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คดียาเสพติดกับภาวะผู้ต้องขังล้ นเรือนจํา
DRUG CASES AND STATUS OF OVERCROWNDED PRISONS
ธนวัฒ พิสิฐจินดา
อาจารย์ประจําสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสัดส่ วน
การลงโทษผูก้ ระทํา ความผิ ด ในคดี ย าเสพติ ด ด้ว ยการศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ซึ งดําเนิ นการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ด
(คดี เด็ดขาดแล้ว) และทะเบี ย นประวัติรายตัวผูต้ อ้ งขัง (ร.ท.101) ของผูต้ ้องขังในเรื อนจํากลางเชี ยงราย
ตลอดจนตํารา หนังสื อ บทความ งานวิจยั บทบัญญัติกฎหมายทังของไทยและกฎหมายต่างประเทศ
ผลการวิจยั พบว่าสาเหตุของภาวะผูต้ อ้ งขังล้นเรื อนจํา มีดงั นี
1.ผูต้ อ้ งขังจํานวนมากเป็ นผูก้ ระทําความผิดในคดียาเสพติดและรับโทษจําคุกเป็ นเวลานาน
2.จํานวนเรื อนจําทีใช้สาํ หรับรองรับผูต้ อ้ งขังมีไม่เพียงพอกับปริ มาณผูต้ อ้ งขังทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว
คําสํ าคัญ : ผู้ต้องขัง / กฎหมาย / ยาเสพติด
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ABSTRACT
This Research is for study ways to amend the laws on narcotic drugs and proportion of
sentencing the offender in drug cases by the Qualitative Research, which is documentary research from
sample group, which are warrants of imprisonment (decided cases) and record register of each inmate
(RorTor. 101) of inmates in Chiangrai Central Prison, as well as textbooks, books, articles, researches,
provisions of the laws of Thailand and other countries.
Result of the Research found that reasons of overcrowded prisons as follows:
1. Many inmates are the offenders of drug cases and received prison sentences for a long period.
2.Amount of prisons for prisoners are insufficient for the amount of prisoners that increases
dramatically.
Keywords : Inmates / laws / drugs
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บทนํา
ประเทศไทยมี ผูต้ ้องขัง ในเรื อนจํา สู งเป็ นอันดับ 4 ของทวีป เอเชี ยและจากข้อมู ล กรมราชทัณ ฑ์
กระทรวงยุติธรรมพบว่าอัตราการเพิมของผูต้ อ้ งขังทัวประเทศไทยประมาณเดื อนละ 5,000 คน แม้จะมี
ผูต้ อ้ งขังทีพ้นโทษได้รับการปล่อยตัวประมาณ 3,000 คนก็ตาม แต่ยงั คงเหลืออีก 2,000 คนทีเพิมจํานวนเข้า
ไปในเรื อนจําอย่างต่อเนืองทําให้จาํ นวนผูต้ อ้ งขังเพิมสู งขึนถึง 200,000 คน ขณะทีเรื อนจําทัวประเทศรองรับ
นักโทษได้เพียง 150,000 คน จึงเกิดภาวะผูต้ อ้ งขังล้นเรื อนจําอยูป่ ระมาณ 50,000 คน
สภาพปั ญหาทีเกิดขึน คือ ในจํานวนผูต้ อ้ งขังทีล้นเรื อนจําดังกล่าวส่ วนมากจะเป็ นผูก้ ระทําความผิด
ในคดี ยาเสพติด รัฐจําต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจํานวนมหาศาลสําหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
คดียาเสพติด ตังแต่งานสื บสวนหรื องานสอบสวนของตํารวจ งานชันพนักงานอัยการในการพิจารณาสํานวน
เพื อสั งฟ้ องยาเสพติ ด ตลอดจนค่ า พาหนะ ค่ า ป่ วยการฯ แก่ พ ยานในชันพิ จ ารณาคดี ข องศาลยุ ติ ธ รรม
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมทีต้องรับผิดชอบดูแลเกียวกับเรื อนจําและตัวผูต้ อ้ งขังโดยตรงอันเป็ นงาน
บันปลายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดียาเสพติด
ในการดําเนิ นคดี อาญาแก่ ผูก้ ระทําผิดในคดี ยาเสพติ ด แม้ศาลยุติธรรมใช้ “หลักการตี ความโดย
เคร่ งครัดพิจารณาตามตัวอักษร” (léthode littérale) ประกอบกับกฎหมายเกี ยวกับยาเสพติดมีการกําหนด
ระวางโทษทีรุ นแรง แต่กลับพบว่าปริ มาณผูก้ ระทําความผิดในคดี ยาเสพติดมิได้ลดลงในทางตรงกันข้าม
ผูก้ ระทําผิดในคดียาเสพติดทีถูกจับมาดําเนิ นคดีนนมี
ั จาํ นวนเพิมขึน ผูว้ ิจยั จึงต้องการทราบว่าฐานความผิด
จํานวนหรื อปริ มาณของยาเสพติด ประเภทคดี โทษและเหตุลดโทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษใน
คดียาเสพติดเป็ นอย่างไรเพือหาแนวทางในการกําหนดสัดส่ วนการลงโทษของศาลยุติธรรมสําหรับคดียาเสพ
ติดได้อย่างเหมาะสมลดภาวะผูต้ อ้ งขังล้นเรื อนจําอันสื บเนืองมาจากคดียาเสพติด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
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1.เพือสังเคราะห์ขอ้ มูลจากฐานความผิด จํานวนหรื อปริ มาณของยาเสพติด ประเภทคดี โทษและ
เหตุลดโทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษจากคดียาเสพติด
2.เพือศึกษาแนวทางในการกําหนดสัดส่ วนการลงโทษของศาลยุติธรรมสําหรับคดียาเสพติด
ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาวิจ ัย นี จะศึ ก ษาเกี ยวกับ ฐานความผิด จํา นวนหรื อปริ ม าณของยาเสพติ ด ประเภทคดี
โทษและเหตุลดโทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ งผูต้ อ้ งขังในคดียาเสพติดเรื อนจํากลางเชี ยงราย
ได้รับตามทีปรากฏในหมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ด(คดีเด็ดขาดแล้ว)ประกอบกับทะเบียนประวัติรายตัวผูต้ อ้ งขัง
(ร.ท.101) โดยนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไขการตัดสิ นลงโทษในคดียาเสพติด
ของศาลยุติธรรมให้ได้สัดส่ วนทีเหมาะสม

การทบทวนวรรณกรรม
1. หลักการลงโทษทีได้สัดส่ วน
หลักการลงโทษทีได้สัดส่ วนเป็ นหลักการสําคัญของหลักนิ ติธรรม (Rule of law) เพือป้ องกัน
บุคคลจากการกระทําทีโหดร้ายขาดมนุ ษยธรรมเกิดขึนเพือให้สอดคล้องกับข้อตกลงเกียวกับสิ ทธิ มนุ ษยชน
ระหว่างประเทศ โดยมีเงือนไขสําคัญอยูท่ ีสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอาจถูกจํากัดได้ในขอบเขตทีเหมาะสม
และจําเป็ นเพือให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ทีถูกต้องตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมาย ทังนี จะต้องให้เกิ ดการ
ล่วงลําสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานของบุคคลให้น้อยทีสุ ด กล่าวอีกนัยหนึ ง คือ หลักความได้สัดส่ วนนี เป็ นทีเข้าใจใน
กฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็ นวิธีการสําคัญสําหรับปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนขันพืนฐาน
สําหรับผูท้ ีต้องนํามาคํานึ งและนําหลักการลงโทษทีได้สัดส่ วนดังกล่าวไปใช้นนั ได้แก่ องค์กร
ต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานทีมีบทบาทกับการดําเนิ นคดียาเสพติด เช่น ฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ ศาลยุติธรรม หรื อกรม
ราชทัณฑ์ เป็ นต้น โดยต้องคํานึ งเสมอว่าสิ ทธิ ของบุคคลอาจถูกจํากัดได้ในขอบเขตทีเหมาะสมและจําเป็ น
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทีถูกต้องตามกฎหมายโดยมาตรฐานดังกล่าวจําต้องมีทางเลือกต่างๆ สําหรับการ
จํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลเพือให้บรรลุ เป้ าหมายทีชอบด้วยกฎหมายซึ งควรใช้ทางเลื อกที ล่วงลําสิ ทธิ
พืนฐานของบุคคลให้นอ้ ยทีสุ ด ด้วยเหตุนี ความสําคัญของหลักการลงโทษทีได้สัดส่ วนในการใช้กบั คดียา
เสพติดจึงมีอยูว่ า่ การควบคุมยาเสพติดควรอยูเ่ หนื อกว่าหรื อเอาชนะความมีใจโน้มเอียงทีต้องการจะลงโทษ
ผูก้ ระทําผิดในยาเสพติดโดยเนือหานันเอง
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2. หลักการพิจารณาบทบาทของผูก้ ระทําผิดในคดียาเสพติด
หลัก การพิ จ ารณาบทบาทของผูก้ ระทํา ผิ ดในคดี ย าเสพติ ดเป็ นหลัก ที เคยถู ก นํา มาใช้ใ น
ประเทศ Ecuadoor โดยมี สาระสําคัญ คื อ ในคดี ยาเสพติ ดหากผูก้ ระทําผิดรายนันเป็ นแต่เพียงผูล้ กั ลอบ
ลําเลี ยงยาเสพติด เดิ นยาเสพติด ขนยาเสพติด บทบาทของผูก้ ระทําความผิดในลักษณะดังกล่าวมักจะเป็ น
บุ ค คลที มี ต้น กํา เนิ ด ที ต้อ ยตํา ยากจน มี ท รั พ ยากรน้อ ย แนวทางในการปรั บ บทลงโทษบุ ค คลเหล่ า นี
โดยไม่ให้ทางเลื อกใดๆ แก่ พวกเขาเป็ นความไม่เป็ นธรรมและไม่ได้สัดส่ วนกับความผิดที ได้กระทําไป
กลุ่มคนลักษณะดังกล่าวมักจะเป็ นกลุ่มคนทีถูกทอดทิงจากหน่วยงานทีรับผิดชอบ นอกจากนันคุณลักษณะ
ของกฎหมายที บังคับใช้กบั บุ คคลเหล่ านี เข้าข่ายลักษณะที เข้มงวดเป็ นอย่างมากไม่เหมาะสมแก่ผูก้ ระทํา
ความผิด
3. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
3.1 ความผิดสําหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
3.1.1 ความผิดฐานเสพยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา
57 ประกอบมาตรา 91 ระวางโทษ คือ จําคุ กตังแต่ 6 เดื อนถึ ง 3 ปี หรื อปรับตังแต่ 10,000 บาท ถึ ง 60,000
บาท หรื อทังจําทังปรับ
3.1.2 ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 และมีปริ มาณ
คํานวณเป็ นสารบริ สุทธิp หรื อมีจาํ นวนหน่วยการใช้หรื อมีนาหนั
ํ กสุ ทธิ ไม่ถึงปริ มาณทีกําหนดตามมาตรา 15
วรรคสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ งประกอบมาตรา 67 ระวาง
โทษ คือ จําคุกตังแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรื อปรับตังแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
3.1.3 ความผิดฐานจําหน่ ายหรื อมีไว้ในครอบครองเพือจําหน่ายซึ งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 1 และมีปริ มาณคํานวณเป็ นสารบริ สุทธิpหรื อมีจาํ นวนหน่วยการใช้หรื อมีนาหนั
ํ กสุ ทธิ ไม่ถึงปริ มาณ
ทีกําหนดตามมาตรา 15 วรรคสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติ ดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ ง
ประกอบมาตรา 66 วรรคหนึ ง ระวางโทษ คื อ จําคุ กตังแต่ 4 ปี ถึ ง 15 ปี หรื อปรั บตังแต่ 80,000 บาท ถึ ง
300,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
3.1.4 ความผิดฐานจําหน่ ายหรื อมีไว้ในครอบครองเพือจําหน่ายซึ งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 1 และมีปริ มาณคํานวณเป็ นสารบริ สุทธิpหรื อมีจาํ นวนหน่วยการใช้หรื อมีนาหนั
ํ กสุ ทธิ ตงแต่
ั ปริ มาณ
ทีกําหนดตามมาตรา 15 วรรคสามแต่ไม่เกิน 20 กรัมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา
15 วรรคสาม (1) หรื อ (2) หรื อ (3) ประกอบมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษ คือ จําคุกตังแต่ 4 ปี ถึง จําคุ ก
ตลอดชีวติ และปรับตังแต่ 400,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
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3.1.5 ความผิดฐานจําหน่ ายหรื อมีไว้ในครอบครองเพือจําหน่ายซึ งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 1 และมีปริ มาณคํานวณเป็ นสารบริ สุทธิpหรื อมีจาํ นวนหน่วยการใช้หรื อมีนาหนั
ํ กสุ ทธิ ตงแต่
ั ปริ มาณ
ทีกําหนดตามมาตรา 15 วรรคสามเกิน 20 กรัมขึนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา
15 วรรคสาม (1) หรื อ (2) หรื อ (3) ประกอบมาตรา 66 วรรคสาม ระวางโทษ คื อ จําคุ กตลอดชี วิตและ
ปรับตังแต่ 1,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท หรื อประหารชีวติ
3.1.6 ความผิดฐานผลิต นําเข้า ส่ งออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
มาตรา 15 วรรคหนึ งประกอบมาตรา 65 วรรคหนึ ง ระวางโทษ คื อ จํา คุ ก ตลอดชี วิ ต และปรั บ ตังแต่
1,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
3.1.7 ความผิดฐานผลิต นําเข้า ส่ งออกเพือจําหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึงประกอบมาตรา 65 วรรคสอง ระวางโทษ คือ ประหารชีวติ
3.1.8 ความผิดฐานผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรื อรวมบรรจุซึงยาเสพติดให้โทษในประเภท
1 และมีปริ มาณคํานวณเป็ นสารบริ สุทธิpหรื อหน่วยการใช้หรื อนําหนักสุ ทธิ ไม่ถึงปริ มาณตามมาตรา 15 วรรค
สามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ งประกอบมาตรา 65 วรรคสาม
ระวางโทษ คือ จําคุกตังแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี หรื อปรับตังแต่ 80,000 บาท ถึง 300,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
3.1.9 ความผิดฐานผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรื อรวมบรรจุซึงยาเสพติดให้โทษในประเภท
1 และมีปริ มาณคํานวณเป็ นสารบริ สุทธิpหรื อหน่วยการใช้หรื อนําหนักสุ ทธิ ไม่ถึงปริ มาณตามมาตรา 15 วรรค
สาม เพือจําหน่ ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ งประกอบมาตรา 65
วรรคสี ระวางโทษ คือ จําคุกตังแต่ 4 ปี ถึง จําคุกตลอดชีวติ และปรับตังแต่ 400,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
3.2 ความผิดสําหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
3.2.1 ความผิดฐานเสพยาเสพติดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 58
ประกอบมาตรา 91 ระวางโทษ คือ จําคุกตังแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรื อปรับตังแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท
หรื อทังจําทังปรับ
3.2.2 ความผิดฐานมีไว้ซึงยาเสพติดไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 17 วรรคหนึ งประกอบมาตรา 69 วรรคหนึ ง ระวางโทษ คือ จําคุ กไม่เกิน 5 ปี และ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
3.2.3 ความผิดฐานจําหน่ายหรื อมีไว้ในครอบครองเพือจําหน่ ายตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 17 วรรคหนึงประกอบมาตรา 69 วรรคสอง ระวางโทษ คือ จําคุกตังแต่ 1 ปี
ถึง 10 ปี หรื อปรับตังแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
3.2.4 ความผิดฐานความผิดฐานจําหน่ายหรื อมีไว้ในครอบครองเพือจําหน่ ายซึ งยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 2 ทีคํานวณสารบริ สุทธิp ไม่ถึง 100 กรัมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
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2522 มาตรา 17 วรรคสองประกอบมาตรา 69 วรรคสาม ระวางโทษ คื อ จําคุ ก ตังแต่ 3 ปี ถึ ง 20 ปี หรื อ
ปรับตังแต่ 60,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
ถ้า เป็ นมอร์ ฟี น ฝิ น โคคาอี น ที คํา นวณสารบริ สุ ท ธิp ตังแต่ 100 กรั ม ขึ นไปตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 17 วรรคสองประกอบมาตรา 69 วรรคสาม ระวางโทษ
คือ จําคุกตังแต่ 5 ปี ถึงจําคุกตลอดชีวติ และปรับตังแต่ 500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
3.3 ความผิดสําหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
3.3.1 ความผิดฐานเสพยาเสพติด(กัญชา)ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
มาตรา 57 วรรคหนึ งประกอบมาตรา 92 วรรคหนึ ง ระวางโทษ คือ จําคุกไม่เกิ น 1หรื อปรับไม่เกิ น 20,000
บาท หรื อทังจําทังปรับ
3.3.2 ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ งเสพยาเสพติด(กัญชา)โดยมีจาํ นวนยาไม่ถึง 10
กรัมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 26 วรรคหนึ งประกอบมาตรา 76 วรรคหนึ ง
ระวางโทษ คือ จําคุกตังแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี หรื อปรับตังแต่ 4 หมืนบาทถึง 200,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
4. เหตุลดโทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
4.1 เหตุลดโทษเฉพาะกรณี เป็ นโทษปรับ
กรณี ทีเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษทีมีโทษจําคุกและปรับ โดยปกติ
กฎหมายกําหนดให้ศาลลงโทษจําคุ กและปรับด้วยเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เมือเป็ นกรณี ทีถ้าศาลเห็ นว่าการ
กระทําความผิดของผูใ้ ด เมือพิเคราะห์ถึงความร้ ายแรงของการกระทําความผิดฐานะของผูก้ ระทําความผิด
และพฤติการณ์ทีเกียวข้องประกอบแล้ว กรณี มีเหตุอนั สมควรเป็ นการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับน้อยกว่า
อัตราโทษขันตําที กํา หนดไว้สํา หรั บ ความผิ ดนันก็ ไ ด้ต ามพระราชบัญญัติย าเสพติ ดให้ โทษ พ.ศ.2522
มาตรา 100/1
4.2 เหตุ ลดโทษกรณี ให้ขอ้ มู ลที สําคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกียวกับยาเสพติดให้โทษ
กรณี ทีถ้าศาลเห็ นว่าผูก้ ระทําความผิดผูใ้ ดได้ให้ขอ้ มูลทีสําคัญและเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิงในการปราบปรามการกระทําความผิดเกียวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตํารวจ หรื อ
พนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ นน้
ั อยกว่าอัตราโทษขันตําทีกําหนดไว้สําหรับความผิดนันก็ได้ซึงเป็ น
ดุ ล พิ นิ จ ของศาลโดยเฉพาะที จะลงโทษจํา เลยน้ อ ยกว่ า อัต ราโทษขันตําที กํา หนดไว้ห รื อ ไม่ ก็ ไ ด้ต าม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2
วิธีดําเนินการวิจัย
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การศึกษาวิจยั นีเป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลผูต้ อ้ งขังด้านคดีในเรื อนจํากลางเชี ยงรายด้วยการศึกษาวิจยั
เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยดําเนินการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research)
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครังนีประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
- หมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ด (คดีเด็ดขาดแล้ว) ของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจํากลางเชียงราย
- ทะเบียนประวัติรายตัวผูต้ อ้ งขัง(ร.ท.101) ของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจํากลางเชียงราย
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
การวิจยั ครังนี ดําเนิ นด้วยการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆที เกี ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย คําพิพากษาของศาลยุติธรรม ตํารา วารสาร
บทความ รายงานการวิ จยั และเอกสารอื นๆ เพื อเป็ นการสร้ า งฐานความรู ้ ใ นการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
เปรี ยบเทียบและประมวลผลต่อไป
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้ท ํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทางกฎหมายจากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ คื อ ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) เป็ นเอกสารข้อมูลทีได้ผา่ นการวิเคราะห์หรื อตีความจากบุคคลอืนแล้ว ได้แก่ บทบัญญัติ
ของกฎหมายต่างๆซึ งเอกสารข้อมูลสําคัญและเกียวข้องกับการวิจยั ครังนี รวบรวมจากพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมทังคําพิพากษาของศาลยุติธรรม เอกสารวิชาการอืนๆ ทีเกี ยวข้องประกอบด้วย
ตํารา วารสาร บทความ รายงานการวิจยั และเอกสารอืนๆ
4.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้บู รณการข้อ มู ล ที ได้จากการศึ ก ษาและค้น คว้า เอกสารทางวิช าการต่ า งๆ โดยการ
วิเคราะห์สังเคราะห์เปรี ยบเทียบตามแนวทางการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Data) ซึ งเป็ นการวิเคราะห์
ข้อมู ลในเชิ งพรรณนา(Descriptive)โดยใช้เทคนิ ค วิเคราะห์ เนื อหา(Content Analysis)เพื อสรุ ปประเด็ น
สําคัญๆ ดังต่อไปนี
1.การนําหลัก “ความได้สัดส่ วนของการตัดสิ นลงโทษในคดี ยาเสพติ ด” (Proportionality of
sentencing for drug offences) มาใช้ในการลงโทษผูก้ ระทําผิดคดียาเสพติด
2.การพิจารณาบทบาทของผูก้ ระทําความผิดในคดียาเสพติด
ประโยชน์ ทคีR าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.ทําให้ทราบฐานความผิด จํานวนหรื อปริ มาณของยาเสพติด ประเภทคดี โทษและเหตุลดโทษตาม
กฎหมายว่า ด้วยยาเสพติ ด ให้ โทษ ตามที ผูต้ ้อ งขัง ในคดี ย าเสพติ ดได้รั บ ตามหมายจํา คุ ก เมื อคดี ถึ ง ที สุ ด
(คดีเด็ดขาดแล้ว)
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2.ทําให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกียวกับฐานความผิด จํานวนหรื อปริ มาณของยาเสพติด ประเภทคดี
โทษและเหตุลดโทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ตามทีผูต้ อ้ งขังในคดี ยาเสพติดได้รับตามหมาย
จําคุกเมือคดีถึงทีสุ ด(คดีเด็ดขาดแล้ว)
3. ทําให้สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูลฐานความผิด จํานวนหรื อปริ มาณของยาเสพติด ประเภทคดี โทษ
และเหตุลดโทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ตามทีผูต้ อ้ งขังในคดียาเสพติดได้รับตามหมายจําคุ ก
เมื อคดี ถึงทีสุ ด (คดี เด็ดขาดแล้ว) เพือหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติ ดให้โทษ
ตลอดจนค้นหาความได้สัดของการลงโทษผูก้ ระทําความผิดในคดียาเสพติด

ผลการวิจัย
สาเหตุของการทีผูต้ อ้ งขังล้นเรื อนจํานันสื บเนืองจากผูต้ อ้ งขังจํานวนมากเป็ นผูก้ ระทําความผิดในคดี
ยาเสพติดและรับโทษจําคุกเป็ นเวลานาน เช่น จําคุกตลอดชี วิต จําคุก 45 ปี จําคุก 37 ปี ลดหลันกันไป โดย
ผูก้ ระทําความผิดฐานผลิต นําเข้า ส่ งออก ซึ งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 นัน แม้มีปริ มาณยาเสพติดน้อยแต่
โทษทีได้รับมีอตั ราสู งเทียบเท่ากับผูก้ ระทําความผิดฐานผลิต นําเข้า ส่ งออก ซึ งยาเสพติดให้โทษประเภท 1ที
มีปริ มาณยาเสพติดจํานวนมากและบทบาทของผูก้ ระทําความผิดในคดียาเสพติดส่ วนใหญ่ มักเป็ นผูล้ าํ เลียง
ยาเสพติ ด เดิ นยาเสพติ ด ขนยาเสพติ ดและสถานที ภายในเรื อนจํา มี ค วามคับ แคบอี ก ทังจํา นวนเรื อนจํา
ไม่เพียงพอกับปริ มาณผูต้ อ้ งขังทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว
อภิปรายผลการวิจัย
1.ตามสถานการณ์ปัจจุบนั การปรับบทลงโทษของศาลยุติธรรมในคดียาเสพติดนันไม่อาจแก้ปัญหา
เกียวกับผูก้ ระทําความผิดในคดียาเสพติดได้อย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากคําพิพากษาฎีกาที 9206/2555 ที
ข้อเท็จจริ งปรากฏว่ามีการนําเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จํานวน 1.5 เม็ด (หนึงเม็ดครึ ง)เข้ามาในประเทศไทย
ศาลฎี ก าในคดี นีได้วินิ จฉัย โดยตี ค วามคํา ว่า “นํา เข้า ” ตามพระราชบัญญัติย าเสพติ ดให้โทษ พ.ศ.2522
หมายความว่า นําหรื อสังเข้ามาในราชอาณาจักรตามบทนิยามศัพท์ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.2522 พิ พ ากษายืน (คงจําคุ ก 25 ปี ปรั บ 500,000 บาท) ซึ งจะเห็ นได้ว่า แนวทางการปรั บ
บทลงโทษของศาลยุติธรรมในคดี ยาเสพติดคดี นีใช้ “หลักการตีความโดยเคร่ งครัดพิจารณาตามตัวอักษร”
(léthode littérale) ซึ งอาจจะไม่เหมาะสมกับผูก้ ระทําความผิดรายนี และเมือนํามาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
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ข้อ เท็ จ จริ ง ที ผูก้ ระทํา ความผิ ด ในคดี ย าเสพติ ด รายอื นซึ งมี ก ารนํา เมทแอมเฟตามี น (ยาบ้า ) เข้า มาใน
ราชอาณาจักรไทยในจํานวนหรื อปริ มาณทีมากกว่าหลายเท่าตัว เช่น คําพิพากษาฎีกาที 11833/2554 ตัดสิ นว่า
ความผิดฐานนําเข้า (ยาบ้า) จํานวน 7 ซอง นําหนักสุ ทธิ 2,850 กรัม คํานวณเป็ นสารบริ สุทธิpได้ 2.261 กรัมซึ ง
เป็ นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เพือจําหน่าย จําเลยให้การรับสารภาพในชันพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้กึงหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) คงจําคุก 25 ปี ริ บเมทแอมเฟ
ตามี น (ยาบ้า ) ของกลาง ศาลอุ ทธรณ์ พิ พ ากษายืน ศาลฎี ก าพิพ ากษายืน หากนํา “หลัก การลงโทษที ได้
สัดส่ วน” มาสังเคราะห์เป็ นองค์ประกอบในการพิจารณาก็จะพบว่าปริ มาณของเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ทัง
2 คดีดงั กล่าวแตกต่างกันมาก แต่การลงโทษจําคุกนันกลับปรากฏว่าอยูใ่ นระดับเดียวกันเช่นนี ย่อมแสดงให้
เห็ นถึ งการลงโทษทีไม่ได้สัดส่ วน ด้วยเหตุนี ศาลยุติธรรมจึงอาจจะต้องเริ มคํานึ งถึ งการนําแนวคิดใหม่ ที
เรี ยกว่า “ความได้สัดส่ วนของการตัดสิ นลงโทษในคดียาเสพติด”( Proportionality of sentencing for drug
offences) มาใช้เป็ นแนวทางในการปรับบทลงโทษให้เหมาะสมแก่ผกู ้ ระทําผิดในคดียาเสพติดด้วย กล่าวคือ
การลงโทษที ได้สัดส่ วนในคดี ยาเสพติ ดนัน ควรกําหนดขึนให้สอดคล้องกับอันตรายของยาเสพติดที อาจ
เกิ ดขึนต่อสุ ขภาพและสวัสดิภาพของชุ มชนนัน การปรับบทลงโทษทีรุ นแรงอาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ยับยังการเกี ยวข้องกับยาเสพติด การใช้หลักความได้สัดส่ วนในการควบคุ มยาเสพติดควรอยูเ่ หนื อกว่าหรื อ
เอาชนะความมีใจโน้มเอียงทีต้องการจะลงโทษผูก้ ระทําผิดในคดียาเสพติดโดยเนือหานันเอง
2. ผูก้ ระทําผิดในคดียาเสพติดทีอยูใ่ นฐานะเพียงแค่ผเู ้ ดินยาเสพติด (ยาบ้า)รายเล็กหรื อขนยาเสพติด
รายย่อยกับผูก้ ระทําความผิดทีมียาเสพติด (ยาบ้า) ซึ งมีจาํ นวนหลักแสนหรื อหลักล้านเม็ดและถือว่าเป็ นผูเ้ ดิน
ยาเสพติดรายใหญ่หรื อขนยาเสพติดรายใหญ่นนั จะเห็นว่า ทัง 2 กลุ่มนี ต่างก็ถูกบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษทีเข้มงวดเพือใช้ในการควบคุมยาเสพติดแบบมาตรฐานเดียวกันซึ งไม่อาจรักษาสมดุลระหว่าง
ผูก้ ระทําผิดในคดียาเสพติดกับการควบคุมยาเสพติดได้ทาํ ให้เกิดภาวะผูต้ อ้ งขังล้นเรื อนจํา

ข้ อเสนอแนะ
ด้วยสภาพปั ญหาจํานวนผูต้ อ้ งขังล้นเรื อนจําส่ วนมากมักจะเป็ นผูก้ ระทําความผิดในคดี ยาเสพติ ด
ประกอบกับรัฐจําต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจํานวนมหาศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดียาเสพ
ติดซึ งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมถื อเป็ นหน่ วยงานที ต้องรับผิดชอบดูแลเกี ยวกับเรื อนจําหรื อทัณฑ
สถานต่างๆและตัวผูต้ อ้ งขังในคดียาเสพติดโดยตรงทําให้เห็นว่าปั ญหาเกียวกับภาวะผูต้ อ้ งขังล้นเรื อนจํานัน
มีเรื องทีควรนํามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง ดังนี
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1. ควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเกี ยวกับโทษโดยใช้เหตุ ผลที ว่าการ
ควบคุ มยาเสพติดควรอยูเ่ หนื อกว่าหรื อเอาชนะความมีใจโน้มเอียงทีต้องการจะลงโทษผูก้ ระทําผิดในคดียา
เสพติดโดยเนือหาของกฎหมายเป็ นสําคัญ
2. การปรับบทลงโทษอาจมีการนําแนวคิดใหม่ทีเรี ยกว่า “ความได้สัดส่ วนของการตัดสิ นลงโทษใน
คดียาเสพติด”( Proportionality of sentencing for drug offences) มาใช้เป็ นแนวทางในการปรับบทลงโทษให้
เหมาะสมแก่ผกู ้ ระทําผิดในคดี ยาเสพติดเพือเป็ นเครื องมือช่ วยยับยังภาวะผูต้ อ้ งขังล้นเรื อนจําโดยสังเกตได้
จากผูก้ ระทําผิดในคดี ยาเสพติดโดยเฉพาะรายเล็กหรื อผูล้ าํ เลียงยาเสพติดรายย่อย มักเป็ นคนยากจนและถูก
กี ดกันออกจากสังคมจึ งไม่ควรใช้มาตรฐานปรั บบทลงโทษเดี ยวกันกับผูก้ ระทําผิดในคดี ยาเสพติ ดอันมี
ลักษณะเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติดรายใหญ่
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