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บทน า 
 ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ประเทศไทย
ได้เคยมีกระบวนการในการบ าบัดผู้ติดฝิ่นและลงโทษอย่างเด็ดขาดกับพวกที่น ายาเสพติดเข้ามาใน
ประเทศไทยและจ าหน่ายยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาวิกฤตที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ ต่อมาปีพุทธศักราช 2545 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด โดยใช้หลักป้องกันน าหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้ า
ต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาด จากนโยบายดังกล่าวถือว่าผู้เสพมิใช่อาชญากร จึงต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง จึงมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการในการปฏิบัติงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาข้อ
กฎหมายที่เป็นปัญหาขัดข้องของพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  2545 รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืน ๆ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพนั้น ได้จัดท าแผนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 22 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะก าหนดให้ผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฝึกอาชีพ ท างานบริการสังคม หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตโดยห่างไกลจากยาเสพติด  เมื่อคณะอนุกรรมการมีค า
วินิจฉัยให้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯแบบควบคุมตัวจะต้องถูกส่งตัวเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ตามสถานที่ต่างๆ ตาม
แผนการฟ้ืนฟูฯตามค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ การบ าบัดฟ้ืนฟูในแบบต่างต่างก็ยังคงมีปัญหา
ทั้งสถานที่ฟ้ืนฟูฯไม่เพียงพอขาดผู้ช านาญในการบ าบัดและกฎหมายเองก็มีจุดบกพร่องอีกหลาย
ประการจึงก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้1 
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1. ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้ติดยาเสพติด  
  ด้วยยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่งระดับชาติเพราะยาเสพติดท าลายทุกอย่างในชีวิตของ
ผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ยาเสพติด การป้องกันแก้ไขผู้ที่ติดยาเสพติดจึงเริ่มตั้งแต่บุคคลในครอบครัว
อย่าคิดว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นเพียงผู้ป่วยเมื่อบ าบัดฟ้ืนฟูฯก็หายจากการติดยาเสพติดและใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมตามปกติเพราะผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเช่นนั้น เมื่อต ารวจจับกุมด าเนินคดีผู้เสพยาเสพ
ติดได้ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องน าตัวไปยื่นค าร้องต่อศาลให้ศาลมีค าสั่งให้ตรวจพิสูจน์ตามมาตรา 19 
โดยต้องน าตัวผู้เสพไปกักขังไว้ยังสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ประจ าจังหวัดต่าง ๆ แต่สถานที่ควบคุม
ตัวเพ่ือการตรวจพิสูจน์นี้ กรมคุมประพฤติยังคงใช้สถานที่ของเรือนจ าเป็นสถานที่เพ่ือควบคุมตัว โดย
การควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น มีอ านาจการตรวจ
พิสูจน์ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ในสถานที่ที่ตรวจพิสูจน์ เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็นอาจขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน พนักงานคุมประพฤติท าการตรวจพิสูจน์แล้ว
ว่าผู้เสพยาเสพติดที่มีสิทธิเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มีสิทธิผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดและไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 19 แล้วนั้น และต้องจัดท าแผนการฟ้ืนฟูฯ ในกรณีที่
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติด
ยาเสพติด ให้จัดให้มีแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา 22 และให้แจ้งผลการตรวจ
พิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานอัยการมีค าสั่งชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกว่า
จะได้รับแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามมาตรา 33 กรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าผู้ต้องหาซึ่งได้รับแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ตามวรรค
หนึ่งไม่มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้พนักงานอัยการด าเนินคดีต่อไปและแจ้งผล
ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ  

 ส าหรับกรณีมีสิทธิเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้จัดท าแผนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 22 การจัดท าแผนนั้นให้ก าหนดสถานที่และวิธีการส าหรับฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ตามมตรา 23 ต่อมาจะเป็นการก าหนดระยะเวลาในการเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ตามมาตรา 25   โดย
ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้าผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดออกไปอีกได้ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดจะพิจารณาลดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่การ
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ขยายและการลดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระท ากี่ครั้งก็ได้ การขยาย
ระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นครั้งหนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน และรวมกันทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินสามปี นับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต่อมาเมื่อคณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่ก าหนดในแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ด
และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป 
แล้วแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังด าเนินคดีอยู่ทราบ ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง 
จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องการก าหนดของกฎหมายในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ จนครบถ้วน
แล้ว หลักกฎหมายในมาตราดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญเรื่องหนึ่งในพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กฎหมายก าหนดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ซึ่งผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจหรือผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ พ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตาม
มาตรา 19 และในทางปฏิบัติของกรมคุมประพฤติซึ่งเป็นหน่วยงานที่บ าบัดฟ้ืนฟูสมรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูฯ ได้มีหลักการในการปฏิบัติและแจ้งเป็นหนังงสือให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการกับผู้ที่ติดยาเสพติดและเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ผ่านการฟ้ืนฟูฯ ไว้ตามหนังสือเวียนของกรมคุม
ประพฤติท่ี ยธ 0304/ว34 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เรื่องให้ด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้ต้องหาที่พ้น
จากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 เพ่ือใช้กับผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถาภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟ้ืนฟูฯ จนครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแผนการฟื้นฟูฯ และผลการฟ้ืนฟูฯเป็นที่พอใจซึ่งคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดประจ าเขตพ้ืนที่มีค าสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไปแล้ว แจ้งต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากรของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้จ าหน่ายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติผู้ต้องหา  โดยไม่ต้องถูกด าเนิน
คดีอาญา เมื่อเสพยาเสพติดเข้าไปแล้วพวกนี้จะไม่รู้จักค าว่าพอต้องหายามาเสพเรื่อยๆเมื่อไม่มีเงินที่
จะซื้อยามาเสพก็ต้องออกไปลักทรัพย์ ปล้น จี้ เป็นปัญหามาจากยาเสพติดหรือแม้กระทั่งปัญหาในการ
ข่มขืนกระท าช าเราก็มาจากยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นร้วนรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะมี
ผลมาจากการเสพยาเสพติดและปัญจัยส าคัญที่จะท าให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงเราต้องพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือผู้ที่เสพยาเสพติด ว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่นั้นมีผลมากน้อย
เพียงใดเพราะเป็นเครื่องมือที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยจะพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับยา
เสพติด แต่ก่อนมีพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น เมื่อมีผู้เสพยาเสพติด 
เจ้าพนักงานต ารวจเมื่อจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วนั้นต้องน าตัวส่งต่อพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 หรือพระราชก าหนดป้องกันการสารระเหย พ.ศ. 2533 
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อศาล ถ้าบุคคลใด้เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแล้วส่วนใหญ่ศาลจะพิพากษา
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ลงโทษจ าคุกเพราะไม่ต้องตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ศาลจะมีค าพิพากษารอการ
ลงโทษได้ท าให้ผู้ที่เสพยาเสพติดต้องถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ าเป็นจ านวนมากจนเกิดปัญหานักโทษล้นคุก
และยังท าให้ผู้เสพยาเสพติดที่ถูกจ าคุกนั้นได้เข้าไปอยู่ในเรือนจ าไปรู้จักผู้จ าหน่า ยรายใหญ่เกิด
กระบวนการและเครือข่ายจ าหน่ายยาเสพติดเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมาก็เป็นปัญหาของสังคมทั้ง
ยังท าให้ผู้ที่ต้องโทษจ าคุกหรือแม้แต่ผู้ที่ศาลพิพากษารอลงอาญาก็ตามบุคคลเหล่านี้จะมีประวัติ
อาชญากรติดตัวไปตลอดท้ังชีวิตแม้จะเป็นการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพียงครั้งเดียว เมื่อพิจารณาถึงการ
เสพยาเสพติดแล้วมีทั้งผู้เสพยาเสพติดที่ตั้งใจที่จะเสพหรือเสพเป็นประจ าหรือผู้ที่เพ่ิงเริ่มเสพ หรือพวก
ที่เสพยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวเสพเพราะโดนหลอกมีหลายเหตุแห่งการเสพ การแยกประเภทผู้เสพยา
เสพติดออกจากอาชญากรก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งกับพวกที่เสพโดยไม่รู้ตัวหรือเพ่ิงเริ่มเสพแต่ก็ยังคงมี
ผลเสียบางประการ บางคนรู้ดีว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยเมื่อถูกจับกุมด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พนักงานอัยการจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมค าร้องขอตรวจ
พิสูจน์และชลอฟ้องในคดีเสพดังกล่าวไว้ก่อน ถ้าผู้เสพยาเสพติดฟ้ืนฟูฯครบก็มีสิทธิที่จะได้รับการ
จ าหน่ายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือออกจากกองทะบียนประวัติอาชญากร ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เมื่อผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูฯ จนครบถ้วนตามแผนการฟ้ืนฟูฯที่ก าหนดแล้ว ตามหลัก
กฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป ตามหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคหนึ่ง เมื่อนั้น
พ้นจากความผิดก็ไม่ต้องถูกด าเนินคดีทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯครบถ้วนตาม
แผนการฟ้ืนฟูฯ ก็ไม่ได้ท าให้ผู้เสพหรือติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดได้  เมื่อได้รับการปล่อยตัวก็
กลับไปในสถานที่ ชุมชน สังคม เพ่ือนกลุ่มเดิมปัจจัยเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะท าให้ผู้พ้นการฟ้ืนฟูฯ 
เลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ้งเน้นที่จะบ าบัดรักษาผู้เสพยา เสพติด
ให้หายขาดจากการติดยาเสพติด จนไม่มองถึงปัญหาซึ่งไม่ได้มีการก าหนดจ านวนครั้งที่จะกลับเข้ามา
บ าบัดเมื่อผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯพ้นการฟ้ืนฟูฯแล้ว ซึ่งหลักดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าไม่เป็นการดีต่อสังคม
มากเท่าใดนักเนื่องจากการที่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการฟ้ืนฟูฯจนพ้นการฟ้ืนฟูฯ 
แล้ว กลับไม่มีก าหนดสิทธิที่จะเข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นเป็นจ านวนครั้งเมื่อบุคคลนั้นเคยเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ
มาก่อนในหลักกฎหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 19 ทั้งที่ส่วนมากเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการปล่อยตัว
จะกลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ท าให้ผู้เสพยาเสพติดจะเกิดความไม่เกรงกลัวในการใช้ยาเสพติด 
เพราะจะคิดว่า หากโดนจับได้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เมื่อพ้นการฟ้ืนฟูฯก็ออกมาเสพอีก ซึ่งผู้เสพหรือผู้ติด
ยาเสพติดในความเป็นจริงซึ่งผู้เขียนก็เป็นผู้ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 มีคดีท่ีบุคคลเหล่านี้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯหลายครั้งบางคนเคยเข้ารับการฟ้ืนฟูฯสิบครั้งก็ยังไม่
เลิกข้องเก่ียวกับยาเสพติดโดนจับเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ครบลบประวัติแบบนี้เรื้อยๆ  กฎหมายที่บังคับใช้
ในอดีตรุนแรงและน่ากลัวจึงท าให้ผู้ที่เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีน้อยแต่กฎหมายที่ บังคับใช้ใน
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ปัจจุบันหากผู้ใดเก่ียวข้องกัยาเสพติดโดนจับกี่ครั้งก็ได้ถ้าฟ้ืนฟูฯครบก็ไม่สามารถด าเนินคดีได้ก่อให้เกิด
ความไม่ศักดิ์สิทธิของกฎหมาย ท าให้ผู้เสพยาเสพติดกลับไปเสพซ้ าๆ และบุคคลเหล่านี้ถ้าปล่อยให้
เป็นเช่นนี้ไม่มีการก าหนดถึงจ านวนครั้งที่มีสิทธิที่จะเข้ารับการฟ้ืนฟูฯตามกฎหมายแล้ว จึงท าให้ไม่
สามารถเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 ท าให้บุคคลเหล่านี้ก็ตกมาเป็นปัญหาของครอบครัว ชุมชน และสังคม  

จึงเห็นควรว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งให้มีการแก้ไข มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนด
จ านวนครั้งที่จะมีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูฯตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
ให้ชัดเจนน่าจะเป็นป้องกันและท าให้ผู้เสพหรือติดยาเสพติดเกรงกลัวต่อกฎหมายไม่กล้ากระท า
ความผิดอีกจากกฎหมายและวิธีปฎิบัติบัติต่อผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดนั้นผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นการ
เสมือนเป็นการยุยงให้มีผู้เสพยาเสพติดมากขึ้นเพราะไม่มีการลงโทษทางกฎหมายเมื่อบุคคลเข้ามา
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจ านวนหลายครั้งหรือเคยเข้ารับการฟ้ืนฟฯในโปรแกรมสูงสุดมาแล้ว เพราะ
การลงโทษอาจเป็นการป้องกันสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่ง ซีซาร์ เบ็คคาเรีย เป็นผู้น าทฤษฎีการลงโทษแบบ
เชิงอรรถประโยชน์ ไว้ว่า คนเรากระท าความผิดโดยเจตนา และก่อนจะลงมือกระท าก็ได้พิจารณา
ใคร่ครวญแล้วจึงลงมือกระท า เพราะฉะนั้นรัฐจึงควรบัญญัติความผิดและโทษส าหรับความผิดนั้น
อย่างชัดเจน เมื่อมีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้งอย่างนั้นแล้ว ผู้ที่ฝ่าฝืนย่อมจะถูกลงโทษตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ ทั้งนี้การลงโทษจะต้องท าอย่างรวดเร็ว แน่นอน เสมอภาคกันและรุนแรงตามโทษที่ก าหนด
ไว้ การลงโทษดังกล่าวย่อมจะมีประโยชน์ต่อสังคมในด้านการลดอาชญากรรมและส่งเสริมให้คนทั่วไป
เคารพกฎหมาย ประกอบกับทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดของซีซาร์ ลอมโบโซ 
กล่าวไว้ว่าควรมองที่ตัวผู้กระท าความผิดเพื่อจะค้นหาสาเหตุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่า เพราะเหตุ
ใดจึงกระท าความผิดกฎหมาย และวัตถุประสงค์ของการลงโทษก็เพ่ือการลงโทษเพ่ือเป็นการยับยั้ง
หรือป้องกัน ซีซาร์ เบ็คคาเรีย กล่าวว่า การลงโทษตามวัตถุประสงค์นี้ก็เพ่ือจะท าให้ผู้กระท าความผิด
เข็ดหลาบและเกรงกลัวจนไม่กล้ากระท าความผิดอีกต่อไป อีกประการหนึ่งก็เพ่ือเป็นการเตือนมิให้คน
อ่ืน ๆ ท าตามอย่างผู้กระท าความผิดเพราะจะถูกลงโทษเช่นเดียวกัน  
 

2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดการปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพไม่ครบถ้วน  
 ปัจจุบันผู้ติดยาเสพติดเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมด าเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดแล้ว

นั้นพนักงานสอบสวน ต้องส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลภายในก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งตรวจ
พิสูจน์ โดยผู้เสพยาเสพติดที่ถูกจับกุมด าเนินคดีจะถูกควบคุมตัวไว้ยังสถานที่ควบคุมตัวเพ่ือการตรวจ
พิสูจน์ซึ่งกรมคุมประพฤติจะใช้สถานที่ของกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจ าเป็นสถานที่ควบคุมตัวเพ่ือการ
ตรวจพิสูจน์ และมีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูและระหว่างถูกควบคุมตัว ต่อมาจะเป็นหน้ าที่
ของพนักงานคุมประพฤติที่จะต้องด าเนินการตรวจพิสูจ์การเสพหรือการติดยาเสพติดให้แล้วเสร็จ
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ภายในก าหนดระยะเวลาและในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฯวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพ
หรือติดยาเสพติด ต้องจัดให้มีแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ให้
พนักงานอัยการทราบ และพนักงานอัยการมีจะมีค าสั่งชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งผล
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าพนักงานสอบสวนไม่ได้รับการแจ้งผลการฟ้ืนฟูฯตามมาตรา 33  พนักงาน
สอบสวนจะท าอะไรกับคดีท่ีสอบสวนอยู่ไม่ได้เลย ซึ่งกรณีท่ีเป็นปัญหาตามหลักกฎหมายตามมตรา 33 
วรรคสอง จะเป็นปัญหาอยู่มากทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาในทางปฎิบัติ  

 กรณีท่ีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูฯ ไม่ครบถ้วน 
กระบวนการหลังจากที่พนักงานคุมประพฤติท าการตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วนั้นคณะอนุกรรมการจะ
พิจารณาแผนการฟ้ืนฟูฯ โดยพิจารณาเกี่ยวกับประวัติ ภูมิหลังทางสังคม พฤติกรรมการกระท า
ความผิดและสภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และก าหนดเป็นแผนการฟ้ืนฟูฯ และ
การรับทราบแผนการฟ้ืนฟูฯหลังจากที่คณะอนุกรรมการฯมีค าวินิจฉัยนั้น มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น ใน
กรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการปล่อยชั่วคราวพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือนัดให้มา
รับทราบค าวินิจฉัย โดยในวันรับทราบค าวินิจฉัยเมื่อผู้ประกันพาตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มาท า
สัญญาประกันก็ย่อมสิ้นสุดลงผู้ประกันสามารถยื่นค าร้องขอเอาเงินประกันคืนได้ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะแจ้งค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ทราบ ว่าบุคคลใดเข้ารับการฟ้ืนฟู
ฯแบบใด เมื่อผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯรับทราบค าวินิจฉัยเป็นอันเริ่มนับระยะเวลาแห่งการฟ้ืนฟูฯ หรือใน
กรณีท่ีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไม่ยื่นขอปล่อยชั่วคราวพนักงานคุมประพฤติจะเข้าไปแจ้งค าวินิจฉัยยัง
สถานที่ควบคุมตัวเพ่ือการตรวจพิสูจน์ ถ้าบุคคลใดคณะอนุกรรมการมีค าวินิจฉัยให้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ
แบบไม่ควบคุมตัวในโปรแกรมผู้ป่วยนอกก็จะนัดไปรับหนังสือเพ่ือส่งตัวเข้าฟ้ืนฟูฯ ยังสถานพยาบาล
หรือศูนย์สาธารณะสุขใกล้บ้าน บุคคลใดเข้ารับการฟ้ืนฟูฯในโปรแกรมของส านักงานคุมประพฤติ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกสมุดนัดให้มารายงานตัวที่ส านักงานคุมประพฤติตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ หรือในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการมีค าวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะแจ้งค าวินิจฉัยให้ทราบและพาตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯไปส่ง ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ตามค าวินิจฉัย 
และการที่คณะอนุกรรมการฯจะมีค าวินิจฉัยให้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯแบบควบคุมตัวก็มีข้อจ ากัดมาก เช่น 
สถานทีฟ้ื่นฟูฯไม่เพียงพอ เมื่อไม่มีสถานที่ฟ้ืนฟูฯแบบควมคุมตัวมากพอกับจ านวนผู้เสพยาเสพติดแล้ว
นั้นส่วนใหญ่คณะอนุกรรมการก็จะมีค ามีนิจฉัยให้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวในโปรแกรม
ผู้ป่วยนอก อย่างที่ได้กล่าวไว้โปรแกรมผู้ป่วยนอกก็ต้องส่งไปเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ณ ศูนย์บริ การ
สาธารณะสุขใกล้บ้านของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ และการฟ้ืนฟูฯแบบผู้ป่วยนอกกรมคุมประพฤติต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่าสองพันบาทต่อรายท าให้มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อ มีผู้ เสพมากเกิน
งบประมาณคณะอนุกรรมการก็จะมีค าวินิจฉัยให้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ในโปรแกรมของส านักงานคุม
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ประพฤติเพราะเป็นการฟ้ืนฟูฯโดยให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติการอบรมก็จะมีค่าใช้จ่าย
ที่น้อยกว่า และจะมีปัญหาคือคณะอนุกรรมการไม่ได้วินิจฉัยตามข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่แล้วบางรายเคย
มีประวัติหลายครั้ง หรือเข้ารับรับการฟ้ืนฟูฯมาแล้วหลายครั้งหรือบางรายอาจเคยเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ 
แบบควมคุมตัวเข้มงวดมาแล้วด้วย ถ้าสถานที่ไม่พอก็ได้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯแบบไม่ควบคุมตัว หรือผู้เสพ
ยาเสพติดบางรายรู้ดีเรื่องข้อจ ากัดในการบ าบัดฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัว เช่น กรณีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูฯแบบควบคุมตัว โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรควัณโรค โรคลมชัก ฯ 
บุคคลพวกนี้ก็จะได้รับการปล่อยตัวและเข้ารับการฟ้ืนฟูฯแบบไม่ควบคุมตัว  

 กรณีที่เป็นปัญหาตามหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคสอง ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแม้จะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบก าหนดเวลาตาม
มาตรา 25 แล้ว แต่ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด าเนินคดีผู้นั้นต่อไป จากหลักกฎหมายก็คงบัญญัติไว้แต่เพียงผู้ที่เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯครบถ้วน ท าให้ส าหรับผู้ที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯไม่ครบนั้นก็ไม่มีกฎหมายก าหนด
ที่จะให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนเพื่อน าตัวไปด าเนินคดีได้นั้น  

 กรณีที่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟ้ืนฟูฯแบบไม่ความคุมตัวในโปรแกรมของส านักงานคุม
ประพฤติแล้วปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูฯไม่ครบถ้วน โดยมารายงานตัวเพียงครั้งหรือสองครั้งปฎิบัติ
ตามแผนการฟ้ืนฟูฯไม่ครบ กรณีนี้ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวตามมาตรา มาตรา 
23 (3) เมื่อผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่มารายงานตัวหรือรายงานตัวไม่ครบ ถือว่าผู้ไม่
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อบังคับ ต้องด าเนินการติดตามจับกุมตามมาตรา 31 
ก่อน ซึ่งต่างกับกรณีเข้ารับการฟ้ืนฟูแบบควบคุมตัว เพราะต้องถูกควบคุมตัวในลักษณะเดียวกับถูกคุม
ขังให้ถือว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วแต่กรณี  เป็น
ผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา ถ้าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด  ผู้นั้นหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้น 
ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและพนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้
พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกติดตามจับกุมผู้นั้นได้ด้วย ตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 28 ประกอบกับมาตรา 29 ดังนั้น 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวกลับมาเพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟูฯและให้คณะอนุกรรมการฯมีการ
ปรับแผนการฟ้ืนฟูฯให้เหมาะสม ซึ่งจะต่างกับการฟ้ืนฟูฯในโปรแกรมของส านักงานคุมประพฤติ โดย
โปรแกรมส านักงานคุมประพฤติ ผู้ที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯนั้นจะไม่ถูกควบคุมตัวและได้รับการปล่อยตัว
กลับไปบ้านโดยพนักงานคุมประพฤติจะก าหนดให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯมารายงานตัวต่อพนักงานคุม
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ประพฤติเดือนละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มารายงานตัวพนักงานคุมประพฤติจะท าการตรวจปัสสาวะ
ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯยังคงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่หรือไม่และจัดการอบรมตามโปรแกรมพ้ืนฐานใน
การบ าบัด เช่น ใช้หลักจิตวิทยาในการสอนให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด หรือเมื่อเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดจะมีปัญหาใดตามมาและวิธีเลิกเสพยาเสพติด โดยทุกครั้งที่มารายงานตัวพนักงานคุมประพฤติ
จะใช้เวลาในการอบรมหรือท ากิจกรรมประมาณครึ่งวัน ถ้าบุคคลใดมาตามก าหนดที่พนักงานคุม
ประพฤติก าหนดไว้ครบก็ถือว่าผ่านการฟ้ืนฟูฯ แต่ถ้ามาไม่ครบหรือขาดหายไปเพราะยังคงกลับไปข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด ก็ถือว่าบุคคลนั้นปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูฯไม่ครบ 

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯเพ่ือพิจารณาส่งตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯคืนให้พนักงาน
สอบสวนต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและระเบียบซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินคดีกลับ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯไม่ปฎิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการการฟ้ืนฟู
ฯแบบไม่ควบคุมตัวควรก าหนดให้เมื่อผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯไม่มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเป็น
การหลบหนีจากที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 190 ด้วย ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  มาตรา 29 วางหลักว่า  ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้น  ให้ถือว่า
ผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกติดตามจับกุมผู้นั้นได้ด้วย  
และในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมี
อ านาจเปรียบเทียบคดีได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 กรณีไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ผู้ที่มีสิทธิจะเข้ารับการฟ้ืนฟูฯได้นั้งต้องเป็นผู้กระท าความผิด
ฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและ
จ าหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่า
ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ใน
ระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ตามมาตรา 19 จากการที่ผู้ต้องหาตามมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ถูกจับกุมตัวและควบคุมไว้ยังสถานที่
ควบคุมตัวเพ่ือการตรวจพิสูจน์นั้น หากเปรียบกับการกระท าความผิดทางอาญาแล้ว จะค านึงถึงเรื่อง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพในการที่จะไม่ขังผู้ต้องหานั้นนานเกินสมควร การควบคุมตัวเพ่ือ
การตรวจพิสูจน์นั้นคณะอนุกรรมการมีอ านวจควบคุมตัวเพ่ือการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยา
เสพติดให้เสร็จภายใน 15 วัน ถ้ามีเหตุจ าเป็นขยายได้อีก 30 วัน ตามมตรา 21 วรรคสอง ดังนั้นจึง
กักขังผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไว้ได้ตามความจ าเป็นเท่านั้น ส่งผลให้มีการขอปล่อยตัวชั่วคราว  
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 เมื่อได้รับการปล่อยชั่วคราวไปแล้วก็ไม่มาเข้ารับการฟ้ืนฟูฯตามก าหนดนัด ทั้งการบังคับ
ตามสัญญาประกันของส านักงานคุมประพฤติจะบังคับตามสัญญาประกันได้เพียงยึดเงินประกันเท่านั้น 
ไม่มีบทกฎหมายก าหนดโทษเมื่อผู้ประกันไม่สามารถน าส่งตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจได้ ซึ่งในความเป็น
จริงเงินที่ประกันก็ไม่มากนัก และถึงแม้ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์บางรายจะไม่ได้ร้องขอปล่อยตัว
ชั่วคราวก็ตามบางรายเมื่อครบก าหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวเพ่ือการตรวจพิสูจน์แล้วนั้น
คณะอนุกรรมการฯจะต้องปล่อยตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ไม่มีอ านาจในการควบคุมตัวและก าหนด
นัดผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มารับทราบแผนการฟ้ืนฟูฯ เกิดความเกรงกลัวเลยไม่มาฟังแผนการฟ้ืนฟูฯ 
และผู้ที่ได้รับการปล่อยชัวคราวคิดว่าเงินประกันที่ตนเสียไปตนหาใหม่ได้มากกว่า ทั้งเมื่อไม่ปฎิตาม
แผนผู้ประกันก็ไม่ต้องกลัวความผิดหรือต้องรับโทษ การที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวจึงเป็นหนึ่งที่ท าให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯไม่มาเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ และเมื่อผู้เข้ารับการตรวจพิสจน์
ไม่มาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ตาม
มาตรา 33 วรรคสองนั้น คณะอนุกรรมการฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก็
จะไม่สามารถพิจารณาแผนการฟ้ืนฟูฯ ว่าผลการฟ้ืนฟูฯไม่เป็นที่พอใจ และรายงานความเห็นไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้ด าเนินคดีได้ และการที่จะปิดส านวนคดีฟ้ืนฟูฯ  ของผู้เสพ
หรือติดยาเสพติดได้เมื่อ ตาย พ้นการฟ้ืนฟูฯ หรือไม่พ้นการฟ้ืนฟู แต่กฎหมายตามมาตรา 33 ไม่มี
บัญญัติในกรณีที่ผู้เสพหรือติดยาเสพติดไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เมื่อผู้เสพยาเสพติดไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ 
กรมคุมประพฤติยังไม่มีแนวทางที่จะปฎิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ท าให้ผู้ที่เสพยาเสพติดเมื่อไม่เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯไม่มีกฎหมายเอาผิดได้ ก็กลับมาเสพยาเสพติดเช่นเดิมเกิดปัญหาทั้งการปฎิบัติงานของพนักงาน
คุมประพฤติและพนักงานสอบสวน โดยเฉพาะเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งในสังคมเพราะถ้ากฎหมายเองยังท า
อะไรกับผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ปัญหาในสังคมทั้ง ปัญหาการลักทรัพย์ จี้ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ข่มขืนและ
อ่ืน ๆ จากหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคสอง ใช้ค าว่า “ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 25 แล้ว แต่
ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ” จะเห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้แต่ผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูฯ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯไม่มีกฎหมายมาตราใดก าหนดไว้ที่จะท าการใดหรือจะ
ลงโทษได้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นถึงหลักการปล่อยตัวชั่วและเกิดปัญหาตามมาคือเมื่อผู้ที่ได้รับการ
ปล่อยตัวไม่กลับเข้ามารับการฟ้ืนฟูฯ โดยปัญจัยหลักแล้วผู้เสพยาเสพติดได้รับการปล่อยตัวจะกลับไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อถึงก าหนดนัดมาฟังแผนการฟ้ืนฟูฯก็ไม่มาตามก าหนดนัดท าให้เป็นผู้ที่
ยังไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เพราะการฟ้ืนฟูฯจะเริ่มนับระยะเวลาแห่งการฟ้ืนฟูฯเมื่อผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์รับทราบแผนการฟ้ืนฟูฯแล้วเท่านั้นฉะนั้นการปล่อยตัวช่วคราวจึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินคดีได้  
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 จากหลักกฎหมาย ในมาตรา 29 ก าหนดถึงกรณีผู้ที่หลบหนี้จากการควบคุมตัว แต่ปัญหา
ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายใน มาตรา 33 วรรคสองส่วนใหญ่จะเกินกับกรณีไม่ควบคุมตัวซึ่งเมื่อไม่มีการ
ควบคุวตัวก็ไม่สามารถส่งคืนพนักงานสอบสวนและถือว่าผู้นั้นหลบหนีจากที่ขุมขัง ตามมาตรา 190 
และในมาตรา 29 ก็ยังก าหนดให้ในกรณีที่หลบหนีและจะถูกด าเนินคดีนั้น ต้องด้วยมาตรา 29 วรรคสาม 
ยังก าหนดว่า ในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มีอ านาจเปรียบเทียบคดีได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งเมื่อผู้เสพ
ยาเสพติดไม่มารายงานตัวหรือหลบหนีหนึ่งคนก็ยังคงต้องน าตัวกลับเข้ามาเปรียบเทียบปรับและให้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ ซึ้งหลักกฎหมายตรา 29 วรรคสองไม่ควรมีเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟูฯ 

ซึ่งที่เป็นปัญหาของกฎหมายคือไม่สามารถด าเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ได้ก็จะมีทางออกของ
การที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูฯไม่ครบ ท าให้ช่องว่างทางกฎหมายหรือทางปฎิบัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ไม่สามารถจับตัวกลับเข้ารับการฟ้ืฟูฯได้ก็ยังไม่มีอ านาจพิจารผลการฟ้ืนฟูฯ
และส่งตัวคืนพนักงานสอบสวนได้ท าให้ปริมาณคดีของทั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานคุมประพฤติ
ยังคงค่ังค้างตามล าดับท าให้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหมดไปเมื่อไม่สามารถท าอะไรกับผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯที่ไม่ปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูฯได้ คงแต่จ าหน่ายคดีออกชั่วคราว และการจ าหน่ายคดีชั่วคราว
ของคณะอนุกรรมการฯก็ไม่มีบทลงโทษทางกฏหมายแต่อย่างใดทั้งไม่มีกฎหมายใดบัญญัติหรือมีผล
ทางกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้ลงโทษกับผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯได้ ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายา
เสพติดก็จะไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทย 
 

3. ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนของผู้ติดยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดถ้าพิจารณาแล้วก็เป็นปัญหาของสังคม เนื่องจากยาเสพติดนั้นหาซื้อได้ไม่
ยากและระบาดไปทุกชนชั้นในสังคมและในชุมชนเกือบทุกชุมชนก็มีปัญหายาเสพติด การด าเนินการ
หรือหาวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ควรเริ่มต้นที่ตัวผู้เสพยาเสพติดเป็นส าคัญ โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลได้
พยามที่จะหาวิธีการแก้ไขแต่ก็คงไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทย และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วน จัดตั้งสถานที่บ าบัดผู้ติดยาเสพติดควบคู่ไปกับการปราบปรามและ
ป้องกัน โดยใช้หลัก “การป้องกันน าหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการ
ลงโทษอย่างเด็ดขาด” จากนโยบายดังกล่าวจึงถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากรจึงต้อง
ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯอย่างทั่วถึง ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ าบัดผู้เสพยาเสพติด 
ซึ่งในพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูฯดังกล่าวก็ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 19 ของผู้ที่มีสิทธิที่จะได้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูฯ โดยวางหลักว่า ผู้ซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ใน
ครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด 
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ประเภท และปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี
ในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของ
ศาล  ให้พนักงานสอบสวนน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง (ส าหรับผู้กระท าความผิดที่
เป็นผู้ใหญ่) หรือยี่สิบสี่ชั่วโมง (ส าหรับเด็ก) นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด และ
พิจารณณาให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยไม่ต้องถูกด าเนินคดีอาญา  
  เมื่อพิจารณาเหตุที่ดังกล่าวเป็นเพียงความผิดลหุโทษควรที่จะมีสิทธิเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ
ต่อมาเป็นการกระท าโดยประมาทและการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  ซึ่ง
การกระท าโดยประมาทหรือกระท าโดยไม่มีเจตนาเมื่อเทียบกับความผิดอ่ืนแล้วถ้าผู้กระท าผิดโดย
ประมาทเสพยาเสพติดก็ควรได้มีสิทธิเข้ารับการฟ้ืนฟฯตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงเป็นการ
บัญญัติจ ากัดสิทธิของผู้ติดยาเสพติดที่จะมีสิทธิที่จะได้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ คดีในความผิดลหุโทษเมื่อ
เทียบกับคดี เสพมีไว้ครองครอง เสพครอบครองเพ่ือจ าหน่าย เสพและจ าหน่ายยาเสพติด ความผิด
ดังกล่าวมีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไป แต่ในคดีความผิดลหุโทษเป็นคดีที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 
เดือน และยังไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดยาเสพติดที่สมควรได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่าง
แท้จริง ซึ่งบัญญัติให้พนักงานอัยการมีค าสั่งชะลอฟ้องไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการแจ้งผลการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33 เมื่อ
ผู้ต้องหาถูกด าเนินคดีอาญาต่อไป จึงเป็นผลท าให้ผู้ต้องหาหรือผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็น
ผู้ป่วย มิใช่อาชญากร ได้รับการลงโทษทางอาญา ซึ่งผู้ต้องหานั้นต้องกลายเป็นอาชญากร นอกจากนี้
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ติดยาเสพติดและกฎหมายถือว่าเป็นผู้ป่วยเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรจากผู้ต้องโทษ
อ่ืนที่เป็นอาชญากรร้ายแรงและมีประวัติอาชญากรติดตัว เมื่อกลับคืนสู่สังคมก็ถูกตราหน้าว่าเป็น
อาชญากร ท าให้ไม่สามรถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมเดิมของตนเองได้ แต่ในทางกลับกัน หากผู้ต้องหานั้น
ได้รับสิทธิเข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและไม่ถูกด าเนินคดีอาญาใน
ระหว่างการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผลการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว กฎหมายให้ถือว่าผู้ต้องหานั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา 19 ซึ่งเป็นหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวที่มุ่งหมายให้โอกาสผู้ติดยาเสพ
ติดซึ่งกฎหมายถือเป็นผู้ป่วยกลับสู่สังคมโดยไม่มีประวัติอาชญากรติดตัว บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการ
จ ากัดสิทธิของผู้เสพยาเสพติดและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ.2545 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรณีผู้ต้องหาอยู่ใน
ระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ.2545  
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บทสรุป 
จากที่ได้ศึกษาปัญหาตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  2545 นั้น

ผู้เขียนน าปัญหามาศึกษา คือ ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้ติดยาเสพติด และกรณี
ดังกล่าวยังเป็นปัญหาที่กฎหมายไม่มีบทก าหนดโทษส าหรับผู้เสพหรือติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครบถ้วนและผลการฟ้ืนฟูฯเป็นที่พอใจและเคยเข้ารับการฟ้ืนฟูฯหลาย  

ปัญหาเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและปฏิบัติตามแผนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพไม่ครบถ้วน จากหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคสอง ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 25 
แล้ว แต่ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด าเนินคดีผู้นั้นต่อไป และให้น าความในมาตรา 22 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อหลักกฎหมายมาตรา 33 วรรคสองบัญญัติไว้เพียงว่าในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 25 แล้ว จะ
เห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้แต่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ เข้ารับการฟ้ืนฟูฯไม่มีกฎหมาย
มาตราใดก าหมดไว้ที่จะท าการใดหรือจะลงโทษได้และการที่ผู้เสพหรือติดยาเสพติดเมื่อถูกจับกุม
ด าเนินคดีเข้ารับการตรวจพิสูจน์ก็มีสิทธิที่จะร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อได้รับการปล่อยตัวก็ไม่เข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก็ไม่สามารถด าเนินคดีหรือส่งคืนตัวให้พนักงานสอบสวนได้และ
กรณีที่เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพไม่ครบถ้วนก็ไม่สารถด าเนินคดีได้ท าให้ปริมาณ คดีในชั้นพนักงาน
สอบสวนและคดีที่พนักงานคุมประพฤติครั่งค้างท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
และต่อตัวผู้ติดยาเสพติดเองเนื่องจากถ้าไม่สามารถแจ้งคืนพนักงานสอบสวนได้คดีเสพดังกล่าวของตัว
ผู้ติดยาเสพติดจะค้างไว้ในชั้นพนักงานอัยการท าให้คดีดังกล่างไม่สามรถมีค าพิพากษาได้และประวัติ
จะติดตัวผู้ติดยาเสพติดเรื่อยไปว่ามีคดีที่อยู่ระหว่างชะลอฟ้องและเมื่อบุคคลเหล่านี้จะไปท าใบขับขี่
สารณะหรืออุปสมบทก็ไม่สามารถท าได้ทั้งยังก่อยังท าให้ไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจึงเป็น
ปัญหาที่จะน ามาศึกษาต่อไป 

 ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนของผู้ติดยาเสพติด กฎหมายก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ผู้เสพยาเสพติดจะได้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ได้นั้นจะต้องด้วยมาตรา 19  วรรคแรก ซึ่งมีหลัก
ว่า ผู้ใดต้องหาว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่ ง
เป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล จากหลักกฎหมาย
เมื่อผู้ต้องหา ต้องหาหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก 
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ไม่ได้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้ต้องหาในความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง 
เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติด เพียงตกเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่
ระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกเท่านั้น ไม่ว่าความผิดฐานอ่ืนนั้น
จะเป็นความผิดผิดลหุโทษ ความผิดอาญาอันยอมความได้ ความผิดอาญาแผ่นดิไม่ร้ายแรง ผู้ต้องหา
นั้นก็ไม่ได้สิทธิเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติจ ากัดสิทธิของบุคคล
ดังกล่าวไว้ ผู้ต้องหาจึงไม่ได้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯและถูกด าเนินคดีอาญาและรับโทษทางอาญา ซึ่งผลของ
การได้สิทธิเข้ารับการฟ้ืนฟูฯครบถ้วนเท่ากับว่าบุคคลที่ เข้ารับการฟ้ืนฟูฯจะได้รับสิทธิตามกฎหมาย
จ าหน่ายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติในคดีนั้นออกจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งจะไม่มีพระราชบัญญัติตัวใดให้ลบประวัติผู้กระท าความผิดนอกจาก
ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนหรือพระราชบัญญัติล้างมลทินคงมีแต่พระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เท่านั้นที่กระท าได้และผู้ที่ผ่านหรือพ้นการฟ้ืนฟูฯแล้วก็ลบ
ประวัติอาชญากรเช่นกันและบุคคลนั้นก็จะมีสิทธิสอบเป็นราชการหรือท างานโดยไม่มีประวัติการ
กระท าความผิดติดตัวเหมือนกับบุคคลทั่วไปไม่ต้องเสียอนาคต 

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้ติดยาเสพติด  
 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33 

วรรคหนึ่ง “เมื่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว ให้
ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป แล้วแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน อัยการซึ่งยัง
ด าเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้นั้นเคยเข้ารับการฟ้ืนฟูมาแล้วห้าครั้งให้ส่งตัวคืนพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” 

 หลักฎหมายตามนี้ควรแก้ไขให้มีบทลงโทษถึงแม้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ จะพ้นจากความผิดที่
ถูกกล่าวหาหรือผ่านการฟ้ืนฟูฯ และเคยเข้ารับการฟ้ืนฟูฯมาแล้วห้าครั้ง เนื่องจากหลักกฎหมายเดิม
มิได้ก าหนดจ านวนครั้งของผู้มีสิทธิที่จะได้ลบประวัติการกระท าความผิด ท าให้ผู้เสพยาเสพติดส่วน
ใหญ่แล้วเข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นสิบครั้งร้องครั้งก็ยังคงได้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ และจะท าให้กฎหมายไม่เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์และท าให้เป็นเหตุจูงใจให้มีผูเสพยาเสพติดมากขึ้นเนื่องจากมองว่าเมื่อเสพยาเสพติด
เข้าไปแล้วนั้นถ้าบ าบัดครบก็ไม่ต้องถูกด าเนินคดีอาญา 
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 ฉะนั้นเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายในมาตรา 33 วรรคหนึ่งแล้ว โดยจ ากัดสิทธิ์ของผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯ เมื่อเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ แล้วจะไม่ต้องถูกด าเนินคดีอาญาไว้ว่า “เว้นแต่ผู้นั้นเคยเข้ารับการฟ้ืนฟู
มาแล้วห้าครั้งให้ส่งตัวคืนพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อกระบวนการยุติธรรมกฎหมายเกิดความศักดิ์และผู้เสพก็ไม่กล้ากระท าความผิดเกินจ านวนดังกล่าว 
ถ้ามิจ ากัดเช่นนี้ก็จะท าให้ผู้เสพยาเสพติดเมื่อพ้นการฟื้นฟูฯ แล้วก็จะวนเวียนอยู๋ในวงจรยาเสพติดต่อไป 

2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดการไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและปฏิบัติตามแผนการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพไม่ครบถ้วน 

 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 33 
วรรคสอง “ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดแม้ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูหรือเข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 25 แล้ว แต่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูไม่
ปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่
กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินคดีผู้นั้นต่อไป และให้น าความในมาตรา 22 วรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” 
  จากหลักกฎหมายในมาตราเดิมก าหนดให้คณะอนุกรรมการมีสิทธิที่จะประเมินผลการ
ฟ้ืนฟูฯ ได้ในกรณีที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เท่านั้นมิได้ก าหนดถึงในกรณีที่ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เมื่อมิได้
ก าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วเมื่อผู้ใดไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ก็ไม่สามมารถด าเนินคดีตาม
กฎหมายได้จึงท าให้ผู้ที่ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เมื่อถูกจับกุมด าเนินคดีและเมื่อได้รับการปล่อยตัวก็
กลับมาเสพเช่นเดิมท าให้เมื่อมีผู้เสพยาเสพติดในสังคมเป็นจ านวนมากปัญหาความไม่สงบสุขในสังคม
ย่อมตามมา 

 เมื่อหลักกฎหมายดังกล่างได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ใส่ค าว่า “แม้ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟู” ลงใน
บทบัญัติแห่งกฎหมายแล้วก็จะท าให้สามารถด าเนินคดีกับผู้ที่ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ และท าให้กฎหมาย
มีความศักดิ์สิทธิ์ ส านวนคดีทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานคุมประพฤติก็มีวิธีการจัดการ
ประหยัดงบประมาณในการบ าบัดฟื้นฟูฯ ทั้งปัญหาอาชญากรรมในสังคมย่อมน้อยลง 

 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 25 
โดยเพ่ิมเติมวรรคสี่ ดังนี้ “ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ผู้ใดมีพฤติการณ์โดย
ชัดแจ้งว่า จงใจไม่ปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูฯหรือไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ คณะอนุการการอาจพิจารณามี
ความเห็นแจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อไปโดยไม่ต้องค านึงถึงระยะเวลาแห่งการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 จากหลักกฎหมายเดิมไม่ได้ก าหนดในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯไม่ปฎิบัติตามแผนหรือ
ปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูฯไม่ครบกฎหมาเดิมให้ด าเนินการฟ้ืนฟูฯผ็ติดยาเสพติดจนครบก าหนด
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ระยะเวลาโดยมิได้มีการค านึงถึงในกรณีที่ผู้นั้นไม่ปฎิบัติตามแผนการฟ้ืนฟฯหรือปฎิบัติตามแผนการ
ฟ้ืนฟูฯไม่ครบเมื่อหลักกฎหมายดังกล่าวมิได้ก าหนดไว้ปัญหาที่ตามมาก็เริ่มที่ตัวผู้เสพเองก็จะไม่
สามารถท าอะไรได้เลย เช่น ท าขับขี่สาธารณะ พนักงานสอบสวนเองก็ไม่สามมารถปิดคดีได้ ท าให้เมื่อ
ไม่สามารถท าอะไรกับบุคคลเหล่านี้ปัญหายาเสพติดในสังคมก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นปัญหาของสังคม
และปัญหาของประทศตามมา 

 เมื่อมีการก าหนดให้ชัดเจนในกรณีที่มีเจตนาที่จะไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯหรือรับการฟ้ืนฟูฯไม่
ครบถ้วน โยแสดงพฤติกรรมให้เห็นก็สามารถที่จะด าเนินคดีต่อผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เพ่ือให้การท างาน
ของพนักงานคุมประพฤติ พนักงานสอบสวน และแม้แต่ตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯเองก็จะเกิดความเกรง
กลัวไม่กล้าที่จะกระท าผิด และที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาคือจะเป็นวิธีที่จะสามารถช่วยให้
ปัญหายาเสพติดใน ครอบครัว สังคม ชุมชนลดน้อยลง จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 29  เป็น  

 “ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้าผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออก
นอกเขตศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจออกติดตามจับกุมผู้นั้นได้ด้วย 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา 190 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา มิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
32 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

3. ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนของผู้ติดยาเสพติด 
 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 

วรรคหนึ่ง เป็น “ผู้ใดต้องหาว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและ
มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าอยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่
มีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล แต่ไม่รวมถึงความผิดอาญาอันยอม
ความ ถ้าสามารถตกลงกันได้ความผิดลหุโทษหรือกรณีตามข้อยกเว้นตามมาตรา 33 ให้พนักงาน
สอบสวนน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้ นมาถึงที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนเพื่อให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยา
เสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่เกิดจากตัวผู้ต้องหานั้นเอง หรือจากพฤติการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งท าให้ไม่อาจน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้” 
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 จากหลักกฎหมายเดิมปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนของผู้ติดยาเสพติด
เป็นผลให้ผู้ต้องหานั้นต้องตกเป็นอาชญากรและมีประวัติอาชญากรติดตัว บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็น
การจ ากัดสิทธิของผู้ติดยาเสพติดและขัดหรือแย้งต่อแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ การปฎิบัติ
ต่อผู้ติดยาเสพติด การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และความเป็นมาหลักการและ
เจตนารมณ์หลักของพะราชบัญญัติดังกล่าว ที่ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร ฉะนั้นเมื่อ
มีการแก้หลักกฎหมายในมาตราดังกล่าวแล้วจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงทั้งท าให้ผู้
ที่มีสิทธิได้รับประโชยน์จากการเข้ารับการฟ้ืนฟูฯเม่ือปฎิบัติตามค าวินิจฉัยหรือแผนการฟ้ืนฟูฯครบของ
มีสิทธิได้ลบประวัติ 

 ทั้งนี้ ผู้เขียนมีหลักแนวคิดถึงวิธีการบ าบัดฟ้ืนฟูฯเพ่ิมเติมคือควรมีสถานที่ฟ้ืนฟูฯ หรือ
สถานที่บ าบัดในแต่ละภาคโดยสถานที่ฟ้ืนฟูฯนั้นแต่ละภาคก็ควรมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 – 2,000 ไร่ 
หรือมากกว่านั้น เนื้อที่นั้นอาจเป็นที่ราชพัสดุ หรือที่ของรัฐ และน างบที่ลงทุนในการฟ้ืนฟูฯ ผู้ติดยา
เสพติดทุกงบที่ใช้อยู่น ามาลงทุนในการสร้างก าแพงให้มีลักษณะคล้ายกับเรือนจ าและมีเจ้าหน้าที่
ควบคุมดูแลมิให้หลบหนี และเมื่อจับคดีเสพยาเสพติดได้ศาลก็จะมีค าสั่งตรวจพิสูจน์และเมื่อมีสิทธิ์ก็
ส่งเข้ารับการฟ้ืนฟูฯยังสถานที่ดังกล่าว โดยเหตุที่มีเนื้อที่กว้างนั้นเพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ปลูกผัก 
เลี้ยงปลา ท าการเกษตร หาเลียงตน เมื่อได้ผลผลิดก็ให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯที่มีผลการประเมินระหว่าง
เข้ารับการฟื้นฟูฯดีน าออกมาจ าหน่าย ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการบ าบัด โดยใช้วิธีผู้เสพยาเงิน
เลี้ยงตนและบ าบัดตนเอง โดยระยะเวลาการฟ้ืนฟูฯจะต้องมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปีแห่งการเข้ารับ
การฟ้ืนฟูฯ 
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