
 
บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
 ยาเสพติด ภัยคุกคามส าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกมา
เป็นเวลาช้านาน อาจกล่าวได้ว่า ปัญหายาเสพติด จัดเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศ ก าหนดให้เป็นวาระ
เร่งด่วนที่ต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะต้องสูญเสียทรัพยากรในด้านต่างๆเป็น
จ านวนมากในการแก้ไขปัญหาแล้ว ยาเสพติดยังเป็นต้นตอที่จะน าไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืนๆอีกเป็น
จ านวนมาก ท้ังปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาโสเภณี ซ่องโจร และการพนัน ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงท้ังในด้านเศรษฐกิจ และ สังคมซ่ึงขบวนการ ค้ายาเสพติดจะเป็นองค์กรอา
ชยากรรมที่มีการด าเนินการที่ยากต่อการเข้าถึงในการปราบปรามเพราะผลประโยชน์ที่มหาศาลจึงมี
ผู้ท่ีจะเข้ามาสู้ขบวนการค้ายาเสพติดเป็นจ านวนมากของแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศไทยก็
ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเช่นกันซ่ึงยาเสพติดนั้นถือเป็นภัยคุกครามประเทศอีก
อย่างหนึ่งซ่ึงเป็นบ่อนท าลายประเทศเป็นอย่างมากรัฐบาลไม่ว่าการบริหารของใครก็ตามก็ ให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดดั่งกล่าวโดยก าหนด นโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลเร็วที่สุด ตามหลักกฎหมายซ่ึงต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 การแสวงหาพยานหลักฐานในด้านต่าง ๆ ต้องอยู่
ในอ านาจที่กฎหมายได้ให้ไว้ และในการปราบปรามยาเสพติดนั้นต้องกระท าอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
เป็นรูปประธรรมเพื่อการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย ซ่ึงกฎหมายที่รัฐได้
ก าหนดขึ้นมาบังคับใช้ต้องมีความคลอบคลุมท้ังอ านาจในการป ฏิบัติหน้าที่และบทลงโทษถึงแม้
กฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดจะกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพหรืออาจลิดรอนสิทธิในบาง
ประการแต่ก็เพื่อการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปอย่างจริงจังของยาเสพติดจากการบังคับใช้
กฎหมาย 
 จากปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้ตระหนักเล็งเห็นถึงปัญหาและจ าเป็น
อย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือ จากส่วนราชการหลายฝ่าย ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ความผิดจึงได้ตรากฎหมายขึ้นก็คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2 519 
อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2519 และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มีการก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
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เสพติดมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ และภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและให้อ านาจในการด าเนินการใน
การปราบปรามให้เกิดประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติงานที่มีความรวดเร็วขึ้นเพื่อการ
ปราบปรามจะได้มีประสิทธิภาพและเกิดผลขึ้นจริงแต่ในการปฏิบัติที่ผ่านมานั้นได้เกิดปัญหา
บางอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีความเคร่งคัดจึงท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.)  
 การตราพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ.2534 บัญญัติถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องคดียาเสพติด เพื่อลิดรอนศักยภาพทางด้าน
การเงินของตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการกระท าความผิดและผู้เกี่ยวข้องท่ีอยู่ในขบวนการค้า ยา
เสพติดแต่ ไม่อาจน ามาบังคับใช้ได้ทุกกรณี เนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดมักจะหาหนทางในการปกปิด
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดและในการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องคดียาเสพติดมีขั้นตอนยุ่งยาก
และหลายขั้นตอนซ่ึงในการใช้กฎหมายในการใช้บังคับท่ีให้อ านาจเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) ในการใช้อ านาจในการตรวจยึดทรัพย์ท่ีมีขั้นตอนมากยากต่อการ
ปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอแนะ 

 จากปัญหาและอุปสรรคตามท่ีกล่าวมา ผู้เขียนเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ผู้เขียนก็เป็นหนึ่ง
ในผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดซึงมองเห็นถึงปัญหา จะส่งผลกระทบต่อ
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) ในการใช้อ านาจ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อไป 
 1. ปัญหาในการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  
 เห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534ในส่วนของอ านาจในการตรวจยึดและอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องคดียาเสพ
ติดให้ผู้ปฏิบัติงานในการจับกุม ผู้ค้ายาเสพติดให้มีอ านาจในการตรวจยึดและอายัดทรัพย์ไว้เบื้องต้น
ในกรณีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจให้อ านาจไว้กับหัวหน้าชุดปฏิบัติการอาจจะระบุชั้นยศหรือระดับ
ต าแหน่งของข้าราชการไว้เช่นถ้าเป็นต ารวจหรือทหารอาจอยู่ในระดับรองผู้ก ากับหรือระดับ
สารวัตร ถ้าเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองอาจเป็นต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่
ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ CNB ที่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจในการตรวจค้นและ
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ยึดทรัพย์ตามมาตรา 24 (1) ซ่ึงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน CNB เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีต าแหน่งชั้นยศ
ไม่ต ากว่าผู้ช่วยผู้ก ากับ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจที่อยู่ในบังคับของผู้ช่วยผู้ก ากับหรือเจ้าหน้าที่อาวุโส 
สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์ได้ ซ่ึงเห็นได้ว่าได้มีการบัญญัติต าแหน่งชั้นยศของผู้มีอ านาจดังกล่าวที่
เกี่ยวข้องกับการจับกุมยาเสพติด ซ่ึงมิใช่เจ้าหน้าที่ทุกรายจะมีอ านาจในการตรวจยึดหรืออายัด การ
ใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ CNB จึงมีความแตกต่างกับของ
ประเทศไทยท่ีให้อ านาจในการตรวจยึดทรัพย์อยู่ที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน หรือ
เลขาธิการ ส่ังในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนโดยหากมีการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ในส่วนของการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์
ผู้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในกรณีเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) 
ต ารวจได้จับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้แล้วในเบ้ืองต้นเห็นว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดก็
ควรมีการใช้อ านาจในการตรวจยึดหรืออายัดไว้ท าการตรวจสอบก่อนส่วนที่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่
ได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือไม่นั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่จะเป็นผู้ตัดสินว่า
ทรัพย์ท่ีได้มานั้นเกี่ยวข้องหรือเปล่าซ่ึงถ้าด าเนินการ ช้าจะท าให้มีการถ่ายเททรัพย์ออกไปหมด
ถึงแม้จะจับกุมผู้ค้ายาเสพติดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถท าลายวงจรหรือเครือข่ายของขบวนการค้ายาเสพ
ติดไปได้เพราะผู้ค้ายาเสพติดจะมีเงินหมุนเวียนไม่รู้จักจบส้ิน แต่ถ้าให้อ านาจกับชุดจับกุมผู้ค้ายา
เสพติดก็จะท าให้มีอ านาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์ทรัพย์สินทุกอย่างไว้ก่อน ตัดวงจรเบ้ืองต้นใน
การที่ผู้ค้ายาเสพติดจะถ่ายโอนทรัพย์ออกไปให้บุคคลอ่ืนไปก่อนที่จะมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ปราบปรามยาเสพติด ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ 
CNB อาจมีการก าหนดระดับช้ันยศหรือต าแหน่งของผู้เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ส.ส.) ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครองท่ีมีหน้าที่ภารกิจในการ
ปราบปรามยาเสพติดโดยอาจมีการติดตามการใช้อ านาจในการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้อง
คดียาเสพติดโดยไม่ให้กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 2. ปัญหาในการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ.2519 
  2.1 เห็นควรให้มีการแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2519 มาตรา 14 (1) ในส่วนของการค้นเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ให้มีความชัดเจนเกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ในการใช้อ านาจในการปราบปรามยาเสพติด เช่นเดียวกับอ านาจการ
ค้นของเจเหน้าที่ปราบปรามยาเสพคิดของประเทศสิงค์โปรที่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจเจ้าหน้าที่
สามารถท าการตรวจค้นสถานที่ใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยใช้บัตรของเจ้าหน้าที่ CNB ก็ สาม
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รถเข้าค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นแต่มีการก าหนดชั้นยศของผู้มีอ านาจดังกล่าวไว้ ซ่ึงมิใช่เจ้าหน้าที่ทุก
รายจะมีอ านาจในการตรวจค้นได้การค้นของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ 
จึงแตกต่างจากการค้นของประเทศไทยที่การค้นของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ส.ส.) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 14 (1) ในส่วนของการ
ค้นเคหสถานที่เจ้าพนักงานทุกค้นที่เข้าค้นต้องเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ส.ส.) ซ่ึงต้องมีบัตรประจ าตัวที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าต้องมีและต้องแสดงก่อนการ เข้าตรวจค้น 
และการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ ถ้ามิใช่การเข้าค้นตามหมายค้นของศาลแล้ว ถ้าต้องใช้อ านาจใน
บัตรประจ าตัวของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) แล้วจะเข้าค้นไม่ได้ถ้าไม่
มีหมายค้นและผู้ท่ีเข้าค้นต้องมีบัตรประจ าตัวทุกคน ซ่ึงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วผู้
ที่มีบัตร เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.)จะมีเพียงหัวหน้าชุดปฏิบัติการเพียง
คนเดียวเท่านั้นอย่างแรกถ้าเข้าค้นในเคหสถานโดยเจ้าหน้าที่หลายคนอ านาจในบัตรเจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) ก็จะคุ้มครองเพียงผู้มีบัตรเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) เท่านั้นเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจไว้และอย่างท่ีสองคือ ถ้าต้อง
เข้าค้นพร้อมกันมากกว่า 1 จุดตรวจค้นก็จะท าให้เสียเวลารอการค้นจากจุดแรกมากอาจท าให้
ผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดรู้ตัวได้ซ่ึงอาจท าให้ผู้ค้ายาเสพติดท าลายพยานหลักฐานเกี่ยว 
กับยาเสพติดไปได้ ซ่ึงการจะเข้าค้นได้ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 14 (1) ในส่วนของการค้นเคหสถานต้อง มีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) ถ้ามาแสดงก่อนการเข้าค้นเคหสถานแล้วก็ไม่อาจเข้าค้น
ได้ตามอ านาจแห่งพระราชบัญญัติจึงควรมีการ แก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนโดยอาจขยายอ านาจ
ในการใช้อ านาจในตรวจค้น เคหสถาน แนวปฏิบัติของการใช้อ านาจดังกล่าว เพ่ือเป็นการควบคุม 
ติดตามการใช้อ านาจค้นของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.)ไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจดังกล่าว ให้สามารถกระท าได้โดยไม่
ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  2.2 เห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2519 มาตรา 15 ที่ให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) มีอ านาจมีอ านาจ
ควบคุมผู้ถูกจับตาม มาตรา 14 (3) เพื่อท าการสอบสวนขยายผลได้เป็นเวลา 3 วันซ่ึงในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ส.ส.) นั้นเมื่อได้ใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 15 ไม่เพียงพอต่อการ
ปราบปรามยาเสพติดเพราะในการขยายผลเพื่อท าลายเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดได้ง่ายคงต้อง
ใช้ระยะเวลาพอสมควรซ่ึงกฎหมายปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ที่มีกฎหมาย 
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Criminal Law Act ซ่ึงมีมาตรการควบคุมบุคคลผู้เป็นตัวการโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาล 
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของอัยการ มีอ านาจส่ังควบคุมตัวนายทุน
หรือตัวการค้ายาเสพติดไว้ไม่เกิน 2 ปี และประธานาธิบดีมีอ านาจที่จะขยายเวลาการควบคุมตัวได้
อีกครั้งละไม่เกิน 1 ปี ผลจากการใช้มาตรการนี้ท าให้ทางหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศสิงค์โปร์ สามารถจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดได้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้การลักลอบ
ค้ายาเสพติดลดลง ประเทศไทยจึงควรมีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายการปราบปรามยาเสพติดใน
เรื่องการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติดเพื่อน ามาขยายผลเพื่อที่จะท าลายขบวนการค้ายาเสพติด
ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพซ่ึงขบวนการค้ายาเสพติดมักจะหาวิธีปกปิดวิธีด าเนินการและจะใช้
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยปรับเปล่ียนวิธีการลักลอบการค้ายาเสพติดไปเรื่อยเพื่อรอดพ้น จากการ
จับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐจึงต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้ท่ีมีความครอบคลุมต่อการ
ปราบปรามยาเสพติด 


