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ความเหมาะสมของโทษประหารชีวิตในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522: กรณีศึกษาการค้าเมทแอมเฟตามีน
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บทคัดย่อ
การค้าเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย สร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยอย่าง
มาก เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพ การที่รัฐบาลไทยได้
ประกาศสงครามกับยาเสพติด โดยใช้มาตรการการลงโทษที่รุนแรงเพื่อยับยั้งการค้า
เมทแอมเฟตามีน มีการกาหนดโทษประหารชีวิตสาหรับผู้ที่ค้าเมทแอมเฟตามีนใน
ปริมาณน้อย ทาให้โทษไม่ได้สัดส่วนกับการกระทาความผิดส่งผลให้ไม่สามารถยับยั้ง
การค้าเมทแอมเฟตามีนได้ ดังนั้นการใช้โทษที่รุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยับยั้ง
การค้าเมทแอมเฟตามีนได้ยังต้องใช้มาตรการอื่นอีกเพื่อยับยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีน
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาโดยเปรียบเทียบกฎหมายยาเสพติดของ
ต่างประเทศเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกาหนดโทษ สาหรับผู้ค้าเมทแอมเฟตามีน
เทียบกับการกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ของไทยเป็น
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดโทษที่เหมาะสมในการยับยั้งการค้า
เมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย เพื่อนามาปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย
จากการศึ กษาถึ งความเหมาะสมในการก าหนดโทษในการยั บยั้ งการค้ า
เมทแอมเฟตามีนในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ของไทย พบว่าเกณฑ์
ที่ใช้ในการกาหนดโทษ คือ น้าหนักของปริมาณสารบริสุทธิ์ การลงโทษประหารชีวิต
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สาหรับการค้าเมทแอมเฟตามีนในระยะแรกควรกาหนดที่ปริมาณน้าหนักสารบริสุทธิ์
ตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไปและกาหนดโทษที่หลากหลายที่มิใช่ประหารชีวิตสถานเดียว
เพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจลงโทษให้เหมาะสมกับผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย ตัวการสาคัญ
และตัวการไม่สาคัญ
ในระยะต่ อไปที่ พร้ อมจะยกเลิ กโทษประหารชี วิ ตก็ สมควรให้ ยกเลิ กโทษ
ประหารชีวิตในคดียาเสพติดเพราะมิใช่ความผิด ร้ายแรงสูงสุดตามความหมายของ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นอกจากการใช้โทษ
เพื่อยับยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีนแล้วยังคงต้องใช้มาตรการอื่นอีก เช่น การบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด การริบ
ทรัพย์ตามมูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: เมทแอมเฟตามีน / ประหารชีวิต
Abstract
The methamphetamine trafficking causes many serious problems such as
social, economic and health problems in Thailand. The problem of methamphetamine
trafficking has been addressed by the Thai government through imposition of harsh
penalty such as life imprisonment and even death to prevent methamphetamine
trafficking. Those who convicted to methamphetamine trafficking will face death
penalty even in a small amount in which it was considered inappropriate to the
offense and that could not stop methamphetamine trafficking. Therefore using harsh
penalty alone cannot stop the methamphetamine trafficking. It requires other
measures to stop methamphetamine trafficking.
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This research study was aimed to compare narcotics law in other
countries and to analyze the appropriate penalties used for methamphetamine
trafficking in order to impose an appropriate penalty for methamphetamine
trafficking on Narcotics Act B.E.2522 (A.D.1979) in Thailand. The objective of this
study is to find appropriate criteria to determine the penalty for methamphetamine
trafficking in order to improve Narcotics Act of B.E.2522 (A.D.1979) in Thailand.
The study was found that the appropriate criteria that will be used to
determine the appropriate penalties for those who has done methamphetamine
trafficking is the weight of pure methamphetamine. In the initial period, there should
be the determination of death penalty for those who have done trafficking in weight
at least 100 grams or more. Moreover, there should be various penalties rather than
only death penalty in order to let the court use their discretion to decide the
appropriate sentence for leading traders, small traders, ringleader, and non –
ringleader.
When appropriate it should abandon the death penalty in the drug offence
because this case it not the most serious crime according to International Covenant
on Civil and Political Rights. In addition to the penalty, prevention of methamphetamine
trafficking should be effectively implemented. Other measures should be used,
such as a seriously law enforcement, decriminalization of drugs, the value-based
confiscation.
Keywords: Methamphetamine / Death Penalty
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1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การกาหนดโทษให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ควรจะต้องกาหนดโทษให้มีความ
เหมาะสมกับความผิดและ ตัวผู้กระทาความผิดด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเกิด
ประโยชน์ต่อการป้องกันสังคม ซึ่งจะเป็นผลให้การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมมี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น3 ปั จจุ บันมี ทฤษฎีที่ สาคั ญที่ จะน ามาช่วยอธิ บายถึ งความ
เหมาะสมในการกาหนดโทษกับความผิดนั้นมีอยู่ 4 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ทดแทน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกัน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟู และ
ทฤษฎี การลงโทษเพื่ อป้ องกั นสั งคม ซึ่ งทฤษฎี การลงโทษเพื่ อทดแทนเป็นทฤษฎี ที่
อธิบายเกี่ยวกับการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับความผิด คือ โทษจะต้องได้สัดส่วน
กับการกระทาความผิด อันจะก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้น ส่วนทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ป้องกั นและทฤษฎีการลงโทษเพื่ อปรั บปรุ งแก้ ไขฟื้ นฟูรวมทั้ งทฤษฎีการลงโทษเพื่ อ
ป้องกันสังคมนั้นเป็นทฤษฎีการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตัวผู้กระทาผิด4 แนวทาง
ในการนาทฤษฎีการลงโทษมาใช้สามารถแยกได้เป็น 3 กรณีด้วยกัน5 คือ
กรณีแรก ความผิดที่มีความรุนแรงมาก ใช้ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนเป็น
หลัก และนาทฤษฎีอื่นมาเสริม
กรณีที่สอง ความผิดทีมีความรุนแรงน้อย หรือความผิดเล็กน้อ ย ใช้ทฤษฎี
การลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูมาเป็นหลัก และนาทฤษฎีการลงโทษอื่นมาเสริม
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กรณีที่สาม ผู้กระทาผิดซ้า ใช้ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันเป็นหลัก และนา
ทฤษฎีการลงโทษอื่นมาเสริม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ระบุ ยาอั น ตรายตามความใน
พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ.2493 ได้ประกาศให้ยาจาพวกเร่งเมดัลลา ที่ได้จาก
การสังเคราะห์ ทุกชนิดเป็นยาอันตรายทาให้แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน6 เป็น
ยาอันตราย ตามพระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ.2493 ต่อมาได้ถูกประกาศให้เป็น
ยาเสพติดให้โทษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุยาเสพติดให้โทษเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 เพื่อควบคุมการผลิต ขาย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ครอบครอง ให้ เข้ มงวดขึ้ นและมี อั ตราโทษสู งกว่ ากรณี ที่ เป็ นยา ต่ อมา พ.ศ.2520
แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน ถูกจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นาเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงห้าแสนบาท ส่วนการมีไว้ในครอบครองโดยมิชอบก็ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
ปีและปรั บไม่เกิ นสองหมื่นบาท 7 ต่อมาภายหลั งได้ มีการแก้ไขให้ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตาม
พระราชบั ญญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โทษ พ.ศ.2522 ได้ ก าหนดให้ แ อมเฟตามี น และ
เมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ในลาดับที่ 5 และ 20
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้กาหนดโทษสาหรับผู้ผลิต
นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย
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การศึกษาครั้งนี้ศึกษาถึงเมทแอมเฟตามีนในบริบทของยาบ้าที่หมายถึงสารประกอบหลัก
ในกลุ่ ม แอมเฟตามี น (amphetamine) ซึ่ งเป็ น สารสั งเคราะห์ ใ นรู ป ของแอมเฟตามี น ซั ล เฟต
(amphetamine sulfate) อนุพันธ์ของแอมเฟตามีนที่เรียกว่า เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine)
และยาบ้าที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ก็มีสารประกอบหลักเป็นเมทแอมเฟตามีน
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ประสาท พ.ศ.2518, (กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2539), 15-20.
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ต้องระวางโทษประหารชีวิตในมาตรา 65 และผู้ใดจาหน่ายและมีไว้ครอบครองเพื่อ
จาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคานวณ
เป็ นสารบริ สุทธิ์เกิ นยี่ สิบกรั มขึ้นไปต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชี วิตและปรั บตั้ งแต่
หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิตในมาตรา 66 เป็นการกาหนดโทษ
ประหารชีวิตไว้เพื่อต้องการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และการที่ต้องระวางโทษที่สูงไว้
เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย8 ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ทดแทนที่ต้องการใช้โทษประหารชีวิตกับความผิดที่รุนแรง และยังเป็นการขัดกับหลัก
ที่ว่าการใช้กฎหมายอาญาไม่ควรรวมเอาไว้ซึ่งข้อห้ามซึ่งทาให้เกิดผลพลอยได้ อันอาจ
ก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าพฤติกรรมที่กฎหมายอาญาต้องการจะจากัด9 และการที่จะใช้
โทษทางอาญานั้นต้องต้องคานึงถึงหลักความได้สัดส่วนกับความผิด10 ซึ่งทฤษฎีนี้เห็น
ว่าจานวนโทษที่ผู้กระทาควรจะได้รับต้องเท่ากันกับความเสียหายที่เขาได้กระทาลงจาก
การกระทาผิดนั้น
นอกจากนี้ยังได้กาหนดบทสันนิษฐานไว้ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.252211 ว่าการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
แอมเฟตามี นหรื ออนุ พั นธ์ แอมเฟตามี น มี ปริ มาณค านวณเป็ นสารบริ สุ ทธิ์ ตั้ งแต่
สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไปหรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จานวนสิบห้า
หน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้าหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นการผลิต

8

วรการ ปัญณะวิชัย, ทัศนะคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรการ
การลงโทษผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาบ้า, การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
เศรษฐศาสตร์การเมือง, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), 1-10.
9
อภิรตั น์ เพ็ชรศิริ, ทฤษฎีอาญา, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), 33-37.
10
ณรงค์ ใจหาญ, กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย,
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543), 20-30.
11
ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
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นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งเป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดซึ่งจะ
นาสืบหักล้างไม่ได้ ผู้กระทาต้องรับโทษหนักขึ้น
การเปลี่ยนแปลงให้เมทแอมเฟตามีนจากวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตาม
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 เป็นยาเสพติดร้ายแรง
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 ส่งผลให้การบังคับใช้โทษไม่เหมาะสม
กับความผิดไม่ว่าจะเป็นกรณีบทสันนิษฐานตามมาตรา 15 วรรค 3 กรณีการลงโทษ
ของศาล อีกทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการเพิ่มความต้องการของผู้ชื้อ
ผู้ขาย ยากลาบากต่อการปราบปรามการค้าเมทแอมเฟตามีนของผู้มีหน้าที่
การประหารชีวิตเป็นโทษที่ใช้เฉพาะกรณีที่เป็นอาชญากรรมที่สังคมเห็นว่า
ร้ายแรงและก่อความเสียหายกับสังคมอย่างยิ่ง 12 เช่ น การลักลอบค้ายาเสพติ ดใน
ปริมาณมาก การฆาตกรรม อาชญากรสงคราม เป็นต้ น เพราะเป็นการตัดผู้กระท า
ความผิดออกจากสังคม แต่กระนั้นก็ตามการลงโทษโดยการประหารชีวิตก็ขัดกับหลัก
สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่พยายามยกเลิกการลงโทษโดยการประหาร
ชีวิตและการลงโทษด้วยการประหารชีวิตยังขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่
บัญญัติคุ้มครอง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”13 ดังจะเห็นได้จากประเทศที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติคุ้มครอง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ” ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว เช่น
ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ เป็นต้น
แม้ว่าจะมีการบังคับใช้โทษที่มีความรุนแรงและกาหนดโทษสูงสุดสาหรั บ
ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 คือ การประหารชีวิต
ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการระบาดของแอมเฟตามีนได้ ดังจะเห็นได้จากสถิติการ

12

สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การกาหนดชั้นโทษและการนาไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา, (กรุงเทพฯ: มปท, 2549),
22-30.
13
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543), 256-274.
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ปราบปรามยาเสพติ ด ประจ าปี 2555 ซึ่ ง พบว่ า การจั บ กุ ม ยาเสพติ ด ส าคั ญ คื อ
เมทแอมเฟตามีน และยาไอซ์ มีจานวนคดีลดลงแต่จานวนปริมาณของกลางโดยรวม
กลับสูงมากกว่า ปี 2554 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 การจับกุมคดียาบ้าและยาไอซ์14
ยาเสพติด
ข้อมูล
ปี 2554
ยาบ้า
จานวนคดี
190,690
ของกลาง (ล้านเม็ด)
55.12
ไอซ์
จานวนคดี
22,478
ของกลาง (กก.)
1.241.39

ปี 2555
163,927
95.50
22.716
1,606.57

ร้อยละ
-14.03
73.26
-3.39
29.42

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการค้าเมทแอมเฟตามีนในปริมาณมากหรือน้อยจะต้อง
ได้รับโทษในปริมาณที่เท่ากันตามบทสันนิษฐาน ส่งผลต่อความยากลาบากในการ
ปราบปรามผู้ต้องหาจะทาการต่อสู้ขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่
พระราชบั ญญัติ ยาเสพติ ดให้ โทษ พ.ศ.2522 กาหนดให้ผู้ผลิตน าเข้ าหรื อ
ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) อันเป็นการกระทาเพื่อ
จาหน่าย และจาหน่ายและมีไว้ครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท
1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน
ยี่ สิ บ กรั ม ขึ้ น ไปต้ อ งระวางโทษประหารชี วิ ต ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาการค้ า
เมทแอมเฟตามีนได้ เพื่อเป็นการอานวยความยุติธรรมให้เกิดในสังคมและปรับปรุง
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ในส่วนของบทกาหนด
โทษให้ เหมาะสมกั บฐานความผิ ดและเป็นการคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนของผู้ กระท า
14

สานักปราบปรามยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด, ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจาปี 2555
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ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าเมทแอมเฟตามีนผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความเหมาะสม
ของการก าหนดโทษประหารชี วิตไว้ในพระราชบั ญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ที่ เกี่ ยวกั บการค้ าเมทแอมเฟตามี นด้ วยเหตุ ที่ ว่ าโทษประหารชี วิ ตเป็ นโทษที่ ใช้ กั บ
ความผิดที่มีความรุนแรงโดยศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมายยาเสพติดให้โทษที่
เกี่ยวกับการค้าเมทแอมเฟตามีนของต่างประเทศเพื่อให้ได้บทกาหนดโทษที่เหมาะสม
กับการค้าเมทแอมเฟตามีนและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการกระทาความผิดที่
เกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีของความมีประสิทธิภาพของโทษประหาร
ชีวิตที่มีต่อการค้าเมทแอมเฟตามีน
2.2 เพื่อศึกษาโทษของการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับการค้าเมทแอมเฟตามีน
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายยาเสพติดของประเทศต่างๆ
2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ถึงความเหมาะสมของโทษประหารชีวิตที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับ
การค้าเมทแอมเฟตามีน
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบัญญัติโทษประหารชีวิต
ในพระราชบั ญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522 ที่ เกี่ ยวกั บการกระทาความผิ ดที่
เกี่ยวกับการค้าเมทแอมเฟตามีน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ นการศึ ก ษาวิ จั ยครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี การวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้การค้นคว้ าวิจัยจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
รวมทั้ งข้ อมู ลต่ างๆ อั นเกี่ ยวข้ องกั บปั ญหาการก าหนดโทษประหารชี วิ ตไว้ ใ น
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ตลอดจนตารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย
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บทความทางวิชาการ คาพิพากษาฎีกา ค้นคว้าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และ
ของสถาบันต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอดจนสัมภาษณ์บุคลที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิ ความรอบรู้
และมีประสบการณ์ในด้านกฎหมายยาเสพติด เพื่อนามาวิเคราะห์และนามาแก้ไข
ปัญหาทางกฎหมายต่อไป
4. ความเหมาะสมของการกาหนดโทษประหารชีวิตในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ.2522 ในการค้าเมทแอมเฟตามีน
4.1 การกาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับการค้า
เมทแอมเฟตามีนในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
พระราชบั ญญั ติ ยาเสพติ ดให้ โทษ พ.ศ.2522 ได้ ก าหนดโทษสาหรั บฐาน
ความผิ ดที่ เกี่ ยวข้ องกั บการค้ าเมทแอมเฟตามี นซึ่ งได้ ถู กก าหนดไว้ เป็ นยาเสพติ ด
ประเภทที่ 1 จะมีฐานความผิดไว้ 4 ฐานความผิด15 คือ ความผิดฐานผลิต ความผิดฐาน
นาเข้า ส่งออก ความผิดฐานจาหน่าย ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่าย
4.1.1 ความผิ ดฐานผลิ ตและฐานผลิ ตเพื่ อจ าหน่ ายซึ่ งยาเสพติ ดให้ โทษ
ประเภท 1
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจาเป็น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

15

ขวัญชนก วิบลู ย์คา, ความผิดกรรมเดียวและหลายกรรมต่างกัน ศึกษากรณีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา, (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 26-76.
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การผลิต ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
เป็นการผลิตเพื่อจาหน่าย
…. (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคานวณเป็นสาร
บริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไปหรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่
จานวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้าหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป ...”
บทกาหนดโทษสาหรับผู้กระทาความผิด กรณีความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้
โทษในประเภท 1 พระราชบั ญญั ติ ยาเสพติ ดให้ โทษ พ.ศ.2522 แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 65 บัญญัติว่า “ผู้ใด
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 15 ต้องระวางโทษจาคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย ต้องระวาง
โทษประหารชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวม
บรรจุและมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจานวนหน่วยการใช้ หรือมีน้าหนัก
สุทธิไม่ถึงปริมาณที่กาหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
สิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท”
4.1.2 ความผิดฐานนาเข้า ส่งออก การกระทาความผิดฐานนาเข้าและฐาน
ส่งออกเมทแอมเฟตามีน ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
บัญญัติไว้ดังนี้ “ห้าม มิให้ผู้ใด นาเข้า หรือซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่
รัฐมนตรีจะได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การน าเข้ า หรื อส่ งออก ซึ่ งยาเสพติ ดให้ โทษในประเภท 1 ตามปริ มาณ
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการนาเข้า หรือส่งออก เพื่อจาหน่าย
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…. (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคานวณเป็นสาร
บริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไปหรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่
จานวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้าหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป ...”
บทกาหนดโทษสาหรับผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 แก้ไขโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 65
บัญญัติว่า
“ผู้ใดนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 15 ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท
ถ้าการกระทาผิดตามความวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย ต้องระวาง
โทษประหารชีวิต...”
4.1.3 ความผิดฐานจาหน่าย การกระทาความผิดฐานจาหน่ายเมทแอมเฟตา
มีน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 กาหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับการจาหน่ายยาเสพติดในประเภท 1 ตาม
มาตรา 15 แก้ไขโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 บัญญัติ
ว่า
“ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้
อนุญาตเฉพาะในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ...”
บทกาหนดโทษสาหรับผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 แก้ไขโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 66
บัญญัติว่า
“ผู้ใดจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมี
ปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจานวนหน่วยการใช้ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่ถึง
ปริมาณที่กาหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี
หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่
ปริมาณที่กาหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่สี่ปีถึงจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท
ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน
ยี่สิบกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้าน
บาท หรือประหารชีวิต”
4.1.4 ความผิดฐานมียาเสพติ ดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย การ
กระท าความผิ ด ฐานมี เ มทแอมเฟตามี น ไว้ ใ นครอบครองเพื่ อ จ าหน่ า ย ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 การกระทาความผิดฐานมียาเสพติดให้
โทษไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 บัญญัติไว้
ดังนี้ “ห้ามมิให้ผู้ใด มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรี
จะได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การมี ไว้ ใ นครอบครองซึ่ ง ยาเสพติ ด ให้ โทษในประเภท 1 ตามปริ ม าณ
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
…. (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคานวณเป็นสาร
บริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไปหรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่
จานวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้าหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป ...”
บทกาหนดโทษสาหรับผู้กระทาความผิด กรณีความผิดฐานมียาเสพติดให้
โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 แก้ไขโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 66
บัญญัติไว้ดังนี้
“ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต
และมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจานวนหน่วยการใช้ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่
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ถึงปริมาณที่กาหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี
หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่
ปริมาณที่กาหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่สี่ปีถึงจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท
ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบ
กรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท
หรือประหารชีวิต”
4.2 การกาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับการค้า
เมทแอมเฟตามีนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
การก าหนดโทษที่ เหมาะสมในการยับยั้ งการค้ าเมทแอมเฟตามีนจะต้ อง
คานึงถึงหลักความได้สัดส่วนกับความผิด ยึดเกณฑ์กาหนดการลงโทษที่เหมาะสมกับ
การกระทาความผิด จะเห็นได้ว่ามีการใช้เกณฑ์ในการกาหนดโทษสาหรับผู้ที่กระทา
ความผิดเกี่ยวกับการค้าเมทแอมเฟตามีนอยู่ 2 เกณฑ์ คือ
1. ใช้เกณฑ์สารบริสุทธิ์ ตามแนวประเทศสหรัฐอเมริกา คือ กาหนดปริมาณ
ของสารบริสุทธิ์ออกเป็น 3 ระดับ แล้วกาหนดโทษที่จะลงตามระดับของปริมาณคือมีทั้ง
โทษปรับและจาคุกดังนี้
1.1 ปริมาณเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 50 กรัมหรือมากกว่าหรือ
500 กรัมหรือมากกว่าสาหรับสารผสม มีโทษค่าปรับ 10 ถึง 50 ล้านดอลลาร์ มีโทษ
จาคุก 10 ปีถึงตลอดชีวิต
1.2 ปริมาณเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 5 ถึง 49 กรัมหรือ 50 ถึง
499 กรัม สาหรับสารผสม มีโทษค่าปรับ 5 ถึง 25 ล้านดอลลาร์ มีโทษจาคุก 5 ปีถึง 40
ปี
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1.3 ปริมาณเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ ตั้งแต่น้อยกว่า 5 กรัมหรือน้อย
กว่า 50 กรัมสาหรับสารผสม มีโทษค่าปรับ 1 ถึง 5 ล้านดอลลาร์ มีโทษจาคุกไม่เกิน 20
ปี
2. ใช้เกณฑ์น้าหนักสุทธิตามแนวประเทศอังกฤษ คือ
2.1 กาหนดการลงโทษเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง โทษสูงสุดคือ จาคุก
ตลอดชีวิต ระดับกลาง โทษสูงสุดคือ จาคุกไม่เกิน 14 ปีหรือปรับโดยไม่จากัดค่าปรับ
และระดับต่า โทษสูงสุดคือจาคุกไม่เกิน 14 ปี หรือปรับอย่างจากัดค่าปรับ
2.2 กาหนดระดับปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่มีในการกระทาความผิด
ออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับ 1 มีจานวนตั้งแต่ 20 กิโลกรัม ระดับ 2 มีจานวนตั้งแต่ 4
กิโลกรัม ระดับ 3 มีจานวนตั้งแต่ 750 กรัม ระดับ 4 มีจานวนตั้งแต่ 20 กรัม
2.3 กาหนดการกระท าความผิดออกเป็ น 3 การกระท า คื อ leading
role significant role และ lesser role จึงจะมีอัตราการลงโทษดังนี้
ตารางที่ 2 การกระทาความผิดและการกาหนดโทษในระดับ leading role
class a
category 1
category 2
category 3
category 4

leading role
starting point
14 years’ custody
starting point
11 years’ custody
starting point8 years
6 months’ custody
starting point
5 years 6 months’ custody

significant role
starting point
10 years’ custody
starting point
8 years’ custody
starting point4 years
6 months’ custody
starting point
3 years 6 months’ custody

lesser role
starting point
7 years’ custody
starting point
5 years’ custody
starting point
3 years’ custody
starting point
18 months’ custody
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ตารางที่ 3 การกระทาความผิดและการกาหนดโทษในระดับ significant role
class b
category 1
category 2
category 3
category 4

leading role
starting point
8 years’ custody
starting point
6 years’ custody
starting point
4 years’ custody
starting point
18 months’ custody

significant role
starting point
5 years 6 months’ custody
starting point
4 years’ custody
starting point
1 year’s custody
starting point
high level community order

lesser role
starting point
3 years’ custody
starting point
1 year’s custody
starting point
high level community order
starting point
low level community order

ตารางที่ 4 การกระทาความผิดและการกาหนดโทษในระดับ lesser role
class c
category 1
category 2
category 3
category 4

leading role
starting point
5 years’ custody
starting point
3 years 6 months’ custody
starting point
18 months’ custody
starting point
26 weeks’ custody

significant role
starting point
3 years’ custody
starting point
18 months’ custody
starting point
26 weeks’ custody
starting point
high level community order

lesser role
starting point
18 months’ custody
starting point
26 weeks’ custody
starting point
high level community order
starting point
low level community order

จากการวิเคราะห์การกาหนดโทษที่ใช้สาหรับการหยุดยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีน
ตามแนวของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษและประเทศไทยทาให้เห็นว่าการ
กาหนดโทษของไทยมี การลงโทษในอัตราที่ สูงในการกระทาความผิดเมื่ อเทียบกั บ
ประเทศต่ างๆ ตั วอย่างที่ เห็นได้ ชัดคื อยั งมี การลงโทษโดย การประหารชี วิตผู้ ที่ ค้ า
เมทแอมเฟตามีนในฐานความผิดที่ครอบครองเพื่อจาหน่ายในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบ
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กับประเทศอื่นแล้ว ซึ่งในการครอบครองเมทแอมเฟตามีน 20 กรัม อาจจะไม่ใช่ผู้ที่ค้า
ยาเสพติดอาจเป็นเพียงผู้เสพหรือผู้ขนก็เป็นไปได้
การกาหนดการลงโทษควรใช้ปริมาณของสารบริสุทธิ์ในเมทแอมเฟตามีน
มากาหนดโทษตามแนวประเทศสหรัฐอเมริกามีความเหมาะสมสาหรับประเทศไทยด้วย
เหตุผล ดังนี้
1. การระบาดของเมทแอมเฟตามีนปลอมในประเทศไทย หากใช้จานวนหน่วย
การใช้ หรือน้าหนักสุทธิจะไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก
ที่สุด (most serious crime)
2. การกาหนดอัตราโทษของไทยยังไม่สามารถยับยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีน
ได้ ยังคงมีการลักลอบค้าอยู่ ที่จับได้เป็นเพียงผู้เสพหรือผู้ที่รับจ้างขน
3. การใช้ปริมาณน้าหนักสุทธิตามแนวประเทศของอังกฤษจาเป็นต้องมีแนว
การลงโทษ (sentencing guideline) ซึ่งตามระบบกฎหมายไทยไม่มีทั้งสองแบบ
4. การกาหนดการลงโทษโดยการประหารชีวิตผู้ที่ค้าเมทแอมเฟตามีนตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษซึ่งเดิมกาหนดไว้ที่ 100 กรัม ในการครอบครองเพื่อ
จาหน่ ายแต่ ได้ ถูกแก้ ไขตามนโยบายของรั ฐบาลจะถูกลงโทษประหารชี วิตไว้ ที่การ
ครอบครองเพียง 20 กรัม
เมื่อพิเคราะห์แล้วว่าในการกาหนดโทษที่ใช้ยับยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีน ใน
การกาหนดโทษควรใช้ปริมาณของสารบริสุทธิ์ตามแนวประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผล
ดังนี้
1. ยกเลิกโทษประหารชีวิตในกรณีที่เป็นผู้เสพ หรือผู้ขน
2. บทสันนิษฐานการครอบครองเพื่อจาหน่ายควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติ ดให้ โทษ พ.ศ.2522 ก่ อนที่ จะมี การแก้ ไข พ.ศ.2545 คื อ ต้ องมี ปริ มาณ
เมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจาหน่ายที่เป็นปริมาณสารบริสุทธิ์ 100 กรัม จึงจะ
ลงโทษประหารชีวิตเพื่อยับยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีน จึงจะสอดคล้องกับหลักความ
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เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากที่สุด (most serious crime) และหลักความได้สัดส่วน
ของการลงโทษ
นอกจากการใช้ โ ทษในการลงโทษผู้ ที่ ค้ า เมทแอมเฟตามี น แล้ ว ยั ง มี
กระบวนการอื่ นๆ อี กที่ สามารถปริ มาณความต้ องการขายและความต้ องการซื้ อ
เมทแอมเฟตามีน เช่น
1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
2. การลดทอนความเป็นอาชญากรรม
3. การยึดทรัพย์ตามมูลค่า
5. สรุปผลการศึกษา
5.1 มาตรการยับยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีน
การใช้โทษเพื่อยับยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีน ตามกฎหมายประกอบด้วย
5.1.1 การใช้โทษประหารชีวิต การลงโทษโดยการประหารชีวิต แบ่งเป็น
2 กรณี คือ ลงโทษผู้ผลิต นาเข้า ส่งออกเมทแอมเฟตามีนอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 15
โดยเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย และลงโทษผู้จาหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจาหน่าย
เมทแอมเฟตามีน
5.1.2 การใช้โทษจาคุก แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ โทษจาคุกตลอด
ชีวิต คือ ผลิตนาเข้าส่งออก เมทแอมเฟตามีน และโทษที่กาหนดระยะสูงสุดเท่ากับ 20
ปี คือ จาหน่าย ครอบครองเพื่อจาหน่าย (เมแอมเฟตามีนเกิน 15 เม็ด จาคุก 4–15 ปี
เมทแอมเฟตามีนสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม จาคุก 4 ปี – ตลอดชีวิต)
5.1.3 การใช้โทษปรับ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ แปดหมื่นถึงสามแสน
บาท (ผลิต จาหน่าย ครอบครองเพื่อจาหน่าย ไม่ถึงจานวนที่กาหนดไว้ใน มาตรา 15
วรรค 3) สี่แสนถึงห้าล้านบาท (ผลิต จาหน่าย ครอบครองเพื่อจาหน่าย ในปริมาณที่
กาหนดไว้ใน มาตรา 15 วรรค 3) หนึ่งล้านถึงห้าล้านบาท (นาเข้าส่งออกฝ่าฝืนมาตรา
15 วรรค 3 จาหน่าย ครอบครองเพื่อจาหน่ายสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัม)
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นอกจากนี้ยังมีโทษอีก 2 ประเภทที่ไม่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ.2522 คือ
1. การกักขัง โทษกักขังเป็นโทษที่เปลี่ยนมาจากโทษอื่น ไม่มีความผิดใดใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 กาหนดให้ ลงโทษกักขังเป็นแต่เพียงรับ
โทษอื่นๆ เช่ น จาคุ ก หรื อปรั บแล้ วเปลี่ ยนมาเป็ นโทษกักขั ง เป็ นโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา โดยกาหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502
2. การริบทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทั่วไป (แบ่งเป็นทรัพย์ที่ศาลจะต้องริบเสมอและทรัพย์สินในดุลพินิจของศาลว่าจะริบ
หรือไม่ก็ได้) และตามพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.2534 (แบ่งเป็นทรัพย์ของกลางในคดียาเสพติดและทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด)
มาตรการอื่นสาหรับกับการปราบปรามการค้าเมทแอมเฟตามีน
1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ในการบังคับโทษตามกฎหมายของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้าเมท
แอมเฟตามีน ในทุกขั้นตอนของการดาเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวน
จับกุม การสอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาคดี การบังคับคดี
2. การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดซึ่งประเทศไทยมี
มาตรการทางกฎหมายในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดในกรณีผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดออกจากกระบวนยุติธรรมทางอาญา มีระบบการบาบัดรองรับ
3. การริบทรัพย์สินตามมูลค่า (Value–based confiscation) การยึดทรัพย์
ในคดียาเสพติดด้วยการลงโทษผู้กระทาความผิดชาระเงินจานวนหนึ่งที่มีมูลค่าเท่ากับ
มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของการกระทาความผิด หรือ
ทรั พย์ สินที่ ได้ มาแทนทรั พย์ สินที่ ได้ มาโดยการกระท าความผิ ด โดยผลของการริ บ
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ทรัพย์สินตามมูลค่านี้ทาให้รัฐสามารถใช้สิทธิเรียกร้องเป็นตัวเงินจากผู้ถูกพิพากษา
ลงโทษริบทรัพย์สิน
5.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศกลุ่มตัวอย่างพบว่าเกณฑ์ที่
ใช้กาหนดโทษสาหรับการค้าเมทแอมเฟตามีนนั้นมี 2 แนวทาง คือ
5.2.1 การใช้ น้ าหนั ก สุ ท ธิ ต ามแนวประเทศสหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง
ประเทศสหราชอาณาจั กรไม่ มีการลงโทษประหารชีวิ ตสาหรับการกระท าความผิ ด
อาญา ดังนั้นการลงโทษสูงสุดของการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับการค้าเมทแอมเฟตามีน
ใช้ปริมาณน้าหนักสุทธิเป็นเกณฑ์ในการกาหนดโทษโดยการกาหนดโทษสูงสุดคือ จะ
ถูกลงโทษจาคุก 14 ปี เมื่อกระทาผิดที่มีปริมาณเมทแอมเฟตามีน 20 กิโลกรัมขึ้นไป
5.2.2 การใช้ ป ริ ม าณน้ าหนั ก ของสารบริ สุ ท ธิ์ ต ามแนวประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีการลงโทษประหารชีวิตสาหรับการ
กระทาความผิดอาญา แต่ไม่มีการกาหนดโทษประหารชีวิตสาหรับการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้นโทษสูงสุดของการค้าเมทแอมเฟตามีนคือ เมื่อกระทาผิดที่มี
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 50 กรัม หรือมากกว่าหรือ 500 กรัม หรือ
มากกว่าสาหรับสารผสม มีโทษค่าปรับ 10 ถึง 50 ล้านดอลลาร์ มีโทษจาคุก 10 ปีถึง
ตลอดชีวิต
จากการศึ ก ษาความเหมาะสมของการก าหนดโทษส าหรั บ การค้ า
เมทแอมเฟตามีน พบว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดโทษสาหรับการค้าเมทแอมเฟตามีน
ในประเทศไทย คื อ การใช้ ป ริ ม าณน้ าหนั ก ของสารบริ สุ ท ธิ์ ต ามแนวประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุผล คือ
1. ประเทศไทยได้ใช้เกณฑ์น้าหนักของสารบริสุทธิ์ในการกาหนดโทษสาหรับ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมาตั้งแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 แต่ต่อมาภายหลังได้มีการปรับประเภทของเมทแอมเฟตามีนจากวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท มาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และ ปรับลดปริมาณการลงโทษจาก
100 กรัม เหลือเพียง 20 กรัม ตามนโยบายของรัฐบาล
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2. การใช้ปริมาณน้าหนักสุทธิไม่สามารถลงโทษผู้กระทาความผิดในกรณีที่
เป็นเมทเอมเฟตามีนปลอมได้จะทาให้ลงโทษผู้ขนแทนผู้ค้า เช่น การใช้ปริมาณจานวน
หน่วยการใช้ 15 หน่วยการใช้ อาจจะมีปริมาณสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 15 วรรค 3
3. ประเทศไทยไม่มีระบบการลงโทษโดยใช้ sentencing guideline ตามแนว
ประเทศอังกฤษ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกาหนดโทษประหารชีวิตสาหรับผู้ที่ค้าเมทแอมเฟตามีน ของ
ประเทศไทยกาหนดให้ประหารชีวิตผู้ที่ค้าเมทแอมเฟตามีนโดยใช้ปริมาณสารบริสุทธิ์
เพี ยง 20 กรั ม เป็ นการก าหนดโทษที่ ไม่ ได้ สัดส่ วนกั บการกระท าความผิ ดจึ งขอ
เสนอแนะว่าโทษที่เหมาะสมสาหรับการค้าเมทแอมเฟตามีน คือ
1. การลงโทษประหารชี วิ ต ผู้ ค้ าเมทแอมเฟตามี นในกรณี ที่ เข้ าข่ ายเป็ น
อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด คือ มีการค้าในปริมาณมากโดยผู้ศึกษามีความเห็นว่าให้
กลับไปใช้ในปริมาณสารบริสุทธิ์ 100 กรัม ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ฉบับเดิม ก่อนที่จะปรับลดปริมาณสารบริสุทธิ์และประเภทของยาเสพติดของ
เมทแอมเฟตามีน ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2545
2. การลงโทษจาคุกตลอดชีวิตสาหรั บผู้ที่ค้าเมทแอมเฟตามี นที่มีปริมาณ
น้าหนักสารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 100 กรัม
6. ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นการยับยั้งการค้าเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย และกาหนดการใช้
การลงโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับการกระทาความผิด ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังนี้
6.1 ควรปรั บเปลี่ ยนการจัดประเภทของเมทแอมเฟตามีนจากยาเสพติ ด
ประเภท 1 เป็นยาเสพติดประเภทอื่นเพื่อความเหมาะสมของการลงโทษตามอัตราโทษ
สืบเนื่องจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อ
และประเภทยาเสพติ ดให้โทษตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้
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กาหนดให้แอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ใน
ลาดับที่ 5 และ 20 จากเดิมแอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีนเป็นเพียงวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย
นาเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท ส่วนการมีไว้ในครอบครองโดยมิชอบก็ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
6.2 การลงโทษประหารชีวิตสาหรับการค้าเมทแอมเฟตามีนในระยะแรกควร
กาหนดที่ปริมาณน้าหนักสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไป และกาหนดโทษจาคุกสูง
และมีโทษปรับสูงเป็นทางเลือกสาหรับความผิดฐานนี้ เพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจลงโทษ
ให้เหมาะสมกับผู้ค้า รายใหญ่ รายย่อย ตัวการสาคัญ และตัวการไม่สาคัญ ในระยะ
ต่อไปที่พร้อมจะยกเลิกโทษประหารชีวิตก็สมควรให้ ยกเลิ กโทษประหารชีวิ ตในคดี
ยาเสพติดเพราะมิใช่ความผิดร้ายแรงสูงสุดตามความหมายของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
6.3 การใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสม เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
กับผู้ค้าส่วนคนเสพให้นาไปบาบัดโดยเฉพาะมีไว้ในครอบครอง 20 กรัม เป็นเสพเท่านั้น
และการริบทรัพย์ตามมูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
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