
 
บทที ่4 

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจเจ้าพนักงานป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญยิ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อปัญหาอ่ืน ๆ มากมายในประเทศ เช่น ปัญหาอาชญากรรมในด้านต่าง ซ่ึงผู้ติดยาเสพติด
ได้ก่อขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ หรือปัญหาในครอบครัวที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้ ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงและขยายตัวมากขึ้นจากผลของการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันเกิดความอ่อนแอ เป็น
ช่องว่างท าให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกยาเสพติด อาศัยผลพวงจาก
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวน ายาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่เข้ามาเผยแพร่ในหมู่ประชาชน
ในแต่ละกลุ่มซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

วิเคราะห์ ปัญหาในการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  

 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
ถึงแม้จะให้อ านาจในการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดจากกฎหมายที่ออกมาเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัดดังกล่าวนี้เอง จึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้ใช้อ านาจในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจริงแล้วอ านาจในการยึดทรัพย์จะตกอยู่ที่
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินซ่ึงในกรณีที่ชุดจับกุมไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
ปลัดอ าเภอนายอ าเภอจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้แล้วจะท าการยึดทรัพย์ไว้เบ้ืองต้นเพื่อป้องกันการ
ถ่ายโอนทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินสดในบัญชีธนาคารหรือเงินสดที่ผู้ค้ายาเสพติดได้ฝากหรือเก็บซุก
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ซ่อนไว้กับผู้ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีอ านาจโดยตรงท าให้
ทรัพย์สินถูกถ่ายโอนไปจึงท าให้ไม่สามารถตัดวงจรการค้ายาเสพติดไปได้จึงท าให้การค้ายาเสพติด
ไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปได้เพราะผู้ค้ายาเสพติดยังมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการค้ายา
เสพติดยังมีต่อไปไม่จบส้ินดังนั้นจึงควรมีการเพิ่มอ านาจในการตรวจยึดทรัพย์ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนไว้ให้กับชุดจับกุมหรือชุดที่ปฏิบัติงานถึงแม้จะมีมาตรการในการปราบปรามจับกุมการ
ตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดหาท าให้ผู้ค้ายาเสพติดเกรงกลัวแต่อย่างใด แต่ยังพยายาม
หาช่องทางท่ีจะปกปิดวิธีการต่าง ๆ ด าเนินการในด้านต่างให้พ้นวิธีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
หากบทบัญญัตินี้ยังไม่มีการแก้ไขในการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้เกี่ยวข้อง 
ก็ไม่อาจท าให้การปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปได้ 
 ดังนั้นจึงกล่าวว่าสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้ไม่สามารถปราบปรามยาเสพติดให้
หมดไปได้อย่างจริงจังเพราะผู้ค้ายาเสพติดยังมีเงินทรัพย์สินที่ใช้หมุนเวียนในการที่จะค้ายาเสพ
ติดต่อไปตลอดเพราะถึงจะถูกจับยาเสพติจ านวนมากแค่ไหนก็ไม่สามารถจะท าให้ผู้ค้าหมดเงินทุน
ไปได้ง่าย ๆเพราะเมื่อถูกจับ กว่าเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบทรัพย์สินได้ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
เสียเวลาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานจึงท าให้ผู้ค้ายาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องสามารถถ่าย
โอนทรัพย์สินไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดไปได้ ถึงแม้จะมีการปราบปรามมากสักแค่
ไหนในเม่ือผู้ค้ายายังมีทรัพย์สินอีกเป็นจ านวนมากที่ได้หลบซ้อนจากการตรวจยึดของเจ้าหน้าที่ก็จะ
สามารถลงทุนที่จะท าไม่ว่า ผลิต น าเข้า จ้างล าเลียง ขนย้าย หรือเก็บซุกซ่อนซ่ึงทุกขั้น ตอนล้วนแต่
ต้องใช้เงินทั้งนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขในอ านาจในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ที่เกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดให้มีสภาพบังคับท่ีเด็ดขาด ลดขั้นตอนในการตรวจยึดทรัพย์ หรือเพิ่ม
อ านาจให้ชุดปฏิบัติงานให้มีอ านาจในการตรวจยึดหรืออายัด ทรัพย์ไว้เบ้ืองต้นก่อนก็จะท าให้การ
ปราบปรามเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภารเพราะสามารถตัดวงจรส าคัญในการค้ายาเสพติดไปได้
เพราะเงินและทรัพย์สินเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ค้ายาเสพติดสามรถท าการค้ายาเสพติดไปได้เ ล่ือย 
ๆ ไม่รู้จักจบส้ินจึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรการการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
 ในการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นก่อนจะท าการยึดได้นั้นต้องเข้า
เงื่อนไขของกฎหมายการปราบปรามยาเสพติดการที่กฎหมายได้ก าหนดกรอบและลักษณะของ
ความผิดไว้ชัดเจนแล้ว เป็นผลให้การใช้มาตรการตามกฎหมายดังกล่าวต้องเป็นไปท่ีระบุไว้ใน
กรอบดังต่อไปนี้ 
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 1. ข้อหา “สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” การที่บุคคลใดจะมีความผิดและ
ต้องรับโทษในข้อหาสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การสมคบกันนั้นจะต้องกระท า
โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามนิยามในมาตรา 3 ได้แก่ 
การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติด และให้หมาย  
ความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายาม กระท าความผิดดังกล่าวด้วยเท่านั้น  
 2. มาตรการริบทรัพย์สิน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1 การริบทรัพย์สินของกลาง ในคดียาเสพติดตามมาตรา 30 ได้แก่ บรรดาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ใช้ในการกระท าความผิดหรือใช้อุปกรณ์
ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ าหน่ายซ่ึงยา
เสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิด
ดังกล่าว ตามความหมายในนิยามมาตรา 3 เท่านั้น โดยให้ริบเสียทั้งส้ินไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค า
พิพากษาหรือไม่ก็ตาม 
  2.2 การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ เงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติดและให้หมายความรวมถึง 
การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิดดังกล่าว ตามความหมายในนิยาม
มาตรา 3 เช่นเดียวกัน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว
ซ้ือหรือกระท า ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปล่ียนสภาพไปจากเดิมไม่ว่าจะมี
การเปล่ียนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืนโอน
ไปเป็นของบุคคลอ่ืนหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็ตามก่อนจึงจะ
สามารถตรวจยึดได้เพราะทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นต้องเข้า
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 ที่หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซ้ือหรือกระท า
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงินหรือทรัพย์นั้นเปล่ียนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะเปล่ียนสภาพไปกี่ครั้ง
และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไปเป็นของบุคคลอ่ืน
หรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็ตามซ่ึงอ านาจการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะให้อ านาจในการยึดหรืออายัดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ.2534 เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือชุดจับกุมยา
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เสพติดไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ทหารซ่ึงได้รับภารกิจในการจับกุมยาเสพติดนั้นจะไม่
มีอ านาจในการยึดทรัพย์เพียงท าได้แค่ยึดส่ิงท่ีได้มา มีไว้ ใช้ในการกระท าความผิดเพื่อเป็น
พยานหลักฐานเท่านั้น 
 เมื่อวิเคราะห์กฎหมายการยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์
โปร์ (CNB) และเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดประเทศสหรัฐอเมริกา (DEA) พบว่า  อ านาจในการ
ยึดทรัพย์ของหน่วยปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์เจ้าหน้าที่ ของหน่วยปราบปรามยา
เสพติด ( CNB) มีอ านาจยึดทรัพย์ตามมาตรา 26 (2) ที่บัญญัติเจ้าหน้าที่อาจยึดและกักกัน ( a) ยา
ควบคุมพิเศษใด ๆ สารควบคุมและส่ิงผิดกฎหมายที่สามารถยึดได้ อันเป็นผลเนื่องจากการตรวจค้น
ตามมาตรานี้ ( b) เรือ  Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ หรือ รถไฟ ท่ีใช้เพื่อการกระท าความผิด
หรือเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามมาตรนี้และ ส่ิงท่ีถูกยึดตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่ 
(CNB)ผู้เข้าตรวจค้นและท าการยึดทรัพย์นั้นต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงการยึดต่อ
เจ้าของทรัพย์นั้นโดยไม่ชักช้า และโดยการส่งค าบอกกล่าวนั้นเป็นหนังสือถึงบุคคลนั้นหรือโดย
ทางไปรษณีย์ที่บุคคลนั้นมีถ่ินที่อยู่ (ถ้ารู)้ 
 ส่วนอ านาจในการยึดทรัพย์ในส่วนของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (DEA) ในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ( DEA) ท่ีรับผิดชอบ
ในการปราบปรามยาเสพติดโดยจะใช้อ านาจในการยึดทรัพย์ท่ีได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือทรัพย์
ที่มีไว้ใช้เพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด  (DEA) จะท าการยึด
ทรัพย์ได้เลย 
 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสิงค์โปร์และประเทศสหรัฐอเมริกา
เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจนั้นกฎหมายได้ให้อ านาจในการ
ตรวจยึดทรัพย์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนหรือขบวนการที่ยุ่งยากเลยจึงเห็นได้ว่าการปราบปราม
ยาเสพติดของท้ังประเทศสิงค์โปร์และประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถปราบปรามยาเสพติดที่เห็น
เป็นรูปร่างท่ีเจ้าหน้าที่ท่ีลงไปปฏิบัติงาน สามารถใช้อ านาจในการปราบปรามยาเสพติดและตรวจยึด
ทรัพย์ได้เลยโดยไม่ต้องรอหน่วยงานอ่ืน ให้มีความยุ่งยาก ซ่ึงมีความแตกต่างจากหน่วยงาน
ปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทย ที่ไม่ได้ให้อ านาจแก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพ
ติดในเรื่องอ านาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์เลยเนื่องจากตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะ  
กรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการไว้แล้วตาม
กฎหมาย 
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วิเคราะห์ ปัญหาในการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จ ากัดอ านาจการค้นให้เป็นอ านาจการ
พิจารณาของศาล ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญเดิมมิได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จึงเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้มี
การแพร่ระบาดของยาเสพติดไปอย่างกว่างขวางและรวดเร็วอีกทางหนึ่งเนื่องจากได้มีการก าหนด
เงื่อนไขการค้นที่ให้อ านาจเฉพาะศาลเท่านั้น 
 การค้นก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้ ได้ก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเป็นหลัก และในกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงให้อ านาจแก่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ ในการค้นหรือออกหมายค้น โดยมีเหตุส าคัญ 5 ประการ 
 1.  เพื่อหาพยานหลักฐาน อันเป็นการค้นหรืออกหมายค้นเพื่อพบและยึดส่ิงของซ่ึงจะเป็น
พยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 
 2.  เพื่อหาของกลาง อันเป็นการค้นหรือออกหมายค้นเพื่อพบและยึดส่ิงของและยึดส่ิงของ 
ซ่ึงมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท า
ความผิด 
 3.  เพื่อช่วยบุคคล อันเป็นการค้นหรือ ออกหมายค้นเพื่อพบและช่วยบุคคลซ่ึงได้ถูก
หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิได้ชอบด้วยกฎหมาย  
 4. เพื่อจับบุคคลอันเป็นการค้นหรือออกหมายค้นเพื่อพบบุคคลซ่ึงมีหมายให้จับ 
 5.  เพื่อพบและยึดส่ิงของตามค าพิพากษา อันเป็นการค้นหรือออกหมายค้นเพื่อพบและยึด
ส่ิงของตามค าพิพากษาหรือค าส่ังศาล ในกรณีที่พบหรือจะยึดโดยวิธีอ่ืนไม่ได้แล้ว 
 เหตุส าคัญ ๆ แห่งการค้นหรืออกหมายค้นที่กล่าวข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ต้องยึดเป็นหลักเสมอแต่อย่างไรก็ดี หลังจากวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ อ านาจการ
ค้นของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถออกหมายค้นหรือใช้ตนเองเป็น
หมายค้นได้ถูกยกเลิกไป ดังนั้นในการค้นในการค้นที่รโหฐานทุกครั้งจึงต้องมีค าส่ังหรือหมายของ
ศาลเสมอเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ที่สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องมีค าส่ังหรือหมายของศาล 
 1. เมื่อมีเสียงร้องให้มาช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน 
 2.  เมื่อปรากฏความผิดซ่ึงหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 
 3. เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซ่ึงหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุ แน่นแฟ้น  
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐาน 
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 4. เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าส่ิงของท่ีได้มาโดยการกระท าความผิดได้ซ่อน หรืออยู่
ในนั้นประกอบกับท้ังต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ส่ิงของ
เหล่านั้นจะถูกโยกย้ายเสียก่อน 
 5. เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมาย หรือจับได้โดยไม่
ต้องมีหมายจับ 
 เมื่อได้พิจารณาหลักของการค้นที่ต้องมีหมายและโดยไม่มีหมายแล้ว จะเห็นได้ว่าการค้น
ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอ านาจ ซ่ึงรวมถึงเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามส่ิงเสพติด (ป.ป.ส.) ต้องมี
ค าส่ังหรือหมายของศาลเสมอ เว้นแต่จะเข้าขอยกเว้นดังกล่าวมา ส าหรับอ านาจค้นของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามส่ิงเสพติด (ป.ป.ส.)ยังมีปัญหาบางประการว่าจะเป็นการเข้าขอยกเว้นนี้ด้วย
หรือไม่นั้น ประเด็นนั้นได้มีการน าเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมายส านักงาน
ป้องและปราบปรามยาเสพติดและที่ประชุมมีมติว่า 
 1.  การค้นโดยไม่ต้องมีหมายเพื่อยึด หรือายัดยาเสพติด โดยอาศัยเหตุตามกฎหมาย 2 
ประการคือ เหตุอันควรเช่ือว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับมีเหตุอัน
ควรเช่ือว่าหากไม่ด าเนินการในทันที ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกย้าย ถือว่าเข้าขอยกเว้นแล้วและไม่เป็น
การขัดต่อรัฐธรรมนูญ ย่อมมีอ านาจกระท าได้ซ่ึงหากพิจารณาเหตุที่กฎหมายก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปรียบเทียบกับเหตุที่กฎหมายก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะเห็นได้ว่าทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดมีน้ าหนักในทางคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมากกว่าเหตุตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเสียอีก 
 2.  ส าหรับการค้นโดยไม่ต้องมีหมายด้วยการอาศัยเหตุอย่างเดียว คือ มีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ท้ังนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
มิได้วางมาตรฐาน หรือ บรรทัดฐานเอาไว้ดังนั้น เหตุเพียงเท่านี้ก็ย่อมมีอ านาจการค้นเช่นกัน 
 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.2 519 มาตรา 14 (1) เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบัญญัติให้เจ้าพนักงานผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจในการเข้าไปเคหสถาน หรือสถานที่เพื่อตรวจค้นเม่ือมี
เหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่ 
หรือมีทรัพย์สินซ่ึงมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควร
เชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะ
ถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม ซ่ึงอ านาจเจ้าพนักงานผู้ซ่ึงเลขาธิการ
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แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตาม มาตรา 14 (1) นี้มีข้อยกเว้นบทบัญญัติของมาตรา 33 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถานบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและรอบครองเคหสถานโดยปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานหรือ
ในที่รโหฐานจะกระท ามิได้เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ การเข้าไปค้นตาม การเข้าไปค้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519 จึงไม่ขัดต่อมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดั่งนั้นเจ้า
พนักงานผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีอ านาจเข้าไปค้นได้โดยไม่
ต้องมีหมายค้น แต่ทั้งนี้เจ้าพนักงานผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่อ านาจในการเข้าค้น นั้นผู้
เข้าค้นต้องมีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ก่อน และต้องแสดงบัตรก่อนเข้าท าการตรวจค้น ด้วยแต่เม่ือท าการปฏิบัติเข้าจริงแล้วอ านาจในบัตร
ผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ท่ีมีบัตรจริงเพียงแต่
เจ้าของบัตรผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เท่านั้น แต่อ านาจในการตรวจ
ค้นจะไม่คุ้มครองผู้ที่ไม่มีบัตรเจ้าพนักงาน ซ่ึงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้า
พนักงาน นั้นในชุดท างานจับกุมตรวจค้นผู้ที่มีบัตรเจ้าพนักงานนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีไม่ครบทุกคน
อาจมีเพียงหัวหน้าชุดที่ปฏิบัติงานหรือนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเพียงอย่างเดียวซ่ึงมีปัญหาท่ีการ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการค้นนั้นกระท าไม่ได้ ตามความเห็น
ดังนี้ ความเห็นคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 
1-2/2523 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 ความเห็นของกรมต ารวจ (มท 0610/1944 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2527 ความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร 0501/1217 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 
2527 ทั้งสามความเห็นออกมาว่าอ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ป.ป.ส.) 
เป็นอ านาจเฉพาะตัวตามกฎหมายและ กฎหมายนี้ไม่มีบทบัญญัติให้เรียกบุคคลบุคคลอ่ืนให้
ช่วยเหลือในการค้น ในทางปฏิบัติจึงท าให้การตรวจค้นไม่มีประสิทธิภาพเพราะกฎหมายไม่ได้ให้
อ านาจคุ้มครองผู้ที่ไม่มีบัตรเจ้าพนักงานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงท าให้การหา
พยานหลักฐานอาจท าได้ไม่อย่างเต็มที่ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากจึงควร
แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจในการตรวจค้นในอ านาจบัตรเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) ผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีความชัดเจน เพื่อที่จะท าให้
การปราบปรามยาเสพติดนั้นเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลจริงมิใช่จะมา กังวลกับการท างานว่าจะขัด
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กับกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลในการเข้าไปท าการตรวจค้น ในกฎหมายให้มากกว่านี้แต่
ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย 
 ตามกฎหมายของประเทศสิงค์โปร์เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ 
Central narcotics bureau (CNB) ได้บัญญัติอ านาจในการตรวจค้นและยึดทรัพย์ ตามมาตรา 24 ดังนี้ 
 (1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีต าแหน่งชั้นยศไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยผู้ก ากับการ หรือ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่อยู่ในบังคับของผู้ช่วยผู้ก ากับการ หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโสของศุลกากรอาจกระท า
ได้ดังต่อไปนี้ในเวลาใด ๆ 
  ( a) เข้าไปตรวจค้นสถานที่หรือบริเวณที่ต้องสงสัย โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือค้น
สถานที่ใด ๆ หรือบริเวณสงสัย โดยว่าจะพบส่ิงต่อไปนี้ 
   (i) ยาควบคุมพิเศษ สารควบคุม หรือ หรือส่ิงท่ีผิดกฎหมายที่สามารถยึดได้ หรือ 
   (ii)บุคคลที่กระท าหรือมีเหตุอันควรเช่ือว่าได้กระท าผิดกฎหมายตามระราชบัญญัติ
นี้ หรือ กระท าผิดตามระเบียบซ่ึงกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ได้
ก าหนดต าแหน่งชั้นยศไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยผู้ก ากับการ หรือ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่อยู่ในบังคับของผู้ช่วยผู้
ก ากับการ หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโสของศุลกากรอาจกระท าก็สามารถเข้าตรวจค้นได้เลยโดยไม่ต้องใช้
หมายค้นซ่ึงมีความแตกต่างจากกฎหมายปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยที่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 เจ้าหน้าที่ ท่ี
ได้รับมอบหมายภารกิจในด้านปราบปรามยาเสพติดต้องมีบัตรประจ าตัวผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และก่อนเข้าค้นต้องแสดงบัตรประจ าตัวและอ านาจในบัตรก็จะให้
อ านาจเฉพาะผู้มีบัตรประจ าตัวเท่านั้นจึงจะเข้าข้อยกเว้นในการเข้าค้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามมาตรา 33 
 นอกจากนี้ยังมีปัญหาในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519ใน
มาตรา 15เจ้าพนักงานมีอ านาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับตามมาตรา 14  (3) ไว้เพื่อท าการสอบสวน
ขยายผลได้ไม่เกิน 3 วัน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) ได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับ
ตามมาตรา 14 (3) ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเพื่อด าเนินการต่อไป (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519) โดยจะ
เห็นได้ว่าขั้นตอนดังกล่าวมีการด าเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในทางปฏิบัติแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมผู้ค้ายาเสพติดมาแล้วจะต้องท าการขยายผลการ
จับกุมผู้ค้ารายใหญ่กว่าเดิมแล้วต้องใช้เวลาในการติดต่อส่ังซ้อยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่กว่าเดิม
แล้วขั้นต้อนในการติดต่อกับพวกค้ายาเสพติดรายใหญ่ต้องใช้เวลามากซ่ึงพระราชบัญญัติป้องกัน
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และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 15ได้ให้อ านาจไว้เพียง 3 วันซ่ึงไม่เพียงพอต่อการขยาย
ผลจับกุมจึงท าให้การปราบปรามไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรกรณีศึกษา จากการปฏิบัติงานของ
ผู้เขียนคือ ผู้เขียนได้จับกุมตัวพวกค้ายาเสพติดได้วันที่19 พฤษภาคม 2553 เวลาประมาณ 14 นาฬิกา
30 นาที ได้ยาบ้าจ านวน ประมาณ 100,000 กว่าเม็ด และจากการขยายผลในการส่ังซ้ือยาบ้าเพิ่มอีก
แต่ต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 วันจึงมีพวกค้ายาเสพติดน ายาบ้ามาส่งจ านวน 200,000 เม็ด ซ่ึงจะขนส่ง
มาจากจังหวัดเชียงรายและต้องใช้เวลาในการหลบซ่อนจากการตรวจค้นของต ารวจจึงท าให้ต้องใช้
เวลาหลายวัน แต่ด้วยกฎหมายให้อ านาจในการสอบสวนขยายผลไว้เพียง 3 วัน จึงท าให้การ
ปราบปรามยาเสพติดที่ได้ให้อ านาจไว้เพียงแค่ 3 วันไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปได้จึงเป็นที่
น่าเสียดายเป็นอย่างมาก จากกรณีศึกษา นั้นจะเห็นได้ว่าระยะเวลาท่ี พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ตามมาตรา 15 ได้ให้อ านาจไว้เพียง 3 วันไม่เพียงพอต่อการขยายผล
จับกุมผู้ค้ายาเสพติดให้หมดไปอย่างจริงจังได้ 
 อ านาจในกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดประเทศสิงค์โปร์
ในการขยายผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและตัวการส าคัญโดยเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศสิงค์โปร์ (CNB) นั้นมีความแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทยโดยประเทศสิงค์โปร์ได้
ออกกฎหมาย Criminal Law Actซ่ึงมีมาตรการควบคุมบุคคลผู้เป็นตัวการโดยไม่ต้องผ่านการ
พิจารณาของศาลคือรัฐมนตรีว่าการระทรวงหาดไทยด้วยความเห็นชอบของอัยการ มีอ านาจส่ัง
ควบคุมนายทุนหรือตัวการตัวการค้ายาเสพติดไว้ไม่เกิน 2ปี และประธานาธิ บดีมีอ านาจที่จะขยาย
ระยะเวลาการควบคุมได้อีกครั้งละไม่เกิน 1 ปี ผลจากการใช้มาตรการดังกล่าวนี้ ท าให้ทางการ
สามารถจับกุมหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดได้เป็นจ านวนมากซ่ึงผลท าให้การลักลอบค้ายาเสพติด
มีจ านวนลดลง จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ดังกล่าวเป็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ท่ีจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
จริง และสามารถน ามาบังคับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อที่ยาเสพติดใน
ประเทศไทยจะได้ลดลงหรือหมดไป และสามารถช่วยลดปัญหาและภัยทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 


