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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองการร้ือถอนความคิดเห็นของหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.ศึกษา

ทฤษฎีการเสพติดและยาเสพติด และความหมายของการเสพติดในสังคมไทย 2. ศึกษาแนวคิดของกระบวนยติุธรรมไทย
ในเร่ืองการเสพติดและยาเสพติด 3. วิเคราะห์ความจริงของภาวการณ์เสพติดยาเสพติดในประเทศไทยและแนวคิดของ
กระบวนการยุติธรรมไทย 4. เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหายาเสพติดให้กับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)งานวิจัยทั้ งในและต่างประเทศท่ีมี
การศึกษาเร่ืองของยาเสพติด ในมิติของกระบวนการยุติธรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในกระทรวง
ยติุธรรม ไดแ้ก่ กลุ่มผูพิ้พากษา กลุ่มนักวิชาการทางดา้นกฎหมาย กลุ่มพนักงานสืบสวน กลุ่มต ารวจ กลุ่มอยัการ กลุ่ม
ราชทณัฑ ์โดยใชท้ฤษฎีของนกัคิดหลงัสมยัใหม่นิยม (Post - modernism) และหลงัโครงสร้างนิยม (Post - structuralism) 
ผสมผสานกบัแนวการวิเคราะห์เชิงวฒันธรรมในการเลือกกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ผูว้ิจยัใชก้ารเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical 
sampling) ผลการวิจยัพบวา่ ภาพรวมของปัญหายาเสพติดและฐานคิดของกระบวนการยติุธรรมในการจดัการปัญหายา
เสพติด ฐานคิดดงักล่าวไดส้ร้างการให้ความหมายของยาเสพติด อนัน าไปสู่การสร้างมายาภาพ (Myth) และน าไปสู่วิธี
ปฏิบติัในการท างานของหน่วยงานกระบวนการยติุธรรม เช่น มายาคติเก่ียวกบัวธีิคิดเก่ียวกบัยาเสพติด มายาคติเก่ียวกบั
การปราบปราม มายาคติในการวินิจฉัยคดี มายาคติเก่ียวกับกฎหมาย มายาคติของส่ือมวลชน ซ่ึงอธิบายถึงความเป็น
กระบวนการได้เผยแพร่และถ่ายทอดชุดความหมายของยาเสพติดให้กับชุมชน และสังคมผ่านส่ือและได้กลายเป็น
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาท่ีครอบคลุมคนทั้ งสังคม  ท าให้เกิดกระบวนการยุติธรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน เข้าสู่
กระบวนการยติุธรรมและสู่เรือนจ า ผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดมีปริมาณมากเกินกวา่ท่ีคุกจะรับได ้ผูว้จิยัไดเ้สนอให้ มีการร้ือ
ถอนมายาคติและปรับกระบวนทศัน์เก่ียวกบัการเสพติดและยาเสพติด เพ่ือใหก้ารแกไ้ขปัญหายาเสพติดสอดคลอ้งกบัเป็น
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จริง อาทิเช่น ใชม้าตรการทางสาธารณสุข โดยมีหลกัวา่ “ผูเ้สพคือผูป่้วย” ตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษา การลดทอนความ
เป็นอาชญากรรม (Decriminalization) ฯลฯ (มานพ คณะโต, 2558) มิให้ตอ้งเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมไทย ซ่ึงจะท าให้
การแกปั้ญหายาเสพติดสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน น าไปสู่การแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
ค ำส ำคญั: การร้ือถอน กระบวนการยติุธรรม มายาคติ ยาเสพติด  
 

Abstract 
 This research is a deconstruction of the viewpoints of the government officials within the justice system. The 
objectives include 1) to study the theories on drugs and the addiction as well as the meanings of drug addiction in the 
Thai society; 2) to study the concepts of justice procedure in Thailand concerning the drug addiction; 3) to analyze the 
realistic drug addiction situation in Thailand as well as the concepts of Thailand’s justice procedures 4) to propose the 
solutions concerning drug addiction problem for the Thailand justice system by using a qualitative method through a 
documentary research. The research was firstly conducted on a series of selective available research studies done in 
Thailand and internationally, of which the content involved the study on drugs. It was secondly delved into the 
dimensions of justice procedures and in-depth interviews done on subjects who are active in the justice procedures, i.e. 
court judges, law scholars, investigators, police officers, public prosecutors, and correctional department officers. The 
study is based upon the postmodernism and post structuralism theories and superimposed on the Thai cultural 
analysis. The interviewees’ selection criterion was carried through the theoretical sampling method. The research 
findings revealed the overall picture of the drug problem, and the practice tendency of the justice procedures in 
tackling the drug problems, both of which, over time, had established the unique definition of drugs. As a result, these 
brought about the current approaches of justice procedures. It yielded a number of myths, among the partaking sectors, 
i.e. the myths about drug concepts, drugs suppression, legal case diagnoses, laws, and mass media. Due to the fact that 
the mass media communicated the process and set of definitions of drugs encoded with the aforementioned myths to 
the public, where continual communication became a psychological game. The myths blanketed the society, and the 
following practice caused the human rights violation by the justice procedures and ultimately sent a number of drug-
involved persons to the prison and overcrowded the place. This research proposes that these myths be eliminated and 
call for a paradigm adjustment-paradigm of the definitions of drug usage, and also the definition of drugs, in order to 
solve the drug problem realistically. This can be done through some methods, such as channeling the cases through 
the public health measure which views that a drug user is a patient who is in need of rehabilitation, rather than 
imprisonment. Decriminalization by decreasing the drug-involved cases not being brought to justice procedures will 
be a rightful place of the drug-problem solution and more in line with the human rights rules. This challenge is 
ultimately hoped to be a way to deal with the drug problem more efficiently. 
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1. บทน า 
กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัยาเสพติดคือ การปราบปรามและการลงโทษจ าคุกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยา

เสพติดระยะเวลายาวนาน และการประกาศสงครามยาเสพติด มีขอ้กล่าวหาวา่ละเมิดสิทธิมนุษยชน (บรรเจิด สิงคะเนติ
และนนทวชัร์ นวตระกูลพิสุทธ์ิ , 2558) มีความสูญเสียท่ีตอ้งทบทวนมากมายในสงครามยาเสพติด (โครงการ Count 
the cost 50 ปี แห่งการท าสงครามยาเสพติด, 2558) โดยรวมการแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยไม่ประสบ
ความส าเร็จ เห็นไดจ้ากสถิติเก่ียวกบัยาเสพติดและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด การน าบุคคลเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมของ
ประเทศ มีปัญหาผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดลน้เรือนจ า  

สถิติการปราบปรามจบักุม ปี พ.ศ. 2559 มีผูเ้สพ 74,165 คน ผูติ้ด 49,313 คน ผูติ้ด รุนแรง 4,463 คน รวม
ทั้งส้ิน 127,941 คน ส่งเขา้สู่ระบบการบ าบดัแบบสมคัรใจ จ านวน 49,864 คน บงัคบับ าบดั 58,527 คน และตอ้งโทษ
คดีอาญา จ านวน 19,550 คน รวมทั้งส้ิน 127,941 คน และในปี พ.ศ.2560 มีผูเ้สพ 20,300 คน ผูติ้ด 136,563 คน ผูติ้ด
รุนแรง 52,123 คน รวมทั้งส้ิน 208,986 คน ส่งเขา้สู่ระบบการบ าบดัแบบสมคัรใจ จ านวน 119,750 คน บงัคบับ าบดั 
62,446 คน และตอ้งโทษคดีอาญา จ านวน 26,790 คน รวมทั้ งส้ิน 208,986 คน (กองบริการสาธารณสุข, กระทรวง
สาธารณสุข, 20 มิถุนายน 2561) 

ปัจจุบันมีการเสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพ่ือน าเสนออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐนั้ นก็ไม่
สอดคลอ้งหรือเร่งด่วนต่อการแกไ้ขปัญหาและ การยกร่างประมวลกฎหมายดงักล่าวเก่ียวกบัขอ้ก าหนดการเสพยงัคงมี
ความผิดก าหนดโทษสูงสุดคือจ าคุก การก าหนดโทษอยู่ในรูปของอาชญากรรม คดีอาญาและบุคคลใดไดรั้บโทษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคดีอาญา ยอ่มส่งผลต่อชีวิตหลงัจากการพน้โทษ กลายเป็นบุคคลท่ีน่าหวาดกลวั ข้ีคุกข้ีตะราง ทั้งๆ ท่ีสถิติ
ในการจบักมุนั้น โดยส่วนใหญ่มาจากผูท่ี้กระท าความผิดเล็กนอ้ย การตอ้งตกอยูใ่นสภาพผูต้อ้งหา จ าเลย ผูต้อ้งขงั ขาด
อิสรภาพในการด าเนินชีวติ (ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์, 2556) 

มีค  าถามว่า เหตุใดการแกไ้ขปัญหายาเสพติดรวมถึงกฎหมายยาเสพติดของเราจึงลม้เหลว (เจมส์ พี. เกรย,์ 
2558) ประเทศไทยควรเปล่ียนทศันะในการแกปั้ญหายาเสพติดหรือไม่ (วิโรจน์ วีรชยั, 2560) โทษในคดียาเสพติด
เหมาะสมกบัสงัคมไทยหรือไม่ (สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุและปกป้อง ศรีสนิท, 2560) 

ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้ น  ประเทศไทยได้ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติตลอดจนเขา้เป็น ภาคีอนุสัญญาระหวา่งประเทศ ดา้นสิทธิมนุษยชนหลายฉบบั การส่งเสริมและการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ท่ีผ่านมายงัมีลกัษณะท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ พฒันาไปตามความรู้ ความเขา้ใจ 
ค่านิยมและวฒันธรรมของสังคมไทย ตลอดจนการด ารงชีวิต ท่ีแตกต่างกันของประชาชน ปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจึงเกิดข้ึนอยู่เป็นอาจิณส่วนต่างๆ ของสังคม ทั้ งโดยเจตนาและโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในขณะท่ีโลกเขา้สู่
ศตวรรษท่ี 21 การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ไดเ้ป็นบรรทดัฐาน
ของการจดัระเบียบใหม่ของโลก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลางการ
ปรับเปล่ียนไปในแนวทางของการพฒันาดงักล่าว โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีประเทศไทยไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงไดมี้บทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ  ของบุคคลไวอ้ยา่งกวา้งขวางท่ีสุดนบัตั้งแต่มี
การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญจึงถือไดว้า่เป็นการประกาศถึงความเป็นชาติท่ีมีอารยธรรมอยา่งเท่าเทียมกบัชาติอารยธรรม
อ่ืน แต่การท่ีมีเพียงกฎหมายคุม้ครองสิทธิมนุษยชนท่ีเท่าเทียมกบันานาประเทศนั้นมิใช่เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่สังคมไทยจะ

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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สามารถสร้างสันติสุขอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นการคุม้ครอง  สิทธิมนุษยชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการใช้
มาตรการและการบังคบัใชก้ฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ตอ้งการวิธีการแบบใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์ และวิธีการ
ดงักล่าวจะไดม้าจากการมีมุมมองวธีิคิด แบบใหม่ซ่ึงจะไม่สามารถท าได ้หากยงัคงใหม้ายาคติแบบเดิมครอบง าอยู ่และ
ติดกบัดกัแห่งการร้ือถอนอยา่งส้ินเชิง 

แนวความคิดของ ฟูโกต ์(Michel Foucault) พบวา่ มีการสร้างวาทกรรมอ านาจความรู้ท่ีมีบดบงัความเป็นจริง 
มีการสร้างความรู้และอ านาจท่ีเช่ือมโยงกบักระบวนการยาเสพติด ประการแรก ความรู้มกัเป็นเคร่ืองมือ ในการสร้าง
อ านาจ และอ านาจถูกน ามาใชใ้นระดบัของความเป็นกลไก รวมทั้งถูกน ามาใชเ้พ่ือการสถาปนาอ านาจและการยดึครอง
พ้ืนท่ีทางสังคม ท าให้อ านาจมีการครอบครองพ้ืนท่ี และมีการด ารงอยู ่พ้ืนท่ีของอ านาจก็คือการสร้างองคค์วามรู้ข้ึนมา
เพ่ือรองรับกบัอ านาจนั้น ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจึงเป็นความรู้ท่ีเกิดมาเพ่ืออ านาจ ขณะเดียวกนัความรู้ก็ไม่อาจจะด ารง
อยูไ่ดอ้ยา่งปลอดภยั จ าเป็นท่ีความรู้จะตอ้งสร้างความชอบธรรม เพ่ือเขา้ไปรับรองความถูกตอ้งให้กบัชุดอ านาจท่ีถูก
ผลิตสร้างข้ึนมา (Foucault, Michel,1986) อาทิเช่น การค้ายาเสพติดเป็นการหารายได้คนกลุ่มหน่ึง และเม่ือเข้าสู่
กระบวนการของการถูกปราบปราม อ านาจของการปราบปรามในส่วนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมน้ี คือการให้
รางวลัน าจบั (ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2537) ยิง่เป็นแรงดึงของอ านาจการผลิตยาเสพติดใหม้ากข้ึน 
ประการท่ีสอง อ านาจแห่งการควบคุมในกระบวนการยติุธรรมท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด ในท่ีน้ีคือตวัแบบของ “เรือนจ า” ซ่ึง
เป็นสถานท่ีท่ีรัฐพยายามควบคุมพฤติกรรมของคนท่ีอยูร่วมกนั เป็นจ านวนมาก เรือนจ าถูกนิยามใหก้ลายเป็นพ้ืนท่ีของ
การกกัขงั พ้ืนท่ีท่ีถูกนิยามวา่เป็นสถานท่ีการรวมตวัของอาชญากรและอนัธพาล กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในเรือนจ า
อยูภ่ายใตก้ารจดัสรรพ้ืนท่ีและก าหนดการดว้ยการสั่งการ ระเบียบวินัย  โดยไดใ้ชก้ลยทุธ์ในการบงัคบัใชอ้  านาจผ่าน
การสร้างตารางเวลา การก าหนดกระบวนการปฏิบติัการการบงัคบัใหฝึ้กฝน โดยอาศยัร่างกายท่ีถูกจดัวางโดยวนิยั ผา่น
ตารางการจดักิจกรรม ถือไดว้า่กลวิธีในการใชอ้ านาจในการปกครอง ครอบง า ท่ีผ่านการพฒันาและตรวจสอบอยา่ง
เป็นขั้นตอนอนัถือเป็นปฏิบติัการสูงสุดของระเบียบวนิยัและการลงทณัฑใ์นเรือนจ า การผลิตความรู้จะถูกควบคุม คดั
สรร จดัระบบ และแจกจ่ายภายใตก้ฎเกณฑ์ชุดหน่ึง ซ่ึงแหล่งท่ีสร้างกฎเกณฑ์เหล่าน้ี ท่ีส าคญัในสังคมก็คืออ านาจท่ี
เกิดข้ึนผา่นชุดความรู้นัน่เอง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) 

ตามหลักแนวคิดของมายาคติโดย โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) (Roland Barthes, 1972) ฐานคิด
ภาพรวมของปัญหายาเสพติดและฐานคิดของกระบวนการยุติธรรมในการจดัการปัญหายาเสพติด ไดส้ร้างการให้
ความหมายของยาเสพติด อนัน าไปสู่การสร้างมายาภาพ (Myth) (ทยากร แซ่แต,้ 2551) และน าไปสู่วิธีปฏิบติัในการ
ท างานของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เช่น มายาคติเก่ียวกับวิธีคิดเก่ียวกับยาเสพติด มายาคติเก่ียวกับการ
ปราบปราม มายาคติในการวินิจฉัย มายาคติเก่ียวกับกฎหมาย มายาคติของส่ือมวลชน ซ่ึงอธิบายถึงความเป็น
กระบวนการไดเ้ผยแพร่ และถ่ายทอดชุดความหมายของยาเสพติดให้กบัชุมชนและสังคมผ่านส่ือต่างๆ ไดก้ลายเป็น
ปฏิบติัการทางจิตวทิยาท่ีครอบคลุมคนทั้งสงัคม 

งานวิจยัน้ีเป็นการทบทวนทฤษฎีการเสพติด ยาเสพติด และความหมายของการเสพติดในสังคมไทย และ
แนวคิดของกระบวนการยุติธรรมไทยในเร่ืองดังกล่าว โดยวิเคราะห์ความจริงของภาวการณ์เสพติด ยาเสพติดใน
ประเทศไทย โดยใชท้ฤษฎีของนักคิดหลงัสมยัใหม่นิยม (Post - modernism) ดงักล่าวมาแลว้ เพ่ือการร้ือถอนมายาคติ 
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ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์เก่ียวกบัยาเสพติดและความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรม เพื่อแกปั้ญหายา
เสพติดในสงัคมไทย 

 
2. วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาทฤษฎีการเสพติดและยาเสพติด และความหมายของการเสพติดในสงัคมไทย 
2. ศึกษาแนวคิดของกระบวนยติุธรรมไทยในเร่ืองการเสพติดและยาเสพติด 
3. วิเคราะห์ความจริงของภาวการณ์เสพติด ยาเสพติดในประเทศไทยและแนวคิดของกระบวนการยติุธรรม

ไทยในเร่ืองดงักล่าว 
4. เสนอแนวคิดในการแกปั้ญหายาเสพติดใหก้บัหน่วยงานกระบวนการยติุธรรม 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพประกอบดว้ยสองส่วนหลกั คือ  
1. การคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Research) โดยเฉพาะงานวิจยัทั้ งในและต่างประเทศท่ีมีการศึกษา

เร่ืองของยาเสพติด ในมิติของกระบวนการยติุธรรม  
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth Interview) ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรม โดยใชท้ฤษฎีของนกั

คิดหลังสมัยใหม่นิยม (Post - modernism) และหลังโครงสร้างนิยม (Post - structuralism) ผสมผสานกับแนวการ
วเิคราะห์เชิงวฒันธรรมในการเลือกกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ ผูว้จิยัใชก้ารเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) (Creswell, 
J.W., 2013) โดยแบ่งกลุ่มผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คือ 1) กลุ่มพนกังานสืบสวน
หรือต ารวจ 2) กลุ่มพนกังานฝ่ายปกครองท่ีดูแลเร่ืองความยติุธรรมในชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ก านนั ปลดัอ าเภอ นายอ าเภอ 
ผูว้่าราชการจงัหวดั 3) กลุ่มพนักงานอยัการ 4) กลุ่มทนายความ ท่ีด าเนินคดีให้แก่ลูกความในคดียาเสพติด 5) กลุ่มผู ้
พิพากษา และ 6) กลุ่มงานราชทณัฑ ์ท่ีปฏิบติัตามค าพิพากษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 7) กลุ่มนกัวิชาการกฎหมายและ
นกัอาชญาวทิยา 

 
4. ผลการวจิยั 

1. นโยบายของรัฐบาล และกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด มีแนวคิดวา่ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเป็นอาชญากรเนน้
การลงโทษทางอาญา ส่วนใหญ่คือการจ าคุก และรัฐบาลท่ีผ่านมาประกาศสงครามกบัยาเสพติด เนน้การปราบปราม
รุนแรง ขดัหลกัสิทธิมนุษยชน  

2. การปฏิบติังานของหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม อยูภ่ายใตก้ฎหมายและนโยบายของรัฐบาลท่ีเน้น
การลงโทษทางอาญา ใชท้ฤษฎีลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนต่อผูก้ระท าความผิด (Just Deserts Theory) และทฤษฎีการ
ลงโทษเพ่ือป้องกนั (Utilitarian Prevention Theory) (Reid, 1982) รวมถึง ทฤษฎีเพ่ือการข่มขู่ยบัย ั้ง เพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟ ู
การเบ่ียงเบนพฤติกรรม การปรับปรุงผูก้ระท าผิด ทฤษฎีความผกูพนัทางสงัคม  

3. การจัดการปัญหายาเสพติดในสังคมไทย มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการทางมายาคติ (Mythology) 
เก่ียวกบัยาเสพติดในสังคม ซ่ึงเป็นเร่ืองของการสร้าง การก าหนดให้เกิดข้ึนใหม่ ท าให้ความหมายเก่ียวกบัยาเสพติด
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และค่านิยมต่างๆ ของสังคม ความเช่ือหรือความรู้สึก การน าเสนอและสถาบนัต่างๆ ท่ีผูค้นไดส้ร้างความหมายเก่ียวกบั
โลกอนัเก่ียวกบัยาเสพติด ถูกท าให้เป็นท่ียอมรับกนัโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ รวมถึงการน าเสนอของส่ือมวลชนท่ีเช่ือมโยง
อาชญากรรมสะเทือนขวญักบัยาเสพติดเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการสร้างมายาคติเก่ียวกบัภยั
ร้ายแรงของยาเสพติด นอกจากนั้นหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีตอบรับกบันโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอยา่งไม่
อาจ “อดทนต่อปัญหา” (Zero tolerance) น้ีได ้มายาคติเก่ียวกบัยาเสพติด ท าให้ผูเ้สพยาเสพติดเป็นอาชญากร เป็นการ
สร้างความชอบธรรมใหก้บักระบวนการยติุธรรมในการปราบปรามและลงโทษ  

และพบวา่บุคลากรในกระบวนยติุธรรม ไม่สามารถใชค้วามรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูก้ระท าความผิดเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม คดีลน้ศาล ผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดลน้
เรือนจ า จ านวนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมิไดล้ดน้อยลง การแก้ปัญหายาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ ขดักบัหลกัสิทธิ
มนุษยชน  

4. การร้ือถอนมายาคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในสังคมไทยและในกระบวนการยติุธรรม มีความจ าเป็นใน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสงัคมไทย 

 
5. การอภิปรายผล 

1. กฎหมายท่ีบญัญติัข้ึน การให้นิยามการเสพติดและยาเสพติดตามกฎหมาย และแนวคิดวา่ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยา

เสพติดเป็นอาชญากร ทั้งท่ีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไม่มีผูเ้สียหาย ไม่เป็นความผิดในตนเอง (Mala in se) แต่เป็นเร่ือง

ท่ีกฎหมายก าหนดว่าเป็นความผิด (Mala Prohibita ) และการลงโทษตอ้งมีความเป็นธรรมส าหรับผูก้ระท าความผิด

ระดบัล่าง และไม่รุนแรง (law-level, nonviolent convictions) และการบงัคบัโทษทางอาญา ส่วนใหญ่คือการจ าคุก ท า

ให้บุคลากรและหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ แก้ปัญหายาเสพติดใน

สังคมไทยได ้การจ าคุกท าให้รัฐตอ้งเสียงบประมาณในการสร้างเรือนจ า สูญเสียทรัพยากรบุคคล อีกดา้นหน่ึง การ

จ าคุกเป็นการ “ตีตรา” ผูก้ระท าผิด มีผลต่อผูก้ระท าผิดในการกลบัคืนสู่สงัคม มีผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม 

2. แนวคิดของกระบวนการยุติธรรมท่ีใชท้ฤษฎีการลงโทษทางอาญาดังกล่าวเป็นตวัน า ก่อให้เกิดปัญหา 

เน่ืองจากพฤติกรรมของคนท่ีขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดมีความหลากหลายและแตกต่าง ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งน าทฤษฎี

รากฐานอ่ืนเขา้มาพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขประกอบกนั เช่น ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว การถูกกีดกนั

ไม่ให้เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคม ฯลฯ ท าให้เกิดการไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การท่ีบุคคลได้

กระท าผิดโดยการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดนั้น อาจเกิดจากปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์ของสงัคม มี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนและหนัไปพ่ึงพายาเสพติดจนเป็นเหตุใหเ้กิดการกระท าผิด  

ภาวการณ์ของยาเสพติดในประเทศไทยจึงยงัคงรุนแรงเห็นไดจ้าก สถิติการจบักุม สถิติคดีเก่ียวกบัยาเสพติด

จ านวนผูต้อ้งขงัในคดียาเสพติดลน้เรือนจ า จ านวนผูบ้  าบดัยาเสพติดยงัคงสูง ฯลฯ การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในประเทศ

ไทยยงัคงไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่วนหน่ึงคือการใชแ้นวคิดเดิมในการลงโทษทางอาญา และการปราบปรามรุนแรง เพ่ือ

เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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3. แนวความคิดเก่ียวกบัอ านาจของฟูโกต์ (Michel Foucault) และมายาคติตามแนวคิดของ โรล็องด์ บาร์ตส์ 

(Roland Barthes) สามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบในการมองในกระบวนการยติุธรรม ในเร่ืองการเสพติดและยาเสพติดท่ี

ครอบคลุมบริบทของสังคมไทย มายาคติดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้การแกปั้ญหายาเสพติดในประเทศไทยไม่มี

ประสิทธิภาพ (วรรณพิมล องัคศิริสรรพ, 2551) ท าให้การปราบปรามผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดรุนแรง การน าผูเ้ก่ียวขอ้ง

และผูเ้สพยาเสพติดมาจ าคุก เป็นความชอบธรรมของสงัคมและของกระบวนการยติุธรรม  

4. ผูว้จิยัจึงน าเสนอเร่ืองการร้ือถอน (Deconstruction) (ในบางต าราเรียกการร้ือสร้าง) ชุดของมายาคติในการ

จดัการปัญหายาเสพติดของหน่วยงานกระบวนการยติุธรรม ประการแรก คือการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการมอง

ปัญหาการเสพติด กล่าวคือ “ผูเ้สพเป็นผูป่้วย” มิใช่อาชญากร โดยใช้นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม 

(Decriminalization) ซ่ึงเป็นการร้ือถอนท่ีชดัเจน ทั้งการลดทอนอนัตรายจากการใชย้า (Harm Reduction) การเบ่ียงเบน

คดี การฟ้ืนฟแูบบคุมตวั เป็นตน้ เป็นฐานคิดท่ีตามมาซ่ึงมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการบ าบดัและฟ้ืนฟตูามแนวทางการ

ประชุม UNGASS องค์การสหประชาชาติ (ส านักงานสหประชาชาติ, 2560) ประการท่ีสอง การร้ือถอนแนวคิดของ

ต ารวจในการปราบปราม และขจดัปัญหาโดยเปล่ียนจากการไม่สามารถอดทนต่อปัญหาได ้(Zero tolerance) มาเป็น

การท างานแบบมีเป้าหมายท่ีไม่ใช่การส่งเสริมการจับแบบทั่วไป ประการท่ีสาม ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอคลินิกจิตสังคม 

(สมภพ นันทฏวฒัน์, 2560) ศาลยาเสพติด (กอบกุล จนัทวโร, 2556) หรือ Drug Court (Jessica M. Eaglin, 2016) เพื่อ

เปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของผูต้อ้งหา ซ่ึงไดผ้ลสัมฤทธ์ิในระดบัหน่ึง ประการท่ีส่ี การร้ือถอนมายาคติดว้ยการท่ี

ภาครัฐบูรณาการกบัชุมชน การน าแนวคิดทางปรัชญา จิตวิทยาครอบครัว ทุนทางสังคม ความเป็นจิตอาสา ภาวะผูน้ า

และจิตส านึกสาธารณะในการอธิบายปรากฏการณ์การบ าบดัโดยชุมชน (กรมการแพทย,์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539) 

ในส่วนน้ีใชแ้นวคิดทฤษฎีทุนทางสังคมมาอธิบายความผูกพนัของคนในชุมชน ท่ีจะเป็นตน้ทุนให้เกิดการร่วมกลุ่ม 

ความร่วมมือท่ีจะแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซ่ึงจะเป็นการร้ือถอนมายาคติเก่ียวกบัยาเสพติด และปรับเปล่ียน

กระบวนทศัน์ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด แทนการลงโทษทางอาญา 

 
6. บทสรุป 

การแกปั้ญหายาเสพติดในประเทศไทยโดยใชว้ิธีการปราบปราม และน าผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด
มาเป็นผูต้อ้งขงั และเป็นอาชญากร เป็นการสร้างมายาคติ (Myth) ของสงัคมและกระบวนการยติุธรรมของประเทศไทย 
อนัไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดเดิมและจากประเทศผูน้ า เช่น สหรัฐอเมริกา การปราบปรามไม่ไดผ้ล และมีขอ้กล่าวหา
กวา่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นไดจ้ากจ านวนผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดจ านวนสูง ท าใหเ้รือนจ าแออดั สงัคมยงัเตม็ไปดว้ยยา
เสพติด แนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยม (Post - modernism) เห็นว่ามายาคติดงักล่าวสามารถร้ือถอนได ้(นพพร ประชากุล, 
2552) โดยการขจดัมายาภาพความเป็นอาชญากรของยาเสพติด แนวคิดท่ีเป็นแนวโนม้ อนัไดแ้ก่ “ผูเ้สพ เป็นผูป่้วย” 
หรือ “ลดทอนความเป็นอาชญากร” ฯลฯ ซ่ึงหากผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรมสามารถร้ือถอนความคิดดงักล่าว 
หรือปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ได ้ก็จะเป็นลดปัญหายาเสพติดในสงัคมและสร้างความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยแทจ้ริง 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกปั้ญหายาเสพติดในสังคม โดยการสนับสนุนของโครงการก าลงัใจในส านัก

กิจการในพระด าริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงยติุธรรม ปี 2561 เป็น
ประดุจความงามท่ีส่องสวา่งข้ึนในความมืด เพราะท่ามกลางความสับสนของสังคมในการเผชิญหนา้และแกปั้ญหายา
เสพติดท่ีถาโถมเขา้มาทุกทิศทุกทางในคนทุกเพศทุกวยั โครงการก าลงัใจถือไดว้า่เป็นหน่วยแรกของสังคมท่ีตั้งใจจะ
ช่วยเยียวยา จดัการกบัปัญหาน้ีอยา่งรอบดา้นไม่ว่าจะเป็นการใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ หลกัทณัฑวิทยา หลกัทางสังคม
วทิยา สาธารณสุข กฎหมาย และสังคมวิทยา โดยมีจุดยืนอยูบ่นพ้ืนฐานงานทางวิชาการอยา่งมีค่ายิ่ง โครงการก าลงัใจ
เป็นแม่แบบในการผลิตงานทางวชิาการ ทั้งในและต่างประเทศอยา่งมากมายเพ่ืออนุเคราะห์ให้สงัคม “ต่ืนรู้” กบัปัญหา
ยาเสพติด และเขา้สู่โหมดของการจดัการปัญหาน้ีอยา่งครบถว้น รอบดา้น ไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั เพ่ือให้ผองชนทัว่ทั้ ง
ประเทศไดเ้ดินหนา้หลุดพน้จากบ่วงของมายาคติและสมัผสักบัเสน้ทางแห่งการร้ือถอนและแมว้า่จะมีการสร้างมายาคติ
ชุดใหม่ แต่ก็ตอ้งมีคุณค่าต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน 
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