาชนมี
ความรู้และความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการนาแนวคิดดังกล่าวไปกาหนด
เป็นนโยบาย ด้วยการเข้าชื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจและความต้องการของ
ประชาชนในการน าแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบาย
ความเห็นพ้องต้องกันของประชาชนจะเป็นพลังกระตุ้นให้รัฐบาลตัดสินใจกาหนดนโยบายการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด เนื่องจากรัฐบาลให้ความสาคัญกับความพึงพอใจจากภาคประชาสังคม
เพราะเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ในบทที่ 6 นี้เป็น การกล่ าวถึง บทสรุป ข้ อจากัดของงานวิจัย ข้อ เสนอแนะในการกาหนด
นโยบาย และข้อเสนอแนะสาหรับการทาศึกษาครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง "นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมจากนโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดของไทยและต่างประเทศ และปัจจัย ที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดีย าเสพติด ถูก น ามาก าหนดเป็น นโยบาย โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative
research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร (documentary research) การค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร (documentary study) และการสั มภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ผู้ใ ห้
ข้อมูลสาคัญที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกาหนดนโยบายด้านยาเสพติดของไทย
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น คือ 1. แนวคิด วัตถุประสงค์ และ
รูปแบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด 2. ปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ถูกกาหนดเป็นนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 แนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
1.1.1 แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวคิดหนึ่งที่มุ่งปรับเปลี่ยน
มุมมองของผู้เสพยาเสพติดจาก “อาชญากร” มาเป็น “ผู้ป่วย” เพื่อทาให้ผู้เสพยาเสพติดมีแรงจูงใจใน
การเข้ ารั บการบ าบั ดรั กษาแบบสมัค รใจจากแพทย์ผู้ เชี่ย วชาญ แทนการถูก ดาเนิน คดี อาญาตาม
กระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยให้การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยการลดทอนความเป็นอาชญากรมจะใช้เฉพาะในกรณีของผู้เสพยาเสพติดหรือผู้เสพและ
ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยเพื่อเสพส่วนตัว
1.1.2 วัตถุประสงค์ของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) ปรับเปลี่ยนมุมองจาก "อาชญากร" มาเป็น "ผู้ป่วย" คือ การทาให้ผู้เสพยาเสพติด
ที่เป็นเหยื่อจากการกระทาของตนเอง ตระหนักว่าตนเองเป็น "ผู้ป่วย" มิใช่ "อาชญากร" เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาอาการติดยาเสพติดด้วยความสมัครใจมากยิ่งขึ้น
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2) ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด คือ การให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมในฐานะของ "ผู้ป่วย" ที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาทางการแพทย์ มิใช่
"อาชญากร" ที่ต้องถูกกักขังในเรือนจา
3) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดียาเสพติด คือ
การเบี ่ย งเบนผู ้เ สพยาเสพติด ออกจากกระบวนการยุต ิธ รรมทางอาญา เพื ่อ ให้ ห น่ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความคล่องตัวในการดาเนินคดียาเสพติด รายสาคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถนาทรัพยาการต่างๆ ทั้งงบประมาณ อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ มาบริหารจัดการต่อผู้ผลิตหรือ
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เป็นอาชญากรสาคัญของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4)
ตร
ร
ต คือ การให้ความรู้ในการใช้ยาเสพติดหรือ
สารเสพติดชนิดต่างๆ อย่างถูกวิธี เพื่อลดอัตราการตายและการแพร่เชื้อโรคติดต่อไปยังบุคคลอื่น
1.1.3 รูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรมของคดียาเสพติด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดใช้ รูปแบบการเบี่ยงเบนผู้เสพ
ยาเสพติดออกจากระบวนการยุติธรรม ทั้งในขั้นตอนเบี่ยงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และ
ขั้นตอนเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม อธิบายได้ดังนี้
1) ขั้นตอนเบี่ยงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในขั้นตอนนี้จะกระทาก่อนเกิดเป็นความผิด
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการยุติรรม กล่าวคือ เมื่อผู้เสพยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่
จับกุม แต่จะไม่ถูกดาเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้เสพยาเสพติดยินดีที่ จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบางอย่างหรือได้รับการดาเนินการจากหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
2) ขั้นตอนเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในขั้นตอนนี้จะกระทาเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น
แล้วจึงต้องแสวงหาแนวทางในการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากการดาเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมให้เร็วที่สุด กล่าวคือ เมื่อผู้เสพยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและดาเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามาในระดับหนึ่ง การลดทอนความเป็นอาชญากรรมตามรูปแบบนี้จะเบี่ยงเบนผู้เสพ
ยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดทอนการลงโทษ การบาบัดรักษา
การชะลอฟ้องในระหว่างการตรวจพิสูจน์ เป็นต้น
1.2 ปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติ ดถูกกาหนด
เป็นนโยบาย
ปัจจัยที่ทาให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดได้รับการกาหนด
เป็นนโยบาย ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามกระบวนการนโยบาย ดังนี้
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ปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้มีการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดได้รับการกาหนดเป็นนโยบาย คือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้นจน
มี ก ารแพร่ ก ระจายของการใช้ แ ละค้ า ยาเสพติ ด ในทุ ก พื้ น ที่ ข องประเทศ ทุ ก ภาคส่ ว นล้ ว นเห็ น
ความสาคัญ ในการแก้ไ ขปัญ หาดัง กล่า วจึง มีก ารดาเนิน กระบวนการยุติธ รรมทางอาญาโดย น า
มาตรการปราบปรามยาเสพติด มาใช้ทาให้มีการดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด
จานวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาลที่ศาลต้องใช้ทรัพยากรในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
จานวนมาก ในขณะที่กรมราชทัณฑ์ต้องรับภาระจานวนผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีที่เป็นผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยจานวนมากจนเกิด ปัญหาคนล้นคุก
ตามมาในที่สุด ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการมาตรการอื่นๆ ที่จะนามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ซึ่ง ขณะที่ มี การแสวงหาแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาคดีล้ น ศาล คนล้ น คุ ก นั้ น พบว่ า ประสบการณ์ จ าก
ต่างประเทศ เช่น ประเทศโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เม็กซิโก และเวียดนาม ได้มีพัฒนาการ
ของการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดไปกาหนดนโยบายใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ได้แก่ การตรากฎหมายใหม่ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการกาหนดนโยบายเพื่อนามาใช้เป็น
แนวปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยเกี่ยวกับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และประสบการณ์จาก
ต่างประเทศข้างต้นมีอิทธิพลสาคัญต่อการนาข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่วาระ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของไทย
ส่วนการกาหนดนโยบายนั้น พบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดี ย าเสพติ ด มี ก ารพั ฒ นาจนสามารถทราบแนวทางในการน ามาปฏิบั ติ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาได้
ประกอบกับ ตัวแสดงนโยบาย (actor) ได้แก่ ระบบการเมือ ง โดย พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็น ผู้นาที่มีภาวะความเป็ นผู้นาในการปกครองประเทศ ประกอบกับ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มแข็ง มีการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพรรคเดียว พันตารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร จึงเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจในการกาหนดนโยบายด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเข้าใจต่อประเด็นการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ไม่
มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน เล็งเห็นความสาคัญและได้ประโยชน์ร่วมกันจากการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ ตลอดจนมีการดาเนินการอย่างจริงจัง กล่าวคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดเป็นอย่ างดี และเห็นพ้องต้องกันว่าแนวคิด
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดจะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เสพยาเสพติด
จากอาชญากรมาเป็นผู้ป่วยนาไปสู่การลดความต้องการใช้ยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งสานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านยาเสพติดระดับชาติและ
เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องสาคัญในการผลักดันนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนกรมราชทัณฑ์
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ที่จะได้รับผลด้านจานวนของผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่ลดลง แม้กระทั่งผู้เสพยาเสพติดและครอบครัว
ก็ได้รับประโยชน์ที่ผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ค้ารายย่อยไม่ถูกตีตราว่าเป็น “อาชญากร”
2. ข้อจากัดในการวิจัย
2.1 ข้อจากัดด้านการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทั้งในสาขาอาชญาวิทยาและ
งานยุติธรรมและรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะการศึกษาถึงกระบวนการนโยบายในขั้นก่อตัวและ
กาหนดนโยบายซึ่งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้า ศึกษา และเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการ
นโยบายเพิ่มเติม ด้วยความกรุณาของประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่ได้ให้คาปรึกษาด้วยการอธิบายถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างละเอียด
พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้มีความเข้ าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาปรึกษาที่ได้รับมาเป็นประโยชน์ต่อการทา
วิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
2.2 ข้อจากัดด้านข้อมูลเอกสารในการวิจัย การศึกษาครั้งนี้มุ่งประเด็นไปที่เรื่องการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับความสนใจในสังคมไทยมากนัก
จึงส่งผลข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เป็นภาษาไทยในเรื่องนี้มีจานวนน้อยมาก ข้อมูลและเอกสาร
ส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยสามารถสืบค้นมาได้ล้วนเป็นภาษาต่างประเทศและมาจากอินเตอร์เน็ตซึ่งอาจส่งผล
ให้การอ้างอิ งแหล่ง ที่มาของข้อมู ลไม่น่ าเชื่อถื อมากเท่าที่ค วรในการทาวิจัย ด้วยความกรุ ณาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการภายนอกที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดและแนะนาบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านนี้แก่
ผู้วิจัยเพื่อสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งการเสาะแสวงหาแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวผู้วิจัย ส่งผลให้
ผู้วิจัยได้พบกับผู้ทรงความรู้ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการอธิบาย แนะนา
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาในครั้งนี้
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1.1 ควรมีการนาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรมของ
คดีย าเสพติด และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดที่สานักงานคณะกรรมการและป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นมาช่ ว งหนึ่ ง มาพั ฒ นาเป็ น ทางเลื อ กเชิ ง นโยบายใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่ อนาไปใช้แก้ปัญหายาเสพติดที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยการพัฒนาให้เป็นนโยบายที่มีความชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการนาไปปฏิบัติ หรือเพื่อนาไปปรับแก้
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กฎหมาย หรือร่างกฎหมายใหม่ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อเป็นการป้องกันและเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดหรือผู้กระทาผิดคดียาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.1.2 ควรมี การทบทวนถึ งการนิ ยามความหมายของยาเสพติ ด และการจัดส าดั บ
ความสาคัญประเภทของยาเสพติดใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีความทับซ้อนกันระหว่างคาว่า ยาเสพติด
สารเสพติด และสิ่งเสพติด ซึ่งมีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย รวมถึงการนามาใช้ในทางที่ถูกและ
ผิดกฎหมาย ส่งผลให้การจัดลาดับความสาคัญของยาเสพติดมีความคลาดเคลื่อน ฉะนั้นการนิยาม
ความหมายของยาเสพติด สารเสพติด และสิ่งเสพติดให้ชัดเจน รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของ
ประเภทยาเสพติดตามกฎหมายให้ เหมาะสมจะช่วยให้สามารถลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
ยาเสพติดในบางตัวยาเพื่อลดความเป็นอาชญากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลง
3.1.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในมิติอื่นๆ
เพื่อเป็นทางเลือกในการนาไปแก้ปัญ หาเรื่องต่างๆ เช่น การกระทาผิดของเด็กและเยาวชน ปัญหา
ความรุนแรงทางการเมือง เป็นต้น
3.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนโยบาย
3.2.1 ควรมีการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ของคดียาเสพติด และแนวคิ ดอื่นๆ ทั้ง การทาให้ถูกกฎหมาย (legalization) การลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด (harm reduction) การลดทอนการลงโทษทางอาญา (depenalization) แก่ผู้กาหนด
นโยบาย ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ ต้องนานโยบายไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของแนวคิดต่างๆ อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง ลดความสับสนในการ
นาแนวคิดต่างๆ ไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติด เพื่อชี้แจ้ง
ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินการตามนโยบาย และระดมความคิดเห็นเพื่อ
นาไปสู่การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดอบรมความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวคิดตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เกิ ดผลการดาเนิ นการที่เ ป็นรู ปธรรมและสอดคล้ องกับ สถานการณ์ข องปัญ หายาเสพติด ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3.2.2 ควรประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยจัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทุก
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน การเมือง สื่อมวลชน นักวิชาการ ประชาชน ทั้ง ในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แก่ทุกฝ่าย อันจะ
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ก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวนโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแรงต่อต้านให้
กลายเป็นความร่วมมือด้วยความเต็มใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้เสพยาเสพติด
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง การน านโยบายและมาตรการทางเลื อ กในการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติดไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการทางเลือก
ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาการลดทอนความเป็นอาชญากรรมจากกรณีศึกษาของต่างประเทศในมิติ
อื่นๆ เพื่อนามาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับคดีต่างๆ ของประเทศไทย
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แบบสัมภาษณ์ ก
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด:
ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากระบบราชการ)
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบการทา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และ
รูปแบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด และปั จจัยความสาเร็จที่สามารถ
ผลักดันให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกนามากาหนดเป็นนโยบายที่
มีความชัดเจนที่มีความชัดเจนที่ชัดเจน
โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ส่วนที่ 3 นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่วนที่ 4 กระบวนการก่อตัวและกาหนดนโยบายยาเสพติด
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจนที่มีความชัดเจน
ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณที่ jท่านให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ไว้ ณ
โอกาสนี้

นางสาวนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์
นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสัมภาษณ์ ก
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด:
ศึกษาเฉพาะกรณี การลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานราชการ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เพศ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่ง/ระดับปัจจุบัน
5. สังกัด/หน่วยงาน
6. ระยะเวลาที่ดารง/ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
1) จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดตามทัศนะของ
ท่านเป็นอย่างไร
ส่วนที่ 3 นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) จากนโยบายและมาตรการของรัฐที่รัฐบาลชุดต่างๆ กาหนดมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (เช่น ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ยุทธศาสตร์ 5
รั้ว ป้องกัน ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นต้น ) ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการ
ของแต่ละรัฐบาลที่นามาใช้นั้น ประสบความสาเร็จในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดหรือไม่ อย่างไร
ส่วนที่ 4 กระบวนการก่อตัวและกาหนดนโยบายยาเสพติด
1) จากประสบการณ์ ของท่ าน ท่ านคิด ว่า นโยบายยาเสพติ ดของรัฐ บาลชุ ดปั จจุ บัน หรื อที่ ผ่า นมา
มีกระบวนการทางานเพื่อก่อตัวและกาหนดนโยบายอย่างไร
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมา
กาหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจนที่มีความชัดเจน
1) ท่านคิดว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หากในอนาคตมีการนาแนวคิดการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจน
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2) ท่านคิดว่าทิศทางในการก่อตัวและกาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จะเป็นไปในแนวเดียวกับนโยบายยาเสพติดที่ดาเนินการอยู่หรือผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
3) ท่านคิดว่าหากในอนาคตมีนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ช่วงเวลาใด
ที่เหมาะสมสาหรับการประกาศใช้นโยบายดังกล่าว
4) ท่านคิดว่าผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทใด ที่สมควรได้รับการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด
5) ท่านคิดว่ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ประเภทใด ที่ควรได้รับการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรม
6) ท่ านคิด ว่า มีปั จจั ยอื่ นอี กหรือ ไม่ ที่ มีผ ลต่ อการผลั กดั นให้เ กิด นโยบายการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด
7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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แบบสัมภาษณ์ ข
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด:
ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากองค์การพัฒนาเอกชน)
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และ
รูปแบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด และปัจจัย ความสาเร็จที่สามารถ
ผลักดันให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดถูกนามากาหนดเป็นนโยบายที่มี
ความชัดเจนที่มีความชัดเจนที่ขัดเจน
โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ส่วนที่ 3 นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่วนที่ 4 กระบวนการก่อตัวและกาหนดนโยบายยาเสพติด
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ
คดียาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจนที่มีความชัดเจน
ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ไว้ ณ
โอกาสนี้

นางสาวนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์
นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสัมภาษณ์ ข
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด:
ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากองค์การพัฒนาเอกชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เพศ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่ง/ระดับปัจจุบัน
5. สังกัด/หน่วยงาน
6. ระยะเวลาที่ดารง/ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
1) จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดตามทัศนะของ
ท่านเป็นอย่างไร
ส่วนที่ 3 นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) จากนโยบายและมาตรการของรัฐที่รัฐบาลชุดต่างๆ กาหนดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (เช่น ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ยุทธศาสตร์ 5
รั้ว ป้องกัน ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นต้น ) ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการ
ของแต่ละรัฐบาลที่กาหนดและนามาใช้นั้น ประสบความสาเร็จในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดหรือไม่ อย่างไร
ส่วนที่ 4 กระบวนการก่อตัวและกาหนดนโยบายยาเสพติด
1) จากประสบการณ์ ของท่ าน ท่ านคิด ว่า นโยบายยาเสพติ ดของรัฐ บาลชุ ดปั จจุ บัน หรื อที่ ผ่า นมา
มีกระบวนการทางานเพื่อก่อตัวและกาหนดนโยบายอย่างไร
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมา
กาหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจนที่มีความชัดเจน
1) ท่านคิดว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หากในอนาคตมีการนาแนวคิดการลดทอนความ
เป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมากาหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจน

169
2) ท่านคิดว่าทิศทางในการก่อตัวและกาหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
จะเป็นไปในแนวเดียวกับนโยบายยาเสพติดที่ดาเนินการอยู่หรือผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
3) ท่านคิดว่าองค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนโยบายการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดหรือไม่ อย่างไร
4) ท่านคิดว่าหากในอนาคตมีนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด ช่วงเวลาใด
ที่เหมาะสมสาหรับการประกาศใช้นโยบายดังกล่าว
5) ท่านคิดว่าผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทใด สมควรได้รับการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด
6) ท่านคิดว่ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ประเภทใด ควรได้รับการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรม
7) ท่ า นคิ ด ว่ า มี ปั จ จั ย อื่ น อี ก หรื อ ไม่ ที่ มี ผ ลต่ อ การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด นโยบายการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมของคดียาเสพติด
8) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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แบบสัมภาษณ์ ค
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด:
ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากภาคประชาชน)
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และ
รูปแบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด และปัจจัยความสาเร็จที่สามารถ
ผลักดันให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกนามากาหนดเป็นนโยบายที่
มีความชัดเจนที่มีความชัดเจน
โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งประเด็นคาถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
ส่วนที่ 3 นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่วนที่ 4 กระบวนการก่อตัวและกาหนดนโยบายยาเสพติด
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการนาแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด
มากาหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจนที่มีความชัดเจน
ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ไว้ ณ
โอกาสนี้
นางสาวนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์
นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสัมภาษณ์ ค
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด:
ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากภาคประชาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ-นามสกุล
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพปัจจุบัน
5. ระยะเวลาที่เป็นผู้นาชุมชน
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด
1) ท่านมีมุมมองต่อสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดของประเทศไทยและภายในชุมชนของ
ท่านเป็นอย่างไร
2) ท่านคิดว่าปัญหายาเสพติดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ด้วยวิธีการใด โดยใคร และ
ดาเนินการอย่างไร
3) ท่านเคยได้ยินเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดหรือไม่
4) หากเคยได้ยิน ตามความคิดของท่านคิดว่าการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดี
ยาเสพติดคืออะไร นามาใช้ดาเนินการกับใคร มีวิธีการอย่างไร และเพื่อประโยชน์อะไร
5) หากไม่เคยได้ยิน ท่านเคยได้ยินเรื่อง การมองผู้เสพเป็นผู้ป่วยหรือไม่
6) หากเคยได้ยิน ตามความเห็นของท่าน การมองผู้เสพเป็นผู้ป่วยหมายถึงอะไร
ส่วนที่ 3 นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) ท่านเคยได้ยินหรือเข้าร่วมโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โครงการ 5 รั้ว ป้องกัน
โครงการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด หรือโครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดหรือไม่
2) หากท่าเคนได้ยินหรือเข้าร่วมโครงการ ท่านเข้าร่วมในฐานะใด มีเหตุผลอะไรในการเข้า
ร่วม หลังจากเข้าร่วมทราบอะไรบ้าง และนาสิ่ง ที่ไ ด้จากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้กับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน หรือไม่ อย่างไร
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ส่วนที่ 4 กระบวนการก่อตัวและกาหนดนโยบายยาเสพติด
1) ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถมีสิทธิร่วมแสดงความคิดเห็นในการก่อตัว
ของนโยบายยาเสพติดของรัฐบาล
2) หากท่านทราบ ท่านคิดว่าควรดาเนินการอย่างไรบ้าง
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการนาแนวคิดการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมา
กาหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจนที่มีความชัดเจน
........ท่านคิดว่า ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทุกคนควรออกห่าง ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง
........ท่านคิดว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นอาชญากร
........ท่านคิดว่า ผู้เสพยาเสพติดเป็นป่วย
........ท่านคิดว่า ผู้เสพยาเสพติดทุกชนิดควรได้รับการลงโทษจาคุก
........ท่านคิดว่า ผู้เสพยาเสพติดควรได้รับการบาบัดรักษา
........ท่านคิดว่า ผู้เสพยาเสพติดที่ผันตัวเองจากผู้เสพไปเป็นผู้ค้ารายย่อยควรได้รับการลงโทษจาคุก
........ท่านคิดว่า ผู้ค้า ผู้ผลิตยาเสพติดควรได้รับการลงโทษจาคุกเป็นระยะเวลานาน
........ท่านคิดว่า การที่ผู้เสพยาเสพติดยินดีเข้ารับการบาบัดรักษาด้วยความสมัครใจจะมีส่วนช่วยให้
ผู้เสพยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร
........ท่านคิดว่า การบังคับให้เข้ารับการบาบัดรักษาจะช่วยให้คนในสังคมปลอดภัยจากผู้เสพยาเสพติด
........ท่านคิดว่า ครอบครัว เพื่อน ชุมชน มีส่วนช่วยในการเฝ้าระวังการค้ายาเสพติดในชุมชน
1) หากในอนาคตมีกฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการ ที่นามาใช้ปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติด
เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ต้องรับการลงโทษจาคุกหรือบทลงโทษที่รุนแรง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
2) ท่านคิดว่าหากในอนาคตมีกฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการ ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
3) ท่านคิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ ที่มีผลต่อการผลักดันให้เกิดนโยบายการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมในคดียาเสพติด
4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุล นางสาวนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์
วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2530 จังหวัดอุดรธานี
ประวัติการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ - บริหารงานยุติธรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
- สังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2555

