
 
บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ยาเสพติด ภัยคุกคามส าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกมา
เป็นเวลาช้านาน อาจกล่าวได้ว่า ปัญหายาเสพติด จัดเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศ ก าหนดให้เป็นวาระ
เร่งด่วนที่ต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะต้องสูญเสียทรัพยากรในด้านต่างๆเป็น
จ านวนมากในการแก้ไขปัญหาแล้ว ยาเสพติดยังเป็นต้นตอที่จะน าไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืนๆอีกเป็น
จ านวนมาก ท้ังปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาโสเภณี ซ่องโจร และการพนัน ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงท้ังในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
 จากรายงานของส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ยาเสพติดโลก ประจ าปี 2551
ระบุว่า ท่ัวโลกมีประชากรเกือบ 200 ล้านคน เป็นผู้ใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ถ้าแยกในรายละเอียด 
มีคนประมาณ 162 ล้านคนเสพกัญชา ซ่ึงถือว่ามีจ านวนมากที่สุด ส่วนคนที่ใช้ ยาอี ยาบ้า มีประมาณ 
35 คน นอกจากนั้น ยังมีคนทั่วโลกอีกประมาณ 16 ล้านคนใช้ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ที่เหลืออีก 13 
ล้านคนเสพโคเคน ประเทศตะวันตกประสบปัญหาเรื่องโคเคนมากที่สุด เพราะคนในประเทศ
เหล่านี้เสพโคเคนในระดับท่ีเป็นอันตราย ส่วนยาบ้าถือเป็นปัญหาหลักในเอเชีย ได้มีการประมาณ
การณ์ว่า ในปัจจุบันตลาดค้ายาเสพติดทั่วโลก มีเงินหมุนเวียนถึง 322,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี 
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศท่ีต่อสู้กับปัญหา ยาเสพติด มาอย่างยาวนาน รัฐบาลในแต่ละยุคมี
ความพยายามท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างจริงจังมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ ความรุนแรงของปัญหายังคงดูเหมือนว่าจะไม่ลดลง แต่กลับมีแนวโน้มท่ีจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น  
 จากข้อมูลของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้เปิดเผยว่าตัวเลขการจับกุม
นักค้ายาเสพติดในช่วงปี 2549-2550 มีจ านวนมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ซ่ึงในแง่บวกสะท้อนให้
เห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้ทุ่มเท และจริงจังในการตรวจค้นและจับกุมยาเสพติดมากขึ้น แต่หากมองในทาง
กลับกัน การจับกุมนักค้ายาเสพติดที่เพิ่มขึ้นย่อมชี้ให้เห็นว่าผู้เสพภายในประเทศมีความต้องการยา
เสพติดมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขยังพบว่าสถานการณ์การระบาด
ของยาเสพติดในขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดยาเพิ่มสูงขึ้น มีการใช้ยาเสพติดมากขึ้น 
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โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง อายุน้อยลง จากเดิมที่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี รองลงมาคือ 15-18 
ปี แต่ปัจจุบันอายุของผู้ติดยาเสพติดพบในกลุ่มอายุระหว่าง 13-18 ปีมากที่สุด โดยยาเสพติดที่มีการ
ระบาดมากยังเป็นยาบ้า รองลงมา ได้แก่ กัญชา และยาเสพติดประเภทสารระเหย เพราะยาเหล่านี้มี
ราคาไม่ค่อยแพงและหาซ้ือได้ง่าย แม้แต่ทางอินเตอร์เน็ต สะดวกต่อการซ้ือหาของวัยรุ่น  
 นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นในการเสพยามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยมี
การเสพยาเสพติดในสถานที่พัก โดยเฉพาะตามอพารต์เมนต์หรือหอพักมากขึ้น แทนที่จะมั่วสุมตาม
สถานบันเทิงหรือผับบาร์ดังเดิม รวมถึงรูปแบบของยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การน ายาหลายชนิด
มาผสมกัน เรียกว่า “ค็อกเทล” เช่น ยากล่อมประสาท ยาคลายเครียด ยาเสียสาว ซ่ึงการเสพยาหลาย 
ๆ ตัวนั้น ก็จะท าให้การบ าบัดรักษาท าได้ยากขึ้นด้วย อีกทั้งการบ าบัดรักษาท่ีผ่านมา พบว่า ผู้ติดยา
สมัครใจเข้ารับการบ าบัดน้อยมาก ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการบ าบัดโดยส่วนใหญ่จะมาจากผู้ต้องหาท่ีถูก
จับแล้วส่งมารักษา โดยในปีที่ผ่านมา ในจ านวนประมาณ 8 หมื่นคนนั้น มีผู้สมัครใจเข้ารับการ
บ าบัดประมาณ 2 หมื่นคนเท่านั้น แต่ผู้ท่ีเข้ารับการบ าบัดเพราะถูกจับกุมมีถึง 5 หมื่นคน ส่วนอีก 1 
หมื่นคน ต้องโทษและมีคดี เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้การแก้ไขปัญหามีความล าบากมากยิ่งขึ้น 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในปัจจุบันยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยยาบ้ายังคงเป็นยา
เสพติดที่ต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยาเสพติดในกลุ่ม Club drugs อาทิเช่น ยาไอซ์ โคเคน 
เป็นยาเสพติดอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ นอกจากนี้ยังมีองค์กรอาชญากรรม ( Organized crime) ที่คอยหาผลประโยชน์
หรือใช้ช่องทางในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดและมีคดีต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า ถึงแม้ว่า
จะมีกฎหมายออกมาบังคับใช้ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือปราบปรามองค์กรเหล่านี้ได้มากนัก  
 จากปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้ตระหนักเล็งเห็นถึงปัญหาและจ าเป็น
อย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือ จากส่วนราชการหลายฝ่าย ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ความผิดจึงได้ตรากฎหมายขึ้นก็คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2 519 
อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2519 มีการก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของระเทศ 
และภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพตินี้ให้มีการแต่งตั้งเจ้า
พนักงาน ขึ้น โดยมีบทบาทภารกิจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดสัมฤทธ์ิผลเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอ านาจตามกฎหมายโดยเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) ซ่ึงหมายถึง เจ้าพนักงานซ่ึงกฎหมายให้
อ านาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมถึงพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต 
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และเจ้าพนักงานอ่ืน ในเม่ือท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2 519 มาตรา 14 และมีอ านาจ
สืบสวนผู้กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 2 (17) ดังนั้นสถานะความเป็นเจ้าพนักงานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อ านาจ สืบสวน จับกุม จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2 519 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติ มาตรการในปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ.2534 ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2 550 ซ่ึง
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ต้องยึดถือ
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการ
แต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ระเบียบส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่า
ด้วยการออกบัตรประจ าตัวและการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยเคร่งครัด  
 จากกฎหมายที่ออกมาเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ เจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัดดังกล่าวนี้เอง จึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในการด าเนินการปราบปรามกลุ่มท่ีเป็น
ลักษณะขององค์กรอาชญากรรม (Organized crime) ทางด้านยาเสพติดซ่ึงจะมีลักษณะที่ซับซ้อนใน
การแบ่งหน้าที่กันท า เนื่องจากการผลิต การค้ายาเสพติด เป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์
ทางการเงินที่มหาศาลผู้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงได้มีการพัฒนาวิธีการ
ต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อน ปกปิด ยากแก่การเข้าถึงล่วงรู้ถึงความเป็นไปในองค์กรอาชยากรรมได้ท า
ให้ยากต่อการปราบปราม ท่ีซ่ึงส่งผลให้กระบวนการของรัฐที่จะน ามาซ่ึงพยานหลักฐานในการ
ด าเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นค่อนข้างล าบากมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ทางรัฐบาลจะเร่งปราบปรามมาก 
เพียงใด ยาเสพติดก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และยาเสพติดที่ก าลังระบาดมากที่เข้ามาในประเทศของเรา 
ก็คือ ยาบ้า และยาไอซ์ ซ่ึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นที่ก าลังติดยาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงปัจจัยที่ท าให้ถึงแม้
จะมีการปราบปรามมากเพียงใด ยาเสพติดก็ยังเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากการจับกุมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ซ่ึงมีการเสนอข่าวแทบทุกวัน ซ่ึงเห็นได้ว่ามีการจับกุมพวกพ่อค้ายาเสพติด ได้แทบทุกวัน 
ยึดยาเสพติดได้เป็นจ านวนมาก ไม่เว้นแต่ละวัน ยังไม่รวมกับพวกที่สามารถหลบซ่อนให้พ้นการ
การจับกุมไปได้ อีกเป็นจ านวนมากซ่ึงปัจจัยที่ดึงดูดให้มีการค้ายาเสพติดกันเป็นจ านวนมาก คือ
ผลตอบแทนที่มีมูลค่ามหาศาล ซ่ึงถ้าท าการหลบซ่อนให้พ้นจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้ ยา
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เสพติดก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จากการขาย ยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดก็จะน าทรัพย์สินที่ได้จาก
การขายยาเสพติด น ามาแปลงเป็นทรัพย์สิน ที่ท าให้ดูเหมือนได้มาอย่างถูกต้อง สุจริต อาจน าเงิน ไป
ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถยนต์ หรืออาจเปิดกิจการบังหน้าเช่น ไนท์คลับ เปิดโต๊ะสนุก หรือ
อาจเปิดเต้นท์รถยนต์ มือสอง บางรายอาจน าทรัพย์สินที่ได้จากการขายยาเสพติดฝากในธนาคารให้
กลับบุคคลใกล้ชิด เพื่อปิดบังไม่ให้ใครรู้ ซ่ึงยากต่อการตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอย่าง
มาก เพราะว่ากฎหมายนั้นเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนั้นท าได้ยาก ขั้นตอนมีมาก ท าให้ยาก
ต่อการตรวจสอบยึดทรัพย์เวลาเจ้าหน้าที่จับกุมพวกค้ายาเสพติดได้ อย่างเช่นในบางกรณีเจ้าหน้าที่
จับพวกค้ายาเสพติดได้ ถึงแม้ตัวจะถูกควบคุมไว้แต่ก็ให้บุคคลใกล้ชิดถ่ายโอนทรัพย์สินออกไปเพื่อ
ป้องกันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือตามยึดเพราะกว่าจะท า การอายัดบัญชีธนาคารของพวกค้ายาเสพ
ติดนั้นมีขั้นตอนมากมายท าให้ไม่ทันการในการตรวจยึดหรืออายัดบัญชีธนาคารได้ และถึงแม้จะถูก
จับกุมแล้วและก็ถูกส่งเข้าเรือนจ าไปแล้วแต่ก็ยังเข้าไปสร้างเครือข่ายภายในเรือนจ าได้อีกถึงแม้จะ
ถูกคุมขังแต่ก็ยังสามารถท าการติดต่อซ้ือขายจากข้างในเรือนจ าได้โดยให้บุคคลหาหนทางท่ีจะ
ลักลอบน าโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้นักโทษเพื่อท าการติดซ้ือขายยาเสพติดได้อีกเพราะยังมีอ านาจ
ติดต่อซ้ือขายได้เพราะยังมีทรัพย์สินซ่ึงมีบุคคลใกล้ชิดดูแลให้อยู่เพราะยังมีทรัพย์สินที่ไม่ถูกยึด
เพราะท าการหลบซ่อนให้พ้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้ ซ่ึงถึงแม้จะมีการจับกุม
ปราบปรามอย่างมากเท่าไหร่ก็ตามแต่เม่ือผู้ถูกจับหรือผู้เกี่ยวข้องยังมีทรัพย์สินอยู่เป็นจ านวนมาก ก็
ท าให้มีอ านาจในการค้ายาเสพติดต่อไปได้ ถึงแม้จะถูกจับก็ตามเพราะทรัพย์สิน ยังไม่ถูกยึดไปท า
ให้ถึงจะมีการปราบปรามอย่างหนัก วางนโยบายเพียงใด ก็ยังไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปได้ 
เพราะผลตอบแทนจ านวนมากแม้ว่าพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 จะให้อ านาจในการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ก็ตามแต่เม่ือได้ใช้อ านาจในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจริงแล้วอ านาจในการยึดทรัพย์จะตกอยู่ที่
คณะกรรมการตรวจสอบและเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ส่ังในกรณีความ
จ าเป็นเร่งด่วน แต่เมื่อชุดจับกุมไม่ว่าจะเป็น เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้แล้วจะท าการยึดทรัพย์ไว้เบ้ืองต้นเพื่อป้องกันการ
ถ่ายโอนทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินสดในบัญชีธนาคารหรือเงินสดที่ผู้ค้ายาได้ฝากหรือเก็บซุกซ่อน
ไว้กับผู้ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีอ านาจโดยตรงจึงท าให้
ทรัพย์สินถูกถ่ายโอนไปจึงท าให้ไม่สามารถตัดวงจรการค้ายาเสพติดไปได้จึงท าให้การค้ายาเสพติด
ไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปได้เพราะผู้ค้ายาเสพติดยังมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการค้ายังมี
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ต่อไปไม่จบส้ินดังนั้นจึงควรมีการเพิ่มอ านาจในการตรวจยึดทรัพย์ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไว้ให้กับ
ชุดจับกุมหรือชุดที่ปฏิบัติงาน 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 3 “เจ้าพนักงาน ” 
หมายความว่า ผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 เรื่องเดี่ยวกัน มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (7)  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั่งการปฏิบัติ
หน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ส.ส.) พ.ศ.2519หมายความว่า ผู้ซ่ึงเลขาธิการ แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 
 นอกจากนี้ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 14 (1) 
เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้กรรมการ
เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงานมีอ านาจในการเข้าไปเคหสถาน หรือสถานที่เพื่อตรวจค้น
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีบุคลิกที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซ่ึงมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้
หรือจะใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบ
กับมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือ
ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม ซ่ึงอ านาจ เจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตาม มาตรา 14 (1) นี้มีข้อยกเว้นบทบัญญัติของ
มาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงไม่ขัดต่อมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ.2550 ดังนั้น จึงมีอ านาจเข้าไปค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ทั้งนี้ เจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด แต่อ านาจในการเข้าค้นตรงนี้ นั้นผู้เข้าค้นต้องมีบัตรประจ าตัวเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส.ก่อน และต้องแสดงบัตรก่อนเข้าท าการตรวจค้น ด้วยแต่เม่ือท าการปฏิบัติเข้าจริง
แล้วอ านาจในบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ท่ี
มีบัตรจริงเพียงแต่เจ้าของบัตรเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. เท่านั้น แต่
อ านาจในการตรวจค้นจะไม่คุ้มครองผู้ที่ไม่มีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ( ป.ป.ส. ) ซ่ึงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นั้นในชุดท างานจับกุมตรวจค้นผู้ที่มีบัตรเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีไม่ครบทุกคนอาจมีเพียงหัวหน้าชุดหรือ
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นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเพียงอย่างเดียวจึงท าให้การตรวจค้นไม่มีประสิทธิภาพเพราะกฎหมาย
ไม่ได้ให้อ านาจคุ้นครองผู้ที่ไม่มีบัตรเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงท า
ให้การหาพยานหลักฐานอาจท าได้ไม่อย่างเต็มที่ จึงควรหาหนทางท่ีจะเพิ่มอ านาจในการตรวจค้น
ในกฎหมายให้มากกว่านี้แต่ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทยด้วยทั้งนี่ที่กล่าวมา
ข้างต้นไม่ว่าจะเป็นอ านาจในการตรวจยึดทรัพย์สินก็ดี อ านาจในการตรวจค้นก็ดียังมี
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 15 เจ้าพนักงานมีอ านาจในการ
ควบคุมตัวผู้ถูกจับตามมาตรา 14  (3) ไว้เพื่อท าการสอบสวนขยายผลได้ไม่เกิน 3 วัน ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ
อาญา) ได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับตามมาตรา 14 (3) ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยัง
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อด าเนินการต่อไป 
(พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519) โดยจะเห็นได้ว่าขั้นตอนดังกล่าวมี
การด าเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติแล้วเมื่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้จับกุมผู้ค้ายาเสพติดมาแล้วจะต้องท าการขยายผลการจับกุมผู้ค้ารายใหญ่กว่าเดิม
แล้วต้องใช้เวลาในการติดต่อส่ังซ้ือยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่กว่าเดิมแล้วขั้นตอนในการติดต่อกับ
พวกค้ายาเสพติดรายใหญ่ต้องใช้เวลามากซ่ึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519 มาตรา 15ได้ให้อ านาจไว้เพียง 3 วันซ่ึงไม่เพียงพอต่อการขยายผลจับกุมจึงท าให้การ
ปราบปรามไม่มีประสิทธิภาพในการปราบปราม 
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปรามปรามยาเสพติด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อท าให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขข้อกฎหมาย
ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติจริง และสามารถน ามาบังคับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับหน่วยงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถช่วยลดปัญหาและภัยทางสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 มาตรา 14 เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวันระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจค้น ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือจับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ในกรณีที่มีเหตุ
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อันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลที่จะถูกจับได้หลบซ่อน
อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่นั้น ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าหากไม่ด าเนินการในทันที ยาเสพ
ติดนั้นจะถูกโยกย้ายหรือบุคคลที่หลบซ่อนอยู่จะหลบหนี ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลากลางคืน
ภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ 
 (2) ค้นเคหสถาน สถานที่ หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยึด หรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้รับมาเนื่องจากการกระท า
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 
 (3) จับกุมบุคคลใดๆ ท่ีกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
 (4) สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
 (5) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใด ๆ มาให้
ถ้อยค า หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาเจ้า
พนักงานต าแหน่งใดและระดับใด จะมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยท าเอกสาร
มอบหมายให้ไว้ประจ าตัวเจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายนั้นเจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายตาม
วรรคหนึ่ง ต้องแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) หมายถึงเจ้าพนักงานซ่ึงกฎหมาย 
ให้อ านาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมถึงพัศดี เจ้าพนักงานกรม
สรรพสามิต และเจ้าพนักงานอ่ืน ๆ ในเม่ือท าการเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย
ซ่ึงตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม 
 อ านาจเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) ตามมาตร 14 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ให้อ านาจไว้หลายประการไม่ว่าจะเป็น
การค้น การจับกุมยึดหรืออายัดและการสอบสวน อ านาจต่าง ๆ ล้วนมีผลกระทบกับสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยหลักแล้วการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติแห่งกฎหมายจะต้องค านึงถึง
หลัก 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
 2. เพื่อศึกษาถึงอ านาจหน้าที่ กฎระเบียบของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด  
 5. เพื่อศึกษาค้นคว้ามาตรการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ปัจจุบันจะมีพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ.2534 บัญญัติถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องคดียาเสพติด แต่ไม่อาจน ามาบังคับ
ใช้ได้ทุกกรณี เนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดมักจะหาหนทางในการปกปิดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายา
เสพติดและในการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องคดียาเสพติดมีขั้นตอนยุ่งยากและหลายขั้นตอนไม่ทันต่อการ
ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ทันเวลา ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ นั้นไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 
มาตรา 14 (1) ที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจตรวจค้นได้โดยไม่
ต้องมีหมายค้น และ มาตรา 15 บัญญัติให้เจ้าพนักงานมีอ านาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับตามมาตรา 
14 (3) ซ่ึงบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถท าให้การป้องกันการปราบปรามยาเสพติด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวต่อไป  

วิธีด าเนินการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร ( Document research) เป็นการศึกษาค้นคว้า จาก
ต ารา หนังสือ บทความในวารสาร เอกสารวิจัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้า
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พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางเว็บไซต์
ต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวคิด มาตรการของกฎหมาย กฎระเบียบอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด  
 2. ท าให้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ กฎระเบียบของเจ้าพนักงานพนักงานป้องกันและปราบ  
ปรามยาเสพติด 
 3. ท าให้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4. ท าให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบ  
ปรามยาเสพติด 
 5. ท าให้ทราบถึงมาตรการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 


