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วารสารวจิยัราชภฏัเชยีงใหม เปนวารสารทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ตพีมิพบทความทีเ่ปนประโยชนตอสังคมหรอืทองถิน่ ทัง้ทางดาน
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา โดยบทความที่ไดรับตีพิมพในวารสารนั้นจะเปนบทความที่แสดงใหเปนที่ประจักษวา
สามารถนําไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่น อีกทั้งยังกอใหเกดิประโยชน หรือการเปลี่ยนแปลงแกสังคม
ในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรการสรางความตระหนัก การรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชนและสังคม
มาอยางตอเนื่อง

ในวารสารฉบบันีย้งัคงเปนการเผยแพรผลงานทีม่เีนือ้หาทางดานวชิาการ การสรางองคความรู และขอมลูทีเ่ปนประโยชน
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มนุษยศาสตร การบริหารจัดการ การศึกษา สุขภาพ การทองเที่ยว และศิลปวิทยาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ไดแก 
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน การปรับตัวของแรงงานหญิงขามชาติ การควบคุมดุลพินิจของเจาหนาที่
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ซึ่งบทความตางๆ เหลานี้ไดผานการพิจารณาและการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อยางเขมขนดังเชนที่ผานมา 
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บทความในวารสารฉบบันีจ้ะกอใหเกดิประโยชนตอสงัคม ชมุชน และทองถ่ินเปาหมายตามทีไ่ดตัง้เอาไว อกีทัง้จะเปนประโยชน
ในทางวิชาการของประเทศไทยตอไป
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับท่ี 108/2557 (ประกาศ คสช.) เร่ือง การปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเพื่อเขาสู
การบําบัดฟนฟูและการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู และเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา โดยใหมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญตัขิองกฎหมายเก่ียวกับการใชและควบคุมดุลพนิจิของเจาหนาท่ี ตามประกาศ คสช. ฉบบัที ่108/2557 เรือ่ง การปฏิบตัิ
ตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟู และการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู 
โดยทําการศึกษา คนควา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ จากบทบัญญัติของสนธิสัญญา ขอตกลง และกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศ รวมถึงบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญู กฎหมาย คาํแถลงนโยบาย บทความทางวชิาการ หนงัสอื งานวจิยัทีเ่กีย่วของ
ทัง้ในและตางประเทศเปนหลกั ทัง้น้ีจากการศกึษา ผูวจิยัพบวามปีระเด็นปญหาทีส่าํคญัคอื ปญหาการใชดลุพนิจิเพือ่ดาํเนนิการ
ตรวจหรือทดสอบวาบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ซึ่งปญหาดังกลาว
เกิดขึ้นจากความไมชัดเจนในเนื้อหาของกฎหมาย และไมสอดคลองกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ทฤษฎีกฎหมายอาญา 
ตลอดจนหลักการในทางระหวางประเทศ สงผลใหการใชดุลพินิจและการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ ตามกฎหมาย
ขาดประสิทธิภาพอยางยิ่ง สงผลกระทบตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 
สมควรท่ีจะไดรบัการพัฒนา แกไข ปรบัปรุงบทบัญญัตแิหงประกาศ คสช. ฉบบัที ่108/2557 ใหสอดคลองกับทฤษฎีทางกฎหมาย 
ตลอดจนขอตกลงระหวางประเทศ อันจะนําไปสูการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลทําให
ประเทศไทยสามารถแกไขปญหาอันเกิดจากการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับในระดับสากล อันจะทําใหประเทศไทยสามารถแกไขปญหาผูติดยาเสพติด และปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติดไดอยางยั่งยืนสืบไป
คําสําคัญ: ดุลพินิจ ยาเสพติด คณะรักษาความสงบแหงชาติ



ABSTRACT

The objectives of this research were to study problems concern exercising of official’s discretion, in 
accordance with National Council for Peace and Order Announcement No. 108/2557 (NCPO Announcement) 
on treating of suspect under drugs-related offense in order to allow them to partake in the rehabilitation 
and to look after rehabilitated individual and to suggest solutions for the problem by amending the law on 
exercising and controlling official’s discretion in accordance with NCPO Announcement No. 108/2557 on 
treating of suspect under drugs-related offence in order to allow them to partake in the rehabilitation and 
to look after rehabilitated individual. The authors had studied, researched, reviewed and analyzed information 
from various sources on this matter in terms of provisions of international treaty, agreement and cooperation 
framework, and provisions of the constitution, law, policy’s announcement, academic article, textbook, 
research papers, from both domestic and foreign sources. From our study, the authors had found that 
the key problem is using of official’s discretion to verify whether an individual has drugs in his body or not, 
pertaining to NCPO Announcement 108/2557. Such problem was caused by ambiguous provisions of 
the law, as well as the non-conformity of the law and theory of public law and theory of criminal law and 
international principle of such matter. As a result, exercising and controlling of official’s discretion are seriously 
inefficient which is eventually affecting the protection of individual’s right and liberty under Thailand’s justice 
system. Therefore, NCPO Announcement 108/2557 should be improved, modified and updated, so that it 
will conform to law theories and international agreements which will lead to more efficient controlling over 
official’s discretion and ultimately allow Thailand to efficiently solve problems that stem from official’s 
enforcing of NCPO Announcement 108/2557. Doing so also allows Thailand to be more accepted in 
the international stage, which will in turn allow Thailand to sustainably solve drug addiction or to stop 
the spread of drugs. 
Keywords: Discretion, Drug, National Council for Peace and Order.

บทนํา

นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหายาเสพติดเปนปญหาความม่ันคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และ
ยาเสพตดิเปนตวัการสาํคญัในการบอนทาํลายทรพัยากรบคุคลของชาต ิความรนุแรงของสถานการณยาเสพตดิเปนตวัแปรสาํคญั
ที่สงผลตอทิศทางของนโยบาย และยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ของรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใชดําเนินการแกไขปญหา และทุกรัฐบาลท่ีผานมาใหความสําคัญตอการแกไขปญหา
ยาเสพตดิในระดบัทีส่งูมาก โดยการกาํหนดเปนวาระแหงชาต ิ(National agenda) จงึทําใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ
เปนนโยบายสาธารณะท่ีเกีย่วของกบัการควบคุมพฤตกิรรมของบุคคลเพ่ือประโยชนตอสงัคมสวนรวม (protective regulatory 
policy) (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558)

นอกจากนี้ ปญหายาเสพติดยังคงเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ ที่จะตองเฝาระวังอยางใกลชิด และดําเนินการแกไข
อยางจริงจัง เนื่องจากยังมีการลักลอบนําเขายาเสพติดจากแหลงผลิตนอกประเทศเขาสูประเทศไทยจํานวนมากอยางตอเนื่อง 
โดยพื้นที่หลักกวารอยละ 80 ลักลอบนําเขาในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัด
แมฮองสอน และมีแนวโนมไปนําเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศเพิ่มมากขึ้น พื้นที่หมูบาน/
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ชุมชนที่ประสบปญหาการแพรระบาดยาเสพติดมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ การดําเนินการปราบปรามของเจาหนาที่รัฐยังไม
สามารถตัดวงจรการคารายสําคัญที่อยูในและนอกเรือนจําได และขณะเดียวกันก็เกิดกลุมการคารายใหมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
ผูคารายยอย และผูเดินยา ซึ่งเปนผลจากกําไรจํานวนมากที่ไดจากการคายาเสพติด จูงใจใหคนเหลานี้เขาสูระบบ (พิสุทธิ์ ภูเงิน, 
2558) อกีทัง้กลุมผูเกีย่วของรายใหมทัง้ผูคาและผูตดิยาเสพติดยงัคงเปนปญหาหลักในอนาคต และประเด็นทีต่องใหความสําคัญ
คือผูตองหาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดถึงรอยละ 70 เปนกลุมเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป (พระครูสมุหธนโชติ 
จิรธมฺโม, 2557) และในอนาคตปญหายาเสพติดยังคงมีแนวโนมรุนแรง และนับวันจะทวีความซับซอนมากยิ่งขึ้น

ดวยเหตุนี้ ภายหลังจากคณะรักษาความแหงชาติ (คสช.) เขาควบคุมการบริหารราชการแผนดินเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 โดยประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แลวน้ัน คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใหความสําคัญกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ซึง่ถอืเปนปญหาสาํคญัเรงดวนและเปนวาระแหงชาติทีท่กุภาคสวนจะตองรวมกนัแกไขปญหา โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
มคีาํสัง่ ที ่41/2557 เร่ือง การปราบปรามและหยุดย้ังการแพรระบาดของยาเสพติด ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 มเีนือ้หาสาํคญั
ที่กําหนดใหหนวยงานทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ดําเนินการปราบปรามและจับกุมผูผลิต ผูคา และผูนําเขายาเสพติด ตลอดจนเจาหนาที่รัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับการผลิต นําเขา 
และคายาเสพติดอยางจริงจัง การกําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบสถานบริการ หอพัก อาคารชุด หรือ
เกสตเฮาส รวมท้ังโรงงานและสถานประกอบการอ่ืนๆ มใิหมกีารซุกซอน จาํหนายและเสพยาเสพติด ทัง้นีห้ากพบวามกีารปลอยปละ
ละเลย ใหดําเนินคดีกับเจาของ หรือผูประกอบการอยางเด็ดขาด อีกทั้งการกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ นําผูติดยาเสพติด
เขารับการบําบัดรักษาโดยทันที และติดตาม ดูแล ใหความชวยเหลือผูผานการบําบัด ใหสามารถกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ 
ทั้งในดานการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยประสานงานกับทุกองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคประชาชน และองคกรชุมชน
ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดังกลาวอยางจริงจัง

นอกจากน้ี คณะรักษาความสงบแหงชาติ ยังไดออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ประกาศ คสช.) ฉบับที่ 
108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเขาสู
การบําบัดฟนฟูและการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู โดยประกาศ คสช. ฉบับดังกลาว มีเจตนารมณเพื่อใหการดําเนินการบําบัด
ฟนฟผููตดิยาเสพตดิเปนไปโดยเหมาะสม โดยกาํหนดใหผูตองสงสัยวากระทาํความผดิฐานเสพยาเสพตดิ หรอืเสพ และมยีาเสพตดิ
ไวในครอบครอง ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดตามบัญชีทายประกาศฉบับดังกลาว ซึ่งไมมีพฤติกรรมที่อาจ
กอใหเกดิอนัตรายแกผูอืน่หรอืสงัคม ไดรบัการบาํบดัฟนฟโูดยการยนิยอม และไดรบัการดแูลอยางตอเนือ่งภายหลงัผานการบาํบดั
ฟนฟู รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการดังกลาว เพื่อใหการบําบัดฟนฟูเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด

ผูวจิยั ซึง่รบัราชการในสาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) กระทรวงยตุธิรรม ไดรบัทราบ
ปญหาจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ตําบล จนถึงระดับหมูบาน 
โดยพบวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายใตประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 อาทิ ปลัดอําเภอ เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่
ตํารวจ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครชุมชน มีการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน เนื่องจากประกาศ คสช. 
ฉบับที่ 108/2557 นั้น ขาดความชัดเจนในสวนของเนื้อหา ขาดความชัดเจนในการนิยามศัพทและการตีความ ตลอดจน
ขาดความชัดเจนในการกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการใชดุลพินิจ รวมถึงการจํากัดขอบอํานาจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ที่อาจไปกระทบสิทธิของประชาชน สงผลใหผูปฏิบัติงานจําตองนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามกฎหมายของหนวยงาน
ของตนมาปฏิบัติงาน เมื่อแตละหนวยงานมาปฏิบัติงานรวมกันภายใตประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/257 จึงสงผลใหการทํางาน 
มีความแตกตางกันในรายละเอียด ผูปฏิบัติงานขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ขาดเครื่องมือและหลักเกณฑที่มีประสิทธิภาพ
รวมกันในการปฏิบัติงาน ไมกลาตัดสินใจในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาผูติดยาเสพติดในระดับพื้นที่ภายใตความรับผิดชอบ
ของตน ซึง่ปญหาท่ีพบ อาท ิเจาหนาที ่ผูมอีาํนาจในการตรวจปสสาวะจะตองประกอบไปดวยผูใด เคร่ืองมือตรวจและหลักเกณฑ
การประเมินผลการตรวจพบยาเสพติดในรางกายตองใชหลักเกณฑของหนวยงานใด การใชดุลพินิจในการสงตัวผูติดยาเสพติด

ไปศูนยคัดกรองหรือเขารับการบําบัดฟนฟูนั้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะใชดุลพินิจไดมากนอยเพียงใด และตองเปนเจาหนาที่
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ระดับใดที่จะเปนผูใชดุลพินิจ สิ่งเหลานี้ลวนเกิดจากการที่ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ไมไดทําการควบคุมดุลพินิจในทาง
เนื้อหา ผานการบัญญัติกฎหมายที่มีความชัดเจน รัดกุม และปองกันการตีความไดหลายทางไว ซึ่งกฎหมายในภาวะหรือ
สถานการณพเิศษเชนน้ีจาํตองม ีสงผลใหเกดิปญหาการใชและการควบคมุดุลพนิจิของเจาหนาท่ีตามกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ
ที่ปฏิบัติงานเพื่อนําตัวผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตลอดจนการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ
ภายหลังผานการบําบัดรักษาไปแลว

วัตถุประสงค

1.  เพื่อศึกษาปญหาการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 108/2557 
เรือ่ง การปฏบิตัติอผูตองสงสยัวากระทาํผดิตามกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิเพือ่เขาสูการบาํบัดฟนฟแูละการดแูลผูผานการบาํบดั
ฟนฟู และแนวทางแกไขปญหา

2. เพ่ือเสนอแนะใหมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการใชและควบคุมดุลพินิจของเจาหนาที่ 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบบัที ่108/2557 เร่ือง การปฏิบตัติอผูตองสงสัยวากระทําผดิตามกฎหมายเก่ียวกับ
ยาเสพติดเพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟู และการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู

ระเบียบวิธีวิจัย

การศกึษานีเ้ปนการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ โดยใชวธิกีารวจิยัเอกสาร (Documentary research) โดยทําการศกึษา คนควา 
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ จากบทบัญญัติของสนธิสัญญา ขอตกลง และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ รวมถึง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย คําแถลงนโยบาย บทความทางวิชาการ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสารประกอบ
การอบรมและเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ และการคนควาจากอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

ผลการวิจัย

1. ความเปนมา แนวคิดพื้นฐาน หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวของกับการใชดุลพินิจ และทฤษฎี
ทางกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการลงโทษเพื่อฟนฟูผูกระทําผิด

1.1  การควบคุมการใชดุลพินิจตามกฎหมาย
 การดําเนินการนําตัวผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 

108/2557 เรื่อง การปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟูและการดูแล
ผูผานการบําบัดฟนฟูนั้น กฎหมายไดกําหนดใหเจาหนาท่ีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เปนผูใชอํานาจตามกฎหมาย
ในการดําเนินการตรวจหรือทดสอบเพื่อหาสารเสพติดในรางกายผู ตองสงสัยวากระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
การใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณานําตัวผูตองสงสัยดังกลาวเขารับการบําบัดฟนฟู หรือดําเนินคดีอาญา ตลอดจน
การใชอาํนาจตามกฎหมายเพ่ือตดิตาม ชวยเหลือ และดแูลผูผานการบาํบดัฟนฟ ูใหสามารถกลบัไปใชชวีติในสงัคมไดอยางปกติสขุ 
ซึง่ในแตละขัน้ตอนตองมเีหตผุลในการตดัสนิใจ ในการดาํเนนิการวามคีวามเหมาะสม และเปนไปเพือ่ประโยชนตอการแกไขฟนฟู
ผูตดิยาเสพติด โดยหลกีเลีย่งมใิหกระทบกระเทือนตอสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล เกินกวาความจําเปนในการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงในสังคม
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 การควบคุมดุลพนิจิ มคีวามสมัพันธอยางใกลชดิกับการตรวจสอบการใชอาํนาจรฐั ตามหลกัการแบงแยกอาํนาจ
อธิปไตย และหลักนิติรัฐ ซึ่งสงผลใหการกระทําทางปกครอง โดยฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ องคกรของรัฐ
ฝายปกครองจะกระทําการใดๆ ทีอ่าจมีผลกระทบกระเทือนตอสทิธเิสรภีาพหรือประโยชนอนัชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหน่ึง
หรอืกลุมใดกลุมหน่ึงไดตอเม่ือมกีฎหมายใหอาํนาจ และจะตองกระทําการท่ีมลีกัษณะดังกลาวภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยนัยนี้ กฎหมายจึงเปน “แหลงที่มา” และ “ขอจํากัด” ขององคกรของรัฐฝายปกครอง (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2534) ดังนั้น 
การตรวจสอบ จึงหมายถึง การสอบสวน การสอดสอง การดูใหถูกตอง กอนการกระทําหรือมีนิติกรรมทางปกครอง 
วาฝายปกครองดําเนินการดีหรือไมดี ถูกตองหรือไมถูกตอง ในแงนี้การตรวจสอบจึงหมายถึงการควบคุมกอนการกระทํา 
ซึ่งมีลักษณะเปนการปองกันมิใหเกิดการละเมิดกฎหมายขึ้น เชน การโตแยงคัดคาน การปรึกษาหารือ การไตสวนทั่วไป การให
ประชาชนรับรูและเขาถึงเอกสาร การใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครอง สิทธิของคูความที่จะเขาฟงการพิจารณาคด ีเปนตน

 วรพจน วิศรุตพิชญ (2532) ใหความเห็นไดวา อํานาจดุลพินิจ คือ ความสามารถในการที่จะตัดสินใจออกคําสั่ง
อยางใดอยางหนึ่งในบรรดาคําสั่งหลายๆ อยาง ซึ่งกฎหมายเปดชองให เพื่อดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณหรือความมุงหมาย
ของกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งอํานาจดุลพินิจ คืออํานาจที่กฎหมายใหแกองคกรของรัฐฝายปกครององคกรใดองคกรหนึ่ง 
โดยบัญญัติเปดชองวางใหองคกรของรัฐฝายปกครององคกรนั้นตัดสินใจไดอยางอิสระวาเม่ือมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง
ตามที่กําหนดไวเกิดขึ้น ตนสามารถจะออกคําสั่งหรือไมและสมควรจะสั่งโดยมีเนื้อความอยางไร

1.2 ขั้นตอนการใชดุลพินิจ
 การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ฝายปกครอง เพื่อดําเนินการและปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น มีหลักการ

สําคัญอยู 3 ขั้นตอน
 (1) ขั้นตอนแรก คือ การวินิจฉัยขอเท็จจริง โดยการวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้น ฝายปกครองจะตองตรวจสอบ

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐาน และตองพิจารณาวาพยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาไดเกิดขึ้น
หรือมีอยูจริงหรือไม เมื่อไดขอเท็จจริงแนชัดแลวจึงนํามาปรับกับบทกฎหมาย (ปรีดี เกษมทรัพย, 2526)

 (2) ขัน้ตอนทีส่อง คอื การปรบับทกฎหมาย โดยกฎหมายจะบญัญตัขิอเทจ็จรงิท่ีเปนองคประกอบโดยใชถอยคาํ
ทีม่คีวามชัดเจนแนนอน แตบางกรณีกฎหมายบัญญัตถิอยคาํทีม่คีวามหมายกวางๆ และไมมคีาํจาํกดัความไว กรณีนีฝ้ายเจาหนาท่ี
จะตองปรับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเขากับขอกฎหมายที่บัญญัติไว โดยใชวิจารณญาณเสมือนเชนวิญูชนโดยทั่วไปพึงเขาใจ 
เชน  คําวา “การกระทําที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ” “มีพฤติการณเปนภัยตอสังคม” “การกระทําอันนารังเกียจ” เปนตน 
การทีก่ฎหมายบญัญตัถิอยคาํทีม่คีวามหมายกวางและไมแนนอน แสดงใหเหน็โดยปรยิายวา มเีจตนารมณใหการปรบับทกฎหมาย
เขากับขอเท็จจริงเปนดุลพินิจของฝายเจาหนาที่นั่นเอง

 (3) ขั้นตอนที่สาม คือ การตัดสินใจ ซึ่งตองพิจารณาวากฎหมายกําหนดใหฝายเจาหนาที่กระทําการไดเพียง
ประการเดียวหรือหลายประการ โดยดุลพินิจที่บัญญัติอยูในกฎหมายสามารถแบงออกไดเปน 2 ประการ คือ

  (3.1) ดุลพินิจตัดสินใจ ฝายปกครองจะใชอํานาจหรือไมก็ได สังเกตไดจากถอยคําในกฎหมายมักใชคําวา 
“มีอํานาจ” “มีสิทธิ” “อาจ...ก็ได” “เสียได” “สามารถ” หรือ “ควรจะ” เปนตน 

  (3.2) ดุลพินิจเลือกกระทํา ฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจวา จะเลือกกระทําการใดในหลายประการ
ใหสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงหรือภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด

1.3 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟู (Rehabilitative Theory) เกิดขึ้นมาในยุคที่มีการตื่นตัวทางวิทยาศาสตร 

มีการศึกษาคนควาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ที่เรียกวา ปฏิฐานนิยม (Positivist) ในชวงศตวรรษท่ี 19 โดยใชวิธีการ
ศึกษาเชิงประจักษ (Empirical method) ที่ไดจากการสังเกต การทดลอง นักอาชญาวิทยาในยุคนั้น เห็นวาการศึกษา
เรื่องอาชญากรรมและการกระทําผิด ควรใชวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการศึกษา โดยมุงเนนการศึกษาเปนรายบุคคล 
เพื่อคนหาสาเหตุแหงอาชญากรรม และนําผลท่ีไดมาใชในการแกไขการกระทําผิด รวมท้ังควรปรับปรุงวิธีการลงโทษ
ใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด
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 ดังนั้น ทฤษฎีการแกไขผูกระทําผิดในปจจุบันจึงไมไดเปนทฤษฎีใหม แตเปนทฤษฎีที่เคยใชอยูในศาสนาคริสต
ตั้งแตโบราณกาล เชน การไถบาป หรือการสารภาพบาป เพื่อใหผูกระทําผิดมีโอกาสเริ่มตนชีวิตใหม ปจจุบันเปนทฤษฎีที่จําเปน
ทฤษฎีหนึ่งสําหรับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในสังคม วิธกีารทั้งหลายที่จะนํามาใชปฏิบัติตอผูตองโทษนี้จะตองมี
สภาพเปนตัวบําบัด ตัดโอกาส หรือจํากัดความสามารถในการกระทําผิดของผูตองโทษ วิธีการเหลานี้จะตองเปนตัวกําหนด
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูตองโทษเพ่ือความสุข ความพึงพอใจของผูนั้น และเพ่ือปองกันสังคมจากอาชญากรรม
อันจะพึงมีขึ้น (อภิรัตน เพ็ชรศิริ, 2552) และกฎหมายอาญา มีเงื่อนไขในการกําหนดโทษอยู 2 ประเภท คือ ประเภทแรก 
เปนเง่ือนไขตามทฤษฎีแกแคน และประเภทท่ีสอง เปนเง่ือนไขท่ีวาดวยการแกไขผูกระทําความผิดใหกลบัตวัเปนคนดี โดยบําบดั 
ตัดโอกาส หรือจํากัดความสามารถในการกระทําผิด (ลาวัลย หอนพรัตน, 2554) กลาวคือ การกระทําของมนุษย ถูกกําหนดจาก
ปจจยัตางๆ มนุษยไมสามารถเลือกกระทําไดอยางอสิระ แตถกูกดดนั หลอหลอมจากส่ิงแวดลอมและปจจยัตางๆ จนมบีคุลิกภาพ
ที่บกพรองและหันไปสูการกระทําความผิด ซึ่งการกระทําความผิดเกิดจากปจจัยหลายอยางรวมกัน อาจแตกตางกันไปในแตละ
บุคคล การลงโทษจึงไมควรมุงเนนท่ีการกระทําความผิดเปนหลัก แตควรพิจารณาจากสาเหตุที่ทําใหเกิด การกระทําความผิด 
และการแกไขไปที่สาเหตุของการกระทําความผิดนั้นๆ

 อยางไรก็ตาม ทฤษฎีนี้เชื่อวา การลงโทษควรมีเพ่ือการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหกลับตัวเปนคนดี เพ่ือไมให
ผูกระทําผิดกลับมากระทําผิดซํ้า รวมทั้งพยายามที่จะชวยใหผูกระทําผิดกลับคืนสูสังคมไดตามปกติ จึงตองมีการใหการเรียนรู 
การอบรมใหเพียงพอที่เขาจะใชในการดําเนินชีวิตได เชน การฝกอาชีพ รวมทั้งการพยายามชวยใหผูกระทําผิดไมรูสึกมีปมดอย
จากการที่ไดรับการลงโทษไปแลว (ศรัณยู โสสิงห, 2558)

2. สนธิสัญญาระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทยเก่ียวกับการใชดุลพินิจในการนําตัว
ผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา

2.1 อนุสัญญาระหวางประเทศ
 อนุสัญญาวาดวยยาเสพติดแหงสหประชาชาติ ทั้ง 3 ฉบับ ที่เปนแมแบบในการกําหนดนโยบายและกฎหมาย

ยาเสพติดของประเทศสมาชิกทั่วโลก ไดแก อนุสัญญาเด่ียววาดวยยาเสพติด (Single Convention on Narcotic Drugs) 
ค.ศ.1961 แกไขเพิ่มเติมโดยพิธีสาร ค.ศ.1972 (Protocol 1972) อนุสัญญาวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
(UN Convention on Psychotropic Substances) ค.ศ.1971 และอนุสัญญาเดี่ยวตอตานการลักลอบคายาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทอยางผิดกฎหมายแหงสหประชาชาติ (UN Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances) ค.ศ.1988 ไดกําหนดใหประเทศภาคีมีสมาชิกสามารถใชดุลพินิจในการตรากฎหมายภายใน
ของตนใหมีความยืดหยุน เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหาผูติดยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบริบทในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของแตละประเทศ ดงัท่ีประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิระหวางประเทศ (International 
Narcotics Control Board หรือ INCB) กลาวไววา “มีความเขาใจผิดบอยครั้ง ในบรรดาผูวางนโยบายดานยาเสพติด
ของประเทศสมาชิกวา อนุสัญญาเหลานี้กําหนดใหประเทศภาคีสมาชิกตองทําใหการเสพยาเสพติดและการมีไวในครอบครอง
เพื่อการเสพสวนบุคคลเปนความผิดอาญา ซึ่งในความเปนจริงแลวอนุสัญญาเหลานี้ ไมมีพันธกรณีที่จําเพาะเจาะจงที่จะตอง
กําหนดใหการเสพยาเสพติด เปนความผิดในตัวเอง อนุสัญญาไมไดผูกมัดใหประเทศภาคีสมาชิกตองกําหนดการลงโทษ
ทั้งทางอาญาหรือทางปกครอง ในความผิดฐานเสพยาเสพติด ในทางตรงกันขาม คําปรารภของอนุสัญญาเหลานี้กลับให
ความสําคัญกับสุขภาพและสวัสดิภาพของผูเสพ หรือผูติดยาเสพติดเปนหลัก นอกจากน้ีอนุสัญญาเหลานี้ ก็ไมไดกําหนด
ใหมกีารคุมขงัผูเสพยาเสพติด แตเสนอแนะใหมทีางเลือกอ่ืนๆ แทนการพิพากษาลงโทษสําหรับผูเสพ หรอืผูตดิยาเสพติดมากกวา 
ซึง่รวมถึงการรักษา การใหความรู การบําบดัรกัษา การฟนฟ ูและการกลับเขาสูสงัคม การท่ีบางประเทศไดเลอืกการคุมขงัมากกวา 
การบําบัดรักษา ถือเปนการปฏิเสธความยืดหยุ นของอนุสัญญาเหลาน้ี” (สํานักกิจการในพระดําริพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภา, 2559)

 ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาภายใตอนุสัญญาทั้ง 3 ดังกลาวขางตน รัฐภาคีอาจกําหนดใหผูกระทําความผิดตองเขารับ
มาตรการตางๆ เชน การบําบัดรักษา การศึกษา การดูแลภายหลัง การบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพหรือการกลับคืนสูสังคม 
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และในกรณคีวามผดิทีม่ลีกัษณะไมรายแรง และเมือ่รฐัภาคเีหน็เปนการสมควร รฐัภาคอีาจกาํหนดมาตรการตางๆ แทนการตดัสิน
ลงโทษหรือการลงโทษ เชน การศึกษา การฟนฟูสมรรถภาพหรือการกลับคืนสูสังคม รวมถึงการบําบัดรักษาหรือการดูแล
ภายหลังการบําบัดรักษาในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนผูติดยาเสพติด หรืออาจพิจารณากําหนดมาตรการทางเลือกอื่นเพิ่มเติม
ภายใตรัฐธรรมนูญและแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของรัฐภาคี

 อยางไรก็ตาม รัฐภาคีจะตองพยายามประกันวา รัฐภาคีจะใชอํานาจดุลพินิจตามกฎหมายภายในของตน
อนัเกีย่วกบัการฟองรองบคุคลในความผิดซึง่บญัญัตไิว เพือ่ใหมาตรการปราบปราม การกระทาํความผดิเหลานัน้เกดิประสิทธผิล
สูงสุด และใหคํานึงถึงความจําเปนในการปองปราม การกระทําความผิดดังกลาวดวย

2.2 หลักการวาดวยการบําบัดยาเสพติดขององคการสหประชาชาติ
 หลกัการวาดวยการบาํบดัยาเสพตดิขององคการสหประชาชาต ิ(Principle of drug dependence treatment) 

เปนแนวทางรวมกนัของสํานักงานปองกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and 
Crime หรือ UNODC) และองคการอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ดวยตระหนักวาประชากรโลก 
ประมาณ 205 ลานคน ยังคงเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย รวมท้ังยังมีประชากรโลกอีก 25 ลานคนท่ีไดรับความทุกข
จากการติดยาเสพติด ปญหายาเสพติดไดแพรระบาดไปท่ัวโลกสงผลกระทบกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข ปญหา
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทั้งในประเทศดอยพัฒนาและประเทศ
อุตสาหกรรมท้ังหลาย การแกปญหายาเสพติดตองเปนการดําเนินงานท่ีมีความสมดุลระหวางการปราบปรามยาเสพติด 
การปองกันยาเสพติด และการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การติดยาเสพติดเปนปญหาที่มีความซับซอน
เกี่ยวโยงกับปญหาสังคมอ่ืนๆ ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสําคัญของแนวทางการบําบัดรักษายาเสพติดขององคการสหประชาชาติ
ไดดังนี้ (อาภาศิริ สุวรรณานนท และคณะ, 2556)

 (1) การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดตองมีความสะดวกและเขาถึงงาย
 (2)  ตองมกีารคดักรองการประเมนิและการวนิจิฉยัโรคในการวางแผนการบาํบดัรกัษา
 (3)  การบําบัดรักษาตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริงในชีวิตและธรรมชาติของผูติดยา
 (4)  การบําบัดรักษาตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและการเคารพศักดิ์ศรีของผูเขารับการบําบัด
 (5)  การดําเนินการบําบัดรักษาแกกลุมผูปวยพิเศษ
 (6)  การจัดใหมีระบบการบําบัดรักษาในหนวยงานภายในกระบวนการยุตธิรรม
 (7)  การมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการบําบัดรักษา
 (8)  การดําเนินงานบําบัดรักษาการติดยาเสพติดตองไดรับการกํากับดูแลที่ถูกตอง
 (9) ระบบการบาํบดัรกัษาตองมกีารพฒันานโยบายดานการบาํบดัรกัษาอยางตอเนือ่ง มกีารวางแผนเชิงยทุธศาสตร

และสรางความรวมมือในการใหบริการดานการบําบัดรักษาอยางทั่วถึง
2.3 กฎหมายเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในตางประเทศ
 ในหัวขอน้ี ผูวิจัยนําเสนอกฎหมายเก่ียวกับการบําบัดผูติดยาเสพติดท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับการบําบัดฟนฟู

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 108/2557 และหลักกฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี
ตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมในตางประเทศสําหรับการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดท่ีสําคัญ ไดแก สมาพันธรัฐสวิส 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และสหรัฐอเมริกา ดังนี้

 (1) สมาพันธรัฐสวิส
  สมาพันธรัฐสวิส เปนประเทศแรกของโลกท่ีสนองตอบนโยบายในการทําใหการเสพยาเสพติดไมเปน

ความผดิ (Decriminalization of drug use) ตามแนวทางของคณะกรรมาธกิารสากลวาดวยนโยบายยาเสพตดิ และหนัมาลงทนุ
ทางนโยบายในบรกิารสขุภาพและบรกิารลดอนัตรายจากการเสพยาเสพติด เชน การกําหนดใหการครอบครองกัญชาในปรมิาณ
เลก็นอยไมเปนความผิด สวนการครอบครองและเสพยาเสพติดชนิดอืน่ๆ ยงัคงกําหนดใหมบีทลงโทษทางอาญา แตเมือ่เจาหนาทีตํ่ารวจ
ไดพจิารณาถึงปรมิาณยาเสพติดทีค่รอบครองแลวพบวา มปีรมิาณทีเ่ลก็นอยสาํหรบัใชเปนการสวนบคุคล กม็ดีลุพนิจิท่ีจะยกเวน
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การฟองคดี การยกเวนการพิพากษา หรือยกเวนการออกคําเตือน ทั้งนี้เจาหนาท่ีตํารวจหรือเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย 
จําตองพิจารณาถึงปริมาณข้ันตํ่าตามกฎหมายเพ่ือใหการครอบครองยาเสพติดเล็กนอยไมเปนความผิด (Use of thresholds 
to decriminalize possession of small quantities) ประกอบการตัดสินใจนั้นดวย (Rahman, 2011)

 (2) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
  กฎหมายเกี่ยวกับการบําบัดผูติดยาเสพติดของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงไดกับ

ประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิฉบับที ่108/2557 นัน้ คอืรัฐบัญญัต ิวาดวยสารควบคมุ ค.ศ.1981 (Betäubungsmittelgesetz 
1981) มีจุดเดนในการดําเนินการในลักษณะโดยการลดอันตรายจากการใชยาเปนหลัก โดยมีเนื้อหาสําคัญคือการที่เจาหนาที่
ตํารวจมีดุลพินิจตามกฎหมายในการอนุญาตใหใชและครอบครองยาเสพติดบางประเภท แตทั้งนี้ตองอยูภายใตขอกําหนดตางๆ 
เพื่อความปลอดภัยในการใชยา สําหรับประเทศไทย การลดอันตรายจากการใชยานั้น เปนรูปแบบหนึ่งในการบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติดในระบบสมัครใจในสถานพยาบาล ซึ่งมีการใหสารสังเคราะหทดแทนยาเสพติด รวมถึงการใชยาเสพติดบางชนิด
ในการบําบัดรักษา เพื่อลดอาการอยากยาและปองกันการเสียชีวิตจากอาการอยากยาสําหรับผูติดยาเสพติดรุนแรงเทานั้น 
(ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ, 2556)

 (3) ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
  นับตั้งแต ค.ศ.1980 ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เริ่มใชนโยบายการทําใหการเสพยาเสพติดไมเปน

ความผิดโดยพฤตินัย กลาวคือ ตัวบทกฎหมายสําหรับการเสพและครอบครองยาเสพติดยังเปนความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษ
ทางอาญาอยู แตในขัน้ตอนการปฏบิตัขิองเจาหนาท่ีตาํรวจ ซึง่ถกูกาํหนดโดยนโยบายรฐับาลนัน้ กาํหนดใหการมไีวในครอบครอง
เพ่ือเสพเปนความผิดอาญา แตตํารวจและอัยการไดรับคําส่ังไมใหมีการจับกุม คุมขัง หรือกระทําการใดๆ ตอไป รวมถึง
การดําเนินคดีในชั้นศาลดวย ตราบที่ไมมีขอบงชี้ถึงเจตนาในการจัดหาหรือจําหนายซึ่งยาเสพติดของผูกระทําผิด โดยอํานาจ
ในการใชดุลพินิจของตํารวจและอัยการดังกลาว จะถูกตรวจสอบอยางเขมงวดจากรัฐบาล เพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินการ
ตามนโยบายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Global Commission on Drug Policy, 2014)

 (4) สหรฐัอเมรกิา
  กฎหมายเก่ียวกับการบําบัดผูติดยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาท่ีสามารถเทียบเคียงเน้ือหาบางสวนไดกับ

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 108/2557 คือ รัฐบัญญัติวาดวยสารควบคุมของรัฐบาลกลาง ค.ศ.1970 (United 
States code (USC). Controlled substances act 1970 หรือ CSA) มีเนื้อหาที่กําหนดใหมีมาตรการสงเสริมการบําบัดรักษา
สําหรับผูกระทําความผิด เสพยาเสพติดในปริมาณเล็กนอย เชน การครอบครองกัญชาหรือการเสพกัญชาในปริมาณเล็กนอย 
ทั้งนี้ การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในระบบสมัครใจของสหรัฐอเมริกา ดําเนินการโดยเจาหนาที่ดานยาเสพติดประจํามลรัฐ
หรือทองถิ่น หรือดําเนินการโดยโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลจากมลรัฐ หรือทองถิ่น ทั้งนี้ 
การบําบัดรักษานั้นใหดําเนินการภายใตมาตรฐานและรูปแบบการบําบัดรักษา ที่กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัย
ดานยาเสพติดแหงชาติสหรัฐอเมริกาเปนผูกําหนด (National Institute on Drug Abuse, 2008) ซึ่งใชครอบคลุม
การบําบัดรักษาทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน

  ทั้งนี้นับตั้งแต ค.ศ.2012 สหรัฐอเมริกา เริ่มใชนโยบายการผันตัวโดยตํารวจ (Police diversion) สําหรับ
ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดระดับลางหรือความผิดเลก็นอย เชน การคาและการมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดในปริมาณ
เล็กนอย โดยการผันตัวผูกระทําความผิดเหลานี้ เกิดข้ึน ณ จุดท่ีจับกุม โดยกฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีตํารวจผูจับกุม 
ตองทําการประเมินผูกระทําความผิดเพื่อการผันตัว โดยตองพิจารณาถึงความถี่ในการใชสารเสพติด และความจําเปนในการใช
สารเสพติด ตลอดจนพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม อาชีพ และปญหาสุขภาพของผูกระทําผิดประกอบดวย 
ซึง่การผนัตวัออกจากกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาน้ัน สงผลใหผูกระทําผดิไมถกูจบักุมและคุมขงั แตจะไดรบับรกิารความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย การฝกหรือการเขาทํางาน ความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย และการใหคําปรึกษาโดยใชชุมชนเปนหลัก โดยเมือง
ซีแอตเทิลไดนําแบบจําลองการผันตัวโดยตํารวจไปใชในโครงการท่ีเรียกวา การนําการบังคับใชกฎหมายมาชวยในการผันตัว 
(Law Enforcement Assisted Diversion หรือ LEAD) ซึ่งประสบผลสําเร็จอยางยิ่ง โดยพบวาผูกระทําความผิดที่ผานโครงการ

45RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 



ดังกลาว ลดโอกาสในการถูกจับกุมในอนาคตลงถึงรอยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่กระทําผิดท่ีไมผานโครงการดังกลาว 
(Collins, Lonczak & Clifasefi, 2015)

2.4 ประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิฉบบัท่ี 108/255 เรือ่ง การปฏิบตัติอผูตองสงสยัวากระทําผดิตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟู และการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู

 ประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบับที ่108/2557 ดังกลาวนัน้ กาํหนดข้ึนมาเพือ่แกไขปญหาผูเสพ และ
ผูตดิยาเสพตดิโดยเฉพาะ โดยมุงหมายทีจ่ะนาํตัวผูเสพ หรอืผูตดิยาเสพตดิเหลานัน้เขารบัการบาํบดัรกัษาทีไ่ดมาตรฐานเดยีวกนั 
ตลอดจนลดอัตราการจับกุมดําเนินคดีในความผิดฐานเสพ และครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพ ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้

 (1) ในกรณีที่ผูใดตองสงสัยวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไวในครอบครอง
ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณท่ีกําหนดตามบัญชีทายประกาศ ถาไมปรากฏวาผูนั้นเปนผูตองหาหรืออยูในระหวาง
ถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล และไมมี
พฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูอื่นหรือสังคม หากผูนั้นยินยอมเขารับการบําบัดฟนฟู ใหเจาหนาที่ดําเนินการนําตัวผูนั้น
เขารับการบําบัดฟนฟู และเมื่อผูเขารับการบําบัดฟนฟูปฏิบัติครบถวน ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกําหนดเกี่ยวกับการบําบัดฟนฟู และไดรับการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ออกหนังสือรับรองเพื่อเปนหลักฐานการผานการบําบัดรักษาและฟนฟู

 (2) ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏภายหลังวาผูเขารับการบําบัดฟนฟูนั้นตองหา หรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดี
ในความผิดฐานอื่น ซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหสงตัวผูนั้นดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

 (3) กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย เพื่อการคัดกรองผูเขารับ
การบําบัดฟนฟูในทุกอาํเภอและทุกเขต และจัดตั้งศูนยเพื่อประสานการดูแล ผูผานการบําบัดฟนฟูในระดับอําเภอหรือเขต และ
ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

 (4) กาํหนดใหมศีนูยเพือ่การคดักรองผูเขารบัการบาํบดัฟนฟ ูมอีาํนาจหนาทีด่าํเนนิการคดักรองและจดัทาํขอมลู
เก่ียวกับการคัดกรองเพ่ือจําแนกผูเขารับการบําบัดฟนฟู และการสงตอผูเขารับการบําบัดฟนฟูไปยังสถานบําบัดฟนฟูหรือ
สถานที่อื่นตามที่หัวหนาศูนยกําหนด ทั้งนี้ ใหกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครประสานการดําเนินงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

 (5) กําหนดใหมีศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู มีอํานาจหนาที่จัดระบบ ดูแล ชวยเหลือ และ
สนับสนุนผูผานการบําบัดฟนฟูในจังหวัด ใหมอบหมายกํานัน ผูใหญบาน ผูนําองคกรชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ หรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนผูติดตามดูแลและชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟู สําหรับกรุงเทพมหานคร
ใหมอบหมายผูอาํนวยการเขต ผูนําองคกรชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
เปนผูดําเนินการ

 (6) กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของแจงช่ือตัว ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน และท่ีอยูของผูผาน
การบําบัดฟนฟู ตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใชในการดําเนินการจัดสงขอมูลไปยัง
หนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู

2.5 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย
 สําหรับเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 108/2557 กําหนด ซึ่งไมได

นิยามศัพทไวเปนการเฉพาะน้ัน จึงตองทําความเขาใจถึงเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ที่มีอํานาจ
ในการตรวจ หรือทดสอบปสสาวะ ตามที่ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 มีเจตนารมณมุงหมายถึง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

 (1)  เจาพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
 (2)  พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
 (3)  เจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ.2522
 (4)  เจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
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 (5)  พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533
 (6)  พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พ.ศ.2534
 (7)  พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 ซึง่เจาหนาทีต่ามกฎหมายแตละฉบับ ตางกม็ปีระเภท ระดบั ตาํแหนง และอํานาจหนาทีแ่ตกตางกนั ทัง้นีข้ึน้อยูกบั

การตรากฎหมายลําดับรองเพ่ือรองรับและกําหนดรายละเอียดท่ีมากข้ึน เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบผูขับขี่ ซึ่งไดเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1 เฉพาะแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน พ.ศ.2548 (ออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2540 
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533 ประกาศกรมการขนสง
ทางบก เรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดใหโทษเฉพาะแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน และ
กาํหนดเจาพนกังานผูมอีาํนาจตรวจหรอืทดสอบหรอืสัง่ใหผูไดรบัใบอนญุาตเปนผูประจาํรถในขณะปฏบิตัหินาทีร่บัการตรวจหรอื
ทดสอบ พ.ศ.2553 (ออกตามความในพระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ.2522) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการตรวจหรอืทดสอบวาบคุคลหรอืกลุมบคุคลใดมยีาเสพตดิใหโทษอยูในรางกาย
หรือไม (ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522) และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติด
ใหโทษอยูในรางกายหรอืไม (ออกตามความในพระราชบญัญตัปิองกันและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ.2519) เปนตน

การอภิปรายผล

นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน การตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพิสูจนทราบเบื้องตนวา บุคคลนั้นไดกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษ เสพและมีไว
ในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพือ่จาํหนายยาเสพตดิใหโทษแลวแตกรณ ีซึง่เปนความผดิตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิ
ใหโทษ พ.ศ.2522 หรือไมนั้น ดําเนินการภายใตหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูใน
รางกายหรือไม ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 และตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใด
มียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 เพื่อให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ สามารถใชอํานาจในการตรวจ
หรือทดสอบตอบุคคลที่ตองสงสัยวาเสพยาเสพติดใหโทษ เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ยาเสพติดใหโทษ ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่ตามกฎหมายมีกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อใชควบคุมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีม่ใิหไปกระทบกระเทือนสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนท่ีตกเปนผูตองสงสัย และตองเขารบัการตรวจหรือทดสอบ
ดังกลาวดวย

จากการศึกษาพบวาประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ประกาศ คสช.) ฉบับที่ 108/2557 ไมมีบทบัญญัติที่กําหนด
อํานาจในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดในรางกายของบุคคล ตลอดจนประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ประกาศสํานักงาน ป.ป.ส.) เรื่อง การนําตัวผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู และ
การประเมินเปนผูผานการบาํบดัฟนฟ ูพ.ศ.2557 (แกไขเพิม่เตมิ) ฉบับที ่3 พ.ศ.2558 ทีอ่อกตามประกาศ คสช. ฉบับดงักลาว ก็ไมได
กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร หรอืเงือ่นไขในการตรวจหรอืทดสอบวาบคุคลใดมยีาเสพตดิใหโทษในรางกายแตอยางใด สงผลใหเกดิ
ปญหาในทางปฏบิตัวิา เจาหนาท่ีตามกฎหมายเกีย่วกับยาเสพตดิ กลุมใด ประเภทใด และระดบัใดจะเปนผูมอีํานาจในการตรวจ
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หรือสัง่ใหมกีารทดสอบวาบคุคลใดมียาเสพติดใหโทษในรางกาย และเจาหนาทีผู่ดาํเนินการตรวจหรือทดสอบน้ัน จะใชหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขใดเปนหลักในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ไมไดกําหนดนิยามความหมาย
ของคําวา “เจาหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด” ไววาเปนเจาหนาท่ีตามกฎหมายฉบับใดบาง เจาหนาท่ีประเภท และ
ระดับใดท่ีมีอํานาจตรวจหรือทดสอบวาบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษในรางกาย เฉกเชน กฎหมายยาเสพติดฉบับอื่นๆ สงผลให
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับยาเสพติดและผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง อาศัยขอความที่ปรากฏในประกาศ
ฉบับดังกลาว ประกอบกับเจตนารมณ นโยบายและขอสั่งการของผูบังคับบัญชาที่จะนําผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับดังกลาว มาเปนขออางในการดําเนินการตรวจหรือทดสอบปสสาวะ
ของผูติดยาเสพติด ซึ่งสงผลใหการกระทําดังกลาวปราศจากอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการ ทําใหผูตองสงสัยท่ีปฏิเสธ
การเขาสูกระบวนการฟนฟตูามประกาศ คสช. ฉบบัดงักลาวตองเขาสูกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาโดยมิชอบ เพราะการตรวจ
หรือทดสอบหาสารเสพตดิในรางกายไมไดถูกดําเนินการโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ตั้งแตตน จึงทําใหกระบวนการตรวจ
หรือทดสอบรางกายของบุคคล ตลอดจนการจับกุม และสงตัวไปยังพนักงานสอบสวน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
เนื่องจากขาดการกําหนดบทบัญญัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ สงผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนและกระทบกระเทือนตอระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศอยางยิ่ง

ดังนั้น การที่ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 รวมถึงประกาศสํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งออกตามขอ 1 แหงประกาศ คสช. 
ฉบับที่ 108/2557 ไมไดกําหนดใหมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษ
ในรางกาย เปนการเฉพาะสําหรับการบําบัดฟ นฟู ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 สงผลใหผู ปฏิบัติงานจาก
หลายหนวยงานจาํตองกลบัไปใช กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ในการตรวจหรอืทดสอบหาสารเสพติดในรางกายของหนวยงานของตน 
ซึ่งมีความแตกตางในเร่ืองของการปฏิบัติ วิธีการ และเง่ือนไข สงผลใหการดําเนินการตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 108/2557 
ขาดเอกภาพในการดําเนินการ ทําใหผูติดยาเสพติดไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน ทั้งท่ีอยูภายใตกฎหมายและเจตนารมณ
เพ่ือการบําบัดฟนฟูอยางเดียวกัน กอใหเกิดการกระทบกระเทือนซึ่งสิทธิของผูติดยาที่เปนผูปวย ซึ่งสมควรไดรับการบําบัดฟนฟู 
และแกไขพฤตกิรรมใหสามารถกลบัมาใชชวีติปกตใินสังคมไดอยางสมบรูณ มากกวาการถกูลงโทษในทางอาญาหรอืการควบคมุ
พฤติกรรมในทางปกครองภายในศูนยบังคับบําบัดยาเสพติด

ผูวจิยัไดทาํการศกึษาโดยรวบรวมขอเทจ็จริง และสมัภาษณจากเจาหนาท่ีระดบัปฏบิตังิาน ประกอบการศกึษา เพือ่แสดง
ใหเห็นถึงปญหาอันเกิดจากความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย และสงผลกระทบตอการบังคับใชกฎหมายตามประกาศ คสช. 
ฉบับที่ 108/2557 ซึ่งจะขอยกตัวอยางมานําเสนอในบทความนี้ 2 กรณี ดังนี้

1) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ไดรับการรองเรียนจากประชาชน ในพื้นที่อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี วามีเจาหนาที่ตํารวจอาสา ตั้งจุดตรวจยาเสพติดท่ีอาจมิชอบดวยกฎหมาย จึงทําการตรวจสอบ พบวา เปนชุดรักษา
ความสงบประจําหมูบาน (ชรบ.) รวมกบักาํนัน สารวตัรกาํนนั ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ตาํบลสองคอนเหนือ อาํเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ดําเนินการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดกั้นยาเสพติดในบริเวณชุมชน และทําการทดสอบปสสาวะโดยชุดตรวจหา
สารเสพติดในปสสาวะแบบตลับ แกผูที่ผานเขาออกในชุมชน ทั้งผูขับขี่รถยนต และรถจักรยานยนต ซึ่งผูปฏิบัติงานดังกลาว
ใหขอมูลวา เปนการดําเนินงานตามคําสั่งของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
ที่ใหเฝาระวังปองกันการคายาเสพติดในชุมชน และคนหา คัดกรองผูติดยาเสพติด เพื่อนําเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟู
ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 108/2557 ใหไดจํานวนเปาหมายตามที่จังหวัดกําหนด ซึ่งจะไดนําผูติดยาเสพติดที่คนหาและ
คัดกรองแลว นําตัวเขารับการบําบัดในคายศูนยขวัญแผนดินตอไป (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1, 2559)

2) นายอําเภอคลองหลวง ในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี ในฐานะผูปฏบิตังิานแกไขปญหายาเสพตดิระดบัพืน้ที ่ใหสมัภาษณวา “การทีป่ระกาศ คสช. ฉบบัท่ี 108/2557 
ไมไดกําหนดนิยามศัพท เปนการเฉพาะ วาเจาหนาที่หนวยใด ตําแหนงใด ระดับใด เปนผูมีอํานาจดําเนินการนําตัวผูตองสงสัย
เขารบัการบาํบดัฟนฟ ูแตใหยอนกลบัไปดูกฎหมายของแตละหนวยงานท่ีดาํเนนิการอยูวาเจาหนาทีใ่ดเปนผูมอีาํนาจดาํเนนิการนัน้ 
ถือไดวาเปนการสรางขั้นตอนท่ียุงยาก ขาดเอกภาพในการทํางาน สงผลใหการดําเนินงานบําบัดฟนฟูตามประกาศฉบับ
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ดังกลาวแตกตางกันในแตละพื้นที่ เพราะผูปฏิบัติงานใชอํานาจตามกฎหมายแตกตางกัน แตมีจุดประสงคในการนําตัว
ผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูในระบบเดียวกัน จึงทําใหเกิดปญหาวา กอนเขารับการบําบัดฟนฟู ผูตองสงสัยไดผาน
กระบวนการจากเจาหนาที่ตามกฎหมายแตละฉบับแตกตางกัน ตรงนี้เกิดความไมเสมอภาคขึ้นแลว เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูกําหนดนโยบายจําตองเรงแกไขโดยเร็ว”

ดงักรณีขอเท็จจริงตัวอยางท่ีกลาวมาขางตน เมือ่บคุคลใดท่ีถกูตรวจหรือทดสอบรางกายแลวพบวา มยีาเสพติดในรางกาย
กจ็ะตกเปนผูตองสงสยัวาเปนการกระทาํความผดิฐานเสพยาเสพตดิใหโทษ หรอืเสพและครอบครองยาเสพตดิใหโทษ ตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ 108/2557 ในทันที โดยหากผูตองสงสัยดังกลาว เสพยาเสพติดมาจริง และยินยอมเขารับการบําบัดฟนฟู กรณีนี้
ก็สําเร็จลุลวงตามเจตนารมณของประกาศฉบับดังกลาว ที่ตองการนําผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูอยางเหมาะสม 
แตหากผูตองสงสัย ไมยนิยอมเขารับการบําบัดฟนฟูก็จะถูกสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป ซึ่งกรณีนี้ จะทําให
ผู ตองสงสัยเขาสู กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบ เพราะการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในรางกายไมได
ถูกดําเนินการโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ตั้งแตตน จึงทําใหกระบวนการตรวจหรือทดสอบรางกายของบุคคล ตลอดจน 
การจับกุม และสงตัวไปยังพนักงานสอบสวน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขัดตอทฤษฎีวาดวยการลงโทษเพื่อแกไข
ฟนฟู และไมสอดคลองกับสนธิสัญญา หลักการระหวางประเทศ ตลอดจนกฎหมายของนานาอารยประเทศ อันเนื่องมาจาก
การท่ีประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ขาดการควบคุมเนื้อหาทางกฎหมายท่ีกําหนดดุลพินิจในการใชและตีความกฎหมาย
ที่ชัดเจน รัดกุม เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานและการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีเพื่อนําตัวผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟู 
ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑทางกฎหมาย ซึ่งถือเปนการควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีและ
ควบคุมดุลพินิจอีกทางหน่ึง สงผลใหเจาหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดหรือบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของตามประกาศ คสช. 
ฉบับท่ี 108/2557 อาจใชโอกาสจากความไมชดัเจนของกฎหมาย และไมมรีะเบียบ กฎเกณฑรองรับ ดาํเนนิการตรวจหรือทดสอบ
ยาเสพติดในรางกายของบุคคล เพื่อเรียกรับผลประโยชนจากความไมรู  และไมเขาใจเนื้อหาของกฎหมายจากประชาชน 
เพื่อแลกกับการไมถูกจับกุมดําเนินคดี หรือสงตัวเขารับการบําบัดฟนฟู หรืออาจอาศัยโอกาสจากความไมชัดเจนของกฎหมาย
ดังกลาว ผลักใหผูติดยาเสพติดตองเขารับการบําบัดฟนฟูอยางไมเปนธรรมและไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งถือวากระทบกระเทือน
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศอยางยิ่ง

บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาพบวาประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ประกาศ คสช.) ฉบับที่ 108/2557 เร่ือง การปฏิบัติตอ
ผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด เพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟู และการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู รวมถึง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ประกาศสํานักงาน ป.ป.ส.) เรื่อง การนําตัวผูตองสงสัย
เขารบัการบาํบดัฟนฟ ูการบาํบดัฟนฟแูละการประเมนิเปนผูผานการบาํบัดฟนฟ ูพ.ศ.2557 (แกไขเพิม่เตมิ) ฉบับที ่3 พ.ศ.2558 
ไมไดกาํหนดใหมหีลกัเกณฑ วธิกีารและเงือ่นไขในการตรวจหรอืทดสอบวาบุคคลใดมยีาเสพตดิใหโทษในรางกาย เปนการเฉพาะ 
ซึ่งถือเปนการควบคุมดุลพินิจโดยวิธีการกําหนดเนื้อหาทางกฎหมายที่ชัดเจนอีกวิธีหนึ่ง นอกเหนือจากการกําหนดใหเจาหนาที่
มีดุลพินิจพิจารณา ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเผชิญอยู สงผลใหผูปฏิบัติงานจากหลายหนวยงาน จําตอง
กลับไปใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในรางกายของหนวยงานของตน ซึ่งมีความแตกตาง
ในเรื่องของการปฏิบัติ วิธีการและเงื่อนไข สงผลใหการดําเนินงาน ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 108/2557 ของเจาหนาที่
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดมีอํานาจดุลพินิจที่กวางเกินไป ตลอดจนขาดมาตรฐานขั้นตํ่า ในการพิจารณาเพื่อนําตัว
ผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟู สงผลใหเอกภาพในการดําเนินงานนําตัวผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูของประเทศ
ขาดหายไป ผูติดยาเสพติดไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกันทั้งจากเจาหนาที่ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมาย
เกีย่วกบัยาเสพตดิคนละฉบบั สงผลกระทบกระเทอืนตอสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนทีค่วรจะไดรบัการปฏบิตัใินเรือ่งเดยีวกนั 
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ภายใตกฎหมายและมาตรฐานเดียวกนั และทายทีสุ่ดผูติดยาเสพติดเหลานีอ้าจถกูผลักดนัเขาสูกระบวนการยตุิธรรมอันเกิดจาก
การใชดุลพินิจที่ไมชอบ และเกินขอบเขตของเจาหนาท่ี หรือไมเปนไปตามหลักกฎหมายสากล อันสืบเน่ืองจากการท่ีประกาศ 
คสช. ฉบับที่ 108/2557 ตลอดจนประกาศสํานักงาน ป.ป.ส. ดังกลาวขางตน ไมไดกําหนดเน้ือหา หลักเกณฑ วิธีการ
ในการปฏิบัติงานหรือเน้ือหาท่ีชัดเจนเพ่ือควบคุมการใชดุลพินิจ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปในแนวทางเดียว 
ซึ่งอาจจะสงผลเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมของประเทศในระยะยาวไดอีกดวย

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ บทนิยามศัพทของคําวา เจาหนาที่ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 
108/2557 เรื่อง การปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟูและการดูแล
ผูผานการบําบัดฟนฟูใหมีความชัดเจน วาหมายถึงเจาหนาที่หนวยงานใด และระดับใด ตลอดจนการเพิ่มเติมบทบัญญัติใหมี
การตรากฎหมายลําดับรอง เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษ 
ในรางกายหรือไม ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ดวย ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาการใชอํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
ตลอดจนการบังคบัใชกฎหมายท่ีเปนเอกภาพและเสมอภาคกัน อนัจะนําไปสูการแกไขปญหาผูตดิยาเสพติดไดอยางมีประสิทธภิาพ 
รวมถึงการสงเสริมกระบวนการยุตธิรรมในทางอาญาของประเทศไทยใหทดัเทยีมนานาอารยประเทศอีกทางหน่ึงดวย โดยเสนอแนะ
ใหยกเลิกขอ 1 แหงประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 เดิม ดังนี้

“ขอ 1 ในกรณีที่ผู ใดตองสงสัยวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไวในครอบครอง
ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดตามบัญชีทายประกาศนี้ ถาไมปรากฏวาผูนั้นเปนผูตองหาหรืออยูในระหวาง
ถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล และไมมี
พฤตกิรรมทีอ่าจกอใหเกดิอนัตรายแกผูอืน่หรอืสงัคม หากผูนัน้ยนิยอมเขารบัการบาํบัดฟนฟ ูใหเจาหนาท่ีตามกฎหมายเกีย่วกบั
ยาเสพติดดําเนินการใหผูนั้นเขารับการบําบัดฟนฟู

ในกรณีทีผู่เขารบัการบําบดัฟนฟปูฏบิตัคิรบถวนตามหลักเกณฑทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด
กําหนดเก่ียวกับการบําบัดฟนฟู และไดรับการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกหนังสือรับรอง
เพื่อเปนหลักฐาน

การนําตัวผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู และการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดประกาศกําหนด”

โดยแกไขเพิ่มเติมขอ 1 แหงประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 โดยใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 1 ในกรณีที่ผู ใดตองสงสัยวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไวในครอบครอง

ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดตามบัญชีทายประกาศนี้ ถาไมปรากฏวาผูนั้นเปนผูตองหาหรืออยูในระหวาง
ถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิด ที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล และ
ไมมีพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูอื่นหรือสังคม หากผูนั้นยินยอมเขารับการบําบัดฟนฟู ใหเจาหนาที่ ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดดําเนินการใหผูนั้นเขารับการบําบัดฟนฟู

ในกรณีทีผู่เขารบัการบําบดัฟนฟปูฏบิตัคิรบถวนตามหลักเกณฑทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด
กําหนดเก่ียวกับการบําบัดฟนฟู และไดรับการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกหนังสือรับรอง
เพื่อเปนหลักฐาน

การนําตัวผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู และการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู และหลักเกณฑ
ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในรางกายของผูตองสงสัย ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดประกาศกําหนด

เจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ประเภทใด ตําแหนงใด และระดับใด จะมีอํานาจหนาที่ตามประกาศฉบับนี้ 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนผูประกาศกําหนด

ฐานความผิดที่มีโทษจําคุกใด หรือพฤติกรรมใดท่ีอาจกอใหเกิดเปนอันตรายแกผูอื่น หรือสังคม ตามความในวรรคหน่ึง 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประกาศกําหนด”
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นอกจากนี้ยังเห็นควรนําหลักการที่แกไขใหมนี้ไปบัญญัติเพิ่มเติมใน (ราง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด ฉบับท่ียกราง
โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม โดยนําหลักการดังกลาวไปผนวกไวในภาค 3 
วาดวยการบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษ ลักษณะ 1 การบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด หมวด 1 บททั่วไป ดวย

กิตติกรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ศิริโรจน รัฐประเสริฐ อาจารย ดร.นิสิต อินทมาโน อาจารย ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค 
และอาจารย พ.ต.ท.ดร.ศักด์ิวุฒิ วิบูลสมัย เปนอยางสูง ที่ทุกทานกรุณาใหคําปรึกษาและช้ีแนะการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรชัย เลื่อนฉวี ที่กรุณาใหคําชี้แนะในการสรุปและเขียนบทความในครั้งนี้
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น 
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถ่ิน และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน

รูปแบบของวารสาร

• กําหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย

กองบรรณาธิการไดกําหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสําหรับการตีพิมพลง 
“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกําหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนําเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนํา ที่มาของปญหา)
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน)
• กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ)
• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด)
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป)
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน 

 และ Citation)
• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก

 การนําไปใชประโยชน และ Citation)

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการพิมพ
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว
3. ความยาวของเนื้อหา : 15-20 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย :
 -  ชื่อวิทยาศาสตร คําขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus 
 -  ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคํา เชน Berdmann, Lemmermann
 -  ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design
 -  ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคําเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block 

design, RCBD)

การเรียงลําดับเนื้อหา 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น
ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวจิัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทํางานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสําคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคําสําคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา

4. บทนํา (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจิยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสําคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสําคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคําขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเน้ือหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกําหนดคุณสมบัติของ………

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 
โดยเรียงลําดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้

1. หนังสือ
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพร้ินติง้

แอนดพับลิชชิ่ง.
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc.

2. วารสาร
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด.
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กําลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20.
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
3. วิทยานิพนธ

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน
การศึกษา.

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ. 
คณะกรรมการอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร.
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล) 
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436 

(27 เมษายน 2556)
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การสงตนฉบับ 

1. ผูสงบทความจะตองทําหนังสือนําสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th

การประเมินบทความตนฉบับ

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน 
2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี

......................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดําเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ 

จํานวน 3,000 บาท

123RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 





ประจํ าป� ที่   17 ฉบั บที่   2 กรกฎาคม-ธั นวาคม 2559

ISSN 1513-8410 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  ประจำปที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

วารสารวิจัย
ราชภัฏเชียงใหม�

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14  
202 ถนนช�างเผือก ตำบลช�างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50300 
โทรศัพท� 0-5388-5959  โทรสาร 0-5388-5950 
E-mail: research_cmru@hotmail.com 

RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL

CMRU

วารสารวิ จั ย เพื่ อรับ ใช�สั งคม  
RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL

7.5 435.5 x 309 mm.




