
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
 
๑. สรุปผลในการรับฟงความคิดเห็น 

สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)               
พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเก่ียวของและผูท่ีไดรับผลกระทบจากการออกกฎหมายดังกลาวไดรับทราบ
หลักการและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามความในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย รวมท้ังสิ้น ๓ ครั้ง ไดแก 

 ครั้งท่ี ๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมายเก่ียวกับ        
ยาเสพติด เม่ือวันอังคารท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพฯ ฟอรจูน เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นเปนตัวแทนภาคประชาชนผูประสานงานดาน             
ยาเสพติด เครือขายเกษตรกร เครือขายคนทํางานดานการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ผูแทนสื่อมวลชน 
อาจารยมหาวิทยาลัย ผูพิพากษา พนักงานอัยการ ตํารวจ ทหาร กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ฯลฯ รวมท้ังสิ้น ๑๔๐ คน  

ครั้งท่ี ๒ รับฟงความคิดเห็นตอรางดังกลาว ทางเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th) 
ระหวางวันท่ี ๓ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผูแสดงความคิดเห็นเปนประชาชนท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น  
จํานวน ๑,๙๐๔ คน   

ครั้งท่ี ๓ โครงการฝกอบรมเครือขายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุนท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผูแสดงความคิดเห็นเปนตัวแทนเกษตรกรซ่ึงเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ และ             
การแสดงความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปท่ีสงมาทางไปรษณีย รวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๒๒ คน 

การรับฟงความคิดเห็นท้ัง ๓ ครั้ง มีผูแสดงความคิดเห็น รวมท้ังสิ้น จํานวน ๒,๓๑๖ คน สรุปผล
การแสดงความคิดเห็นได ดังนี้ 

 

 
ขอคําถาม 

ลําดับครั้ง 
ความเห็น (รอยละ) 

เห็นดวยอยางย่ิง/
เห็นดวย 

ไมเห็นดวย 
ไมมีความ 

เห็น 

     ๑. เห็นดวยหรือไมท่ีจะตองมีการกําหนดนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติดเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปน
กรอบแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด 

 

 

ครั้งท่ี ๑ ๑๐๐ ๐ ๐ 

ครั้งท่ี ๒ ๙๗ ๒ ๑ 

ครั้งท่ี ๓ ๑๐๐ ๐ ๐ 

     ๒. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมี
คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีในการ
กําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ 

ครั้งท่ี ๑ ๙๘ ๑ ๑ 

ครั้งท่ี ๒ ๙๕ ๓ ๒ 

ครั้งท่ี ๓ ๙๙ ๑ ๐ 

https://www.oncb.go.th/


๒ 
 

 
ขอคําถาม 

ลําดับครั้ง 
ความเห็น (รอยละ) 

เห็นดวยอยางย่ิง/
เห็นดวย 

ไมเห็นดวย 
ไมมีความ 

เห็น 

     ๓. เห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีในการนํา
นโยบายและแผนไปสูการปฏิบัต ิ

ครั้งท่ี ๑ ๑๐๐ ๐ ๐ 

ครั้งท่ี ๒ ๙๕ ๓ ๒ 

ครั้งท่ี ๓ ๙๘ ๑ ๑ 

     ๔. เห็นดวยหรือไมท่ีจะปรับปรุงโครงสรางของสํานักงาน 
ป.ป.ส. ใหเปนสวนราชการท่ีข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง  

ครั้งท่ี ๑ ๙๓ ๑๑ ๖ 

ครั้งท่ี ๒ ๘๗ ๗ ๖ 

ครั้งท่ี ๓ ๘๓ ๘ ๙ 

     ๕. เห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหขาราชการของสํานักงาน 
ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตําแหนงท่ีมี
เหตุพิเศษฯ และไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษฯ 
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด  

 

ครั้งท่ี ๑ ๗๕ ๑๗ ๘ 

 

ครั้งท่ี ๒ ๘๓ ๑๐ ๗ 

ครั้งท่ี ๓ ๕๘ ๒๗ ๑๕ 

     ๖. เห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ มีอํานาจกําหนดเขตพ้ืนท่ีใด
พ้ืนท่ีหนึ่งเพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพติด หรือผลิตและทดสอบ
เก่ียวกับยาเสพติด หรือใหเสพหรือครอบครองยาเสพติดตาม
ประเภทและปริมาณท่ีกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการ
ศึกษาวิจัย การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
และลดอันตรายจากยาเสพติด โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
ครั้งท่ี ๑ 

 

๘๘ ๙ ๓ 

 

ครั้งท่ี ๒ 
 

๘๕ ๑๑ ๔ 

ครั้งท่ี ๓ ๗๔ ๑๘ ๘ 

     ๗. เห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมและ
กํากับดูแล การแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพ
ยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจาก
ยาเสพติด (Harm Reduction) 

ครั้งท่ี ๑ ๘๒ ๑๖ ๒ 

ครั้งท่ี ๒ ๘๒ ๑๔ ๔ 

ครั้งท่ี ๓ ๗๕ ๑๙ ๖ 

     ๘. เห็นดวยหรือไมท่ีกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจ
ในการใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจคน
ยานพาหนะท่ีตองสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูได 

ครั้งท่ี ๑ ๙๓ ๔ ๓ 

ครั้งท่ี ๒ ๙๐ ๗ ๓ 

ครั้งท่ี ๓ ๙๑ ๕ ๔ 

     ๙. เห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส.           
มีอํานาจ ในการยึดทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด  

ครั้งท่ี ๑ ๘๒ ๑๖ ๒ 

ครั้งท่ี ๒ ๗๗ ๘ ๕ 

ครั้งท่ี ๓ ๗๕ ๑๙ ๖ 



๓ 
 

 
ขอคําถาม 

ลําดับครั้ง 
ความเห็น (รอยละ) 

เห็นดวยอยางย่ิง/
เห็นดวย 

ไมเห็นดวย 
ไมมีความ 

เห็น 

     ๑๐. เห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส.          
ท่ีไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจในการใช
เครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสะกดรอย
ติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด 

ครั้งท่ี ๑ 
 

๘๙ ๗ ๔ 

ครั้งท่ี ๒ 

๘๘ ๙ ๓ 

ครั้งท่ี ๓ ๙๒ ๖ ๒ 

๒. วิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็น 
  จากการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สามารถสรุปเปน ๔ ประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 

๑. การจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติด และการจัดกลไกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

รอยละ ๙๗ เห็นดวยและเห็นดวยอยางย่ิงท่ีจะมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดท่ีชัดเจน ไมมีข้ันตอนยุงยาก ซ่ึงเปนทิศทางการแกไขปญหายาเสพติด 
แนวใหมของสหประชาชาติ ไดมีมุมมองใหมเก่ียวกับปญหายาเสพติดวาเปนเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข 
อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจน การพัฒนา เปนตน ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการทบทวนนโยบาย
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหมเพ่ือลดปญหายาเสพติดลง โดยตองมีความสมดุลของนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสม และใหมีคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติมีหนาท่ี 
ในการกําหนดนโยบายดานยาเสพติด โดยมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติทําหนาท่ี 
ในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ควบคุม กํากับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ท้ังนี้ ควรมีวาระในการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และควรมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงท่ี
มากกวา ๒ ป เพ่ือใหสอดคลองกับการพิจารณาทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติ ควรมีระบบการสรรหา 
ท่ีโปรงใสตรวจสอบได และปรับเพ่ิมจํานวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

นอกจากนี้ผูแสดงความคิดเห็นยังเห็นวา เปนเรื่องดีท่ีจะมีการกําหนดแผนและนโยบาย 
ยาเสพติดแหงชาติ  ควรกําหนดกรอบนโยบายท่ีชัดเจนตามท่ีกําหนดไวระยะเวลา ๕ ป ๑๐ ป หรือ ๒๐ ป โดย
เห็นควรใหมีบุคคลภายนอกท่ีสังคมยอมรับเขาไปเปนกรรมการคัดสรรและรวมกําหนดนโยบายตาง ๆ ควรสราง
การมีสวนรวมของประชาชน ไมใชทุกคนท่ียุงเก่ียวกับยาเสพติดคือผู ท่ีรัฐจะตองลงโทษ บางคนตองการ 
ความชวยเหลือ บางคนตองการความเขาใจ บางคนตองการโอกาส นั่นคือสิ่งท่ีภาครัฐตองทําความเขาใจและ 
หยิบยื่นใหในสิ่งท่ีเขาตองการ การลงโทษไมใชวิธีแกปญหาท่ีดี ควรใชใหนอยท่ีสุด ควรมีภาคประชาชนเขามา 
มีบทบาทในการทํางานอยางแทจริง เพราะบางเรื่องอาจมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของแตผูบังคับบัญชา
ไมยอมรับฟงเพราะอาจมีผลประโยชนรวมกัน ควรเรงดําเนินการใหรางพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใชโดยเร็ว
เพราะเปนการจัดรูปแบบการทํางานแกไขปญหายาเสพติดในโครงสรางใหม ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

ไมเห็นดวย รอยละ ๒ โดยเห็นวาไมจําตองมีคณะกรรมการมากกวาหนึ่งคณะ ควรมีเพียง 
คณะเดียวก็เพียงพอเพ่ือลดความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ การแกไขปญหาซ่ึงไมข้ึนอยูกับโครงสราง 



๔ 
 

กลไก ควรใหมีคณะกรรมการเพียงคณะเดียวโดยใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการทํางานกระชับและตอเนื่อง  
โดยคณะกรรมการควรมาจากหลายภาคสวน รวมท้ังนักวิชาการและประชาชนท่ีมีการเคลื่อนไหวเก่ียวกับยาเสพติด
ในเชิงบวก เพ่ือการแกปญหาแบบบูรณาการ และยั่งยืน ไมควรจํากัดแคเจาหนาท่ีกลุมเดิมๆ  

นโยบายและแผนระดับชาติจะตองมาจากขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจน
ในระดับหนึ่ง เพราะตราบใดท่ีความเชื่อและความไรการศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวของยังถูกใชมากําหนดนโยบายและ
กฎหมายตาง ๆ ก็จะไมมีประโยชนในภาพรวม นโยบายยาเสพยาติดไมควรตั้งอยูท่ีการ “ปราบปราม” แตควรจะ
อยูรวมกับยาเสพติดอยางเขาใจถึงอันตราย การควบคุมปกปองผูใชยาไมใหไดรับอันตรายจากการใชยาเสพติด  
ยาเสพติดท่ีใชแลวไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอสังคมก็ไมควรเปนยาเสพติด การสรางความซับซอนในการ
บริหารงานอาจนํามาซ่ึงความยากลําบากในการแกปญหามีความซํ้าซอนของการทําหนาท่ีและสิ้นเปลือง
งบประมาณโดยใชเหต ุ

ไมมีความคิดเห็น รอยละ  ๑ 

๒. การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนเงินเพ่ิมพิเศษแกเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

รอยละ ๗๙ เห็นดวยและเห็นดวยอยางย่ิงท่ีจะตองยกระดับ สํานักงาน ป.ป.ส. เปนองคกร
ระดับชาติ ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ัน และเปนท่ีพ่ึงพาใหประชาชน จําเปนตองมีกลไกท่ีมีความเปนอิสระและเปนกลาง สามารถดํารง
ความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระดับชาติ
และระหวางประเทศ รับผิดชอบตอการดําเนินงานในภาพรวมในดานมาตรการ รับผิดชอบงานแตละดานตาม
ภารกิจของกระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี บูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการและงบประมาณ รวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมาย ซ่ึงตองประสาน 
การทํางานรวมกับภาคีทุกสวน ท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการได
อยางยั่งยืน และประสานสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหมของสหประชาชาติ  

ดังนั้น จึงควรท่ีจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยการยกสถานะข้ึนเปนระดับชาติ 
เปนวาระแหงชาติ เพราะยาเสพติดมีอยูท่ัวประเทศตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว สํานักงาน ป.ป.ส. ควรเปน
หนวยงานท่ีกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายอยางจริงจัง ควบคุม กํากับ ติดตาม และมีอํานาจในการใหคุณและ
โทษแกหนวยงานหรือเจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีไมขับเคลื่อนงานตามนโยบายไดมากกวานี้ ควรใหสํานักงาน 
ป.ป.ส. เปนองคกรอิสระท่ีมีอํานาจในการปราบปรามยาเสพติดอยางแทจริง ควรปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน 
ป.ป.ส. ใหมีหนวยงานระดับจังหวัดดวย เนื่องจากปริมาณงานคดียาเสพติดท่ีมีจํานวนมากในปจจุบัน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ควรพัฒนาคุณสมบัติเก่ียวกับดานปราบปรามและบังคับใชกฎหมายใหกับ              
เจาพนักงาน ป.ป.ส. ทุกคนเพ่ือความมีประสิทธิภาพและไดฝกอบรมโดยเทาเทียมกัน สํานักงาน ป.ป.ส. ตองเปน
หนวยงานท่ีถวงดุลในการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและเปนท่ีพ่ึงใหกับ
ประชาชน  

ในประเด็นเรื่องการใหเงินเพ่ิมพิเศษแกผูไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เพ่ือให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติมีคาตอบแทนหรือรายไดอยางเหมาะสมตามอํานาจและหนาท่ีอันจะทําใหขาราชการของ
สํานักงาน ป.ป.ส. มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถหยุดยั้งการขอโอนยายของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ส. 
ไปยังสวนราชการอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมท่ีปฏิบัติงานเชนเดียวกันกับ สํานักงาน ป.ป.ส. แตมีสิทธิไดรับ
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คาตอบแทนพิเศษท่ีดีกวา ดังนั้น จึงควรท่ีจะมีการเพ่ิมคาตอบแทนหรือสวัสดิการตอเจาหนาท่ี สํานักงาน ป.ป.ส. 
ซ่ึงการปฏิบัติงานอยูบนความเสี่ยงตอชีวิตตนเองและครอบครัว อยูบนพ้ืนฐานความเสียสละ เห็นควรอยางยิ่งท่ีจะ
ดูแลสวัสดิการดานตาง ๆ ใหท่ัวถึงแกผูปฏิบัติงานหรือครอบครัว ควรไดรับการดูแลกอนท่ีจะเกิดสมองไหลไปยัง
หนวยงานอ่ืนท่ีใหคาตอบแทนมากกวา เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ปปง. และสํานักงาน ป.ป.ท. ซ่ึงมี
การปฏิบัติงานในลักษณะคลายกัน นอกจากนี้ยังจะเปนการชวยปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบหรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากยาเสพติดไดอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ยังเห็นวาควรกําหนด 
เงินเพ่ิมเหตุพิเศษโดยใหรวมถึงพนักงานราชการและลูกจางภายในองคกรดวย  

ไมเห็นดวย รอยละ ๑๓ เห็นวาการดําเนินการไมข้ึนอยูกับโครงสราง กลไก บทบาท ภารกิจ
และอํานาจหนาท่ีของ สํานักงาน ป.ป.ส. ไมควรข้ึนตรงกับอํานาจของบุคคลเพียงคนเดียวเพราะสุมเสี่ยงตอการใช
อํานาจในทางท่ีผิด มุมมองการแกปญหายาเสพติดตองการมุมมองท่ีหลากหลายจากสหวิชาชีพ มุมมอง 
ในเชิงเดี่ยวจะขาดแนวคิดท่ีหลากหลายจนทําใหการแกปญหาขาดความสมดุลและขาดความตอเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล สํานักงาน ป.ป.ส. ควรจะลดขนาดแตเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานทําใหเกิด 
ความคลองตัวในการจัดการและมีจุดประสงคการทํางานท่ีชัดเจน  

นอกจากนี้เห็นวา สํานักงาน ป.ป.ส. จะข้ึนตรงตอใครไมใชสาระสําคัญ แตควรจะพัฒนาองคกร
ใหมีความนาเชื่อถือ มีศักยภาพ มีศักด์ิศรีเทียบเทาหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
รูลึก รูจริง ดีกวา รูกวาง สํานักงาน ป.ป.ส. ตองเปนองคกรแบบอยางในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต จะตองสงเสริม
กันอยางจริงจัง ไมใชแคเพียงคําพูดท่ีดูสวยหรูเทานั้น เจาหนาท่ีคนใดหากพบวามีประวัติดางพรอยในเรื่องนี้
จะตองไมสนับสนุนใหเปนผูนํา 

ไมมีความคิดเห็น รอยละ  ๘ 

๓. การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเสพติด หรือการผลิตและทดสอบ
เก่ียวกับยาเสพติด หรือใหมีการเสพหรือครอบครองยาเสพติด เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย หรือ 
เพ่ือการปรับนโยบายในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ และการใหอุปกรณ
ทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติด เพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติด 
ตามแผนงานหรือโครงการภายใตการควบคุมและกํากับดูแล 

 รอยละ ๘๒ เห็นดวยและเห็นดวยอยางย่ิงท่ีจะใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม             
ยาเสพติดแหงชาติ มีอํานาจในการกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือทําการศึกษา วิจัย เก่ียวกับการเพาะปลูกพืชเสพติด หรือ 
การผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือให มีการเสพหรือครอบครองยาเสพติด เ พ่ือประโยชน 
ในการศึกษาวิจัย หรือเพ่ือการปรับนโยบายในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ 
และใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติด 
ตามแผนงานหรือโครงการภายใตการควบคุมและกํากับดูแล เนื่องจากเห็นวา พืชเสพติดจําพวกกัญชา 
มีประโยชนทางการแพทย เห็นควรศึกษา วิจัย และทดลอง เพ่ือหาขอสรุปทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุน และ 
ควรใหโอกาสแกผูติดยาเสพติดในการเขาถึงอุปกรณทางการแพทย เพ่ือลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
นอกจากนี้เห็นควรใหมีหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรการในการควบคุมเก่ียวกับการศึกษา วิจัย และทดลอง ตลอดจน
การเขาถึงอุปกรณการแพทยอยางมีระบบ 

นอกจากนี้ ยังเห็นวา กัญชาควรไดรับการพิจารณาแกไขโดยกําหนดกฎเกณฑท่ีเหมาะสม
มากกวานี้ ไมควรหามแบบปดตาย ควรใหสิทธิท่ีเหมาะสมกวานี้ บางสิ่งไมไดเลวรายอะไรเลย แตการแกปญหา 
ท่ีผิดวิธีกลับทําใหสิ่งนั้นเลวราย รัฐบาลควรออกกฎหมายใหสิทธิกับคนท่ีตองการใชกัญชาบาง ควรมีขอกําหนด 
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กฎระเบียบท่ีเหมาะสมกวานี้ ไมใชการหามเด็ดขาดไมวาจะครอบครองเพ่ือเสพ หรือจําหนาย จาย แจกก็ผิด
กฎหมาย ควรมีชองทางท่ีเหมาะสมกวานี้ เชน มีสิทธิไปขอใชภายใตการควบคุมก็ดีหรือดีกวานี้ กฎหมายยาเสพติด 
ลาหลังเกินไป สมควรรางใหมเพ่ือใหทันสมัยและทันโลกปจจุบัน กัญชา คือ ยารักษาโรคท่ีมีคําตอบแนชัดและ 
ไมบิดเบือน หลากหลายผลสํารวจและงานวิจัยพบวาสารในกัญชาสามารถฆามะเร็งไดจริง ซ่ึงเปนผลดีมาก ๆ  
ถาเปดใหใชกัญชาอยางถูกกฎหมาย กัญชาเปนสมุนไพรไมใชยาเสพติดใหโทษและเปนเรื่องเรงดวนท่ีจําเปนตอง
ไดรับการแกไขเนื่องจากการทําใหกัญชาเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ นั้น มีกลุมเจาหนาท่ีบางกลุมเรียกรับ
ประโยชนจากผูท่ีใชสมุนไพรดังกลาวแลกกับการปลอยตัวหรือไมดําเนินคดี จึงเห็นควรเปดใหผูใชกัญชาได
ลงทะเบียนเขาระบบวาเปนผูใชกัญชาและควบคุมโดยรัฐ หรือทําใหกฎหมายชัดเจนและบังคับใชกฎหมายกับผูคา 
(ท่ีไมไดรับอนุญาตอยางจริงจัง) กัญชาเปนพืชไมใชสารเคมีท่ีมีสารเสพติดควรจะใหถูกกฎหมายโดยเร็ว 
เพ่ือประเทศชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการแพทย กัญชาควรมีสถานะทางกฎหมายท่ีเทียบเทากับสุราและยาสูบ 
กัญชาสามารถใชประโยชนไดทุกสวนตั้งแตใบ ดอก ลําตน อีกท้ังยังนํามาใชประโยชนในทางการแพทยไดดวย 
กัญชามีท้ังดีและรายแตถาใชถูกวิธีจะมีประโยชนมาก กัญชาสามารถเปนพืชเศรษฐกิจท่ียิ่งใหญของไทย และมี
ประโยชนอ่ืน ๆ อีกมากมาย กัญชาควรจะถูกกฎหมาย แตกําหนดปริมาณในการครอบครอง รวมถึงใหรัฐจํากัด
อํานาจในการปลูก อนุญาตใหใชกัญชาในสถานบันเทิงไดโดยจํากัดอายุ  

กัญชาและพืชกระทอม เปนพืชสมุนไพร ควรทําใหถูกกฎหมาย และหาวิธีการควบคุมปริมาณ
การครอบครองและวิธจีําหนาย อาจจะมีใหขออนุญาตจําหนายและเสียภาษี ยาเสพติดสังเคราะห เชน ยาบา ไอซ 
และเฮโรอีน ไมควรถูกกฎหมาย เพราะมีแตใหโทษมากกวาสิ่งดี หลายประเทศในโลกใชประโยชนจากกัญชา 
มาทํายารักษาโรคโดยเฉพาะการนํากัญชามาใชเปนยายับยั้งการเติบโตของเซลลมะเร็ง 

ยาเสพติดทุกชนิดมีโทษควรปราบปรามใหสิ้น แตกัญชาและพืชกระทอมกฎหมายควรละเวน
โทษอาญาแกผูเสพและกําหนดปริมาณแกผูครอบครองดวย กัญชาอาจนํามาเปนสารท่ีใชในการลดผูเสพ              
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ - ๔ ได  ผูเสพยาบาเม่ือขาดยาบาจะมีอาการรุนแรง แตพอไดเสพกัญชาปญหานี้ก็จะ
ลดไปดวย หลายคนเลิกเสพยาบาทันทีเพราะมันอันตรายกวากัญชารอยเทาพันเทา หลายคนใชกัญชา 
ในการบําบัดอาการเสี้ยนยาเสพติด การใชกัญชานาจะดีกวาสุราและยาเสพติดทุกชนิด 
    หากมองในขอดีและประโยชนมีมากมายและไมอยากใหเสียเวลา ท่ีผานมาหลายประเทศไปไกล
กวาเรา สวนขอเสีย คงตองหาวิธีกันตอไปเพราะมนุษยชอบแหกกรอบนั่นเปนเรื่องปกติเสมอบนโลก แตเราจะทํา
ยังไงใหจิตใตสํานึกอยูในกรอบท่ีควร 

ควรกําหนดใหสามารถใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทยและเลือกเขตพ้ืนท่ีควบคุม 
เพ่ือการตรวจสอบโดย สํานักงาน ป.ป.ส. จํากัดเขตและรายชื่อผูท่ีสามารถปลูกหรือศึกษาวิจัยเพ่ือใชในการแพทย
โดยเฉพาะ จัดเก็บภาษีเขาหนวยงานเพ่ือขยายกระบวนการควบคุมมากข้ึน ผลผลิตสงตรงผาน สํานักงาน ป.ป.ส. 
เพ่ือจัดเก็บและปองกันอยางเปนระบบ เห็นดวยอยางมากถามีการตอบรับเพ่ือรักษาทางการแพทยและไมเห็นดวย
อยางมากสําหรับการใชกัญชาเสรี เพราะผลเสียมากกวาผลดี อยากเห็นแผนการในอนาคต การแพทยทางเลือก
ยังคงเปนหนทางท่ีดีสําหรับผูปวยท่ีแพทยแผนปจจุบันรักษาไมได จึงควรใหนําสมุนไพรไทย กัญชา และพืชกระทอม
มาข้ึนทะเบียนสําหรับผูปวย 

สํานักงาน ป.ป.ส และหนวยงานท่ีเก่ียวของดานสาธารณสุข การแพทย วิทยาศาสตร พาณิชย 
หนวยวิจัยและหนวยสํารวจความคิดเห็น ควรชวยศึกษาเรื่องกัญชากับการรักษาโรค ไมวาจะเปนโรคทางกายหรือ
โรคทางใจอยางจริงจัง ถาผลการวิจัยออกมาพบวามีประโยชนในการรักษา อยากใหไทยเปนประเทศท่ีสามารถ
ปลูกกัญชาเพ่ือการสงออกได ประเทศเราเหมาะแกการปลูกมากกวาทางยุโรปหรืออเมริกา ตางประเทศใชกัญชา
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จากเอเชียอาคเนยเปนพันธุตั้งตนในการตัดตอพันธุกรรมเพ่ือใหมีฤทธิ์ท่ีแนนอนและลําตนแข็งแรง ถาสามารถ
ปลูกไดอาจจะมีรายไดเขามาจากการขายกัญชาเพ่ือการแพทย การออกกฎหมายยาเสพติดตองอางอิงงานวิจัยใน
ระดับสากล ในเรื่องของโทษและคุณเพ่ือความเท่ียงตรงและเปนธรรมตอประชาชน 

ควรจะมีการประชุมอยางจริงจังของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการผลักดันกัญชา เปนยารักษาโรค 
เพราะในอเมริกาก็มีงานวิจัยท่ีเห็นผลแลววารักษาไดจริง หรือถาใชในการเสพก็ไมไดรายแรงเทาเหลา หรือเบียร 
จึงควรลดโทษเก่ียวกับการเสพกัญชาใหเบาลง หรือ ควบคุมใหใชในปริมาณท่ีเหมาะสม หรือจัดพ้ืนท่ีเฉพาะให
สามารถเสพได โดยมีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานเปนผูจําหนายและควบคุม หรือมีการเก็บภาษี หรือมีใบอนุญาต 
สําหรับคนท่ีมีอายุ ๒๐ ป ข้ึนไป หากเปรียบเทียบจํานวนประชากรในประเทศท้ังหมด มีผูท่ีใชกัญชาเพ่ือรักษา
หรือเพ่ือการผอนคลายประมาณรอยละ ๑๕ ของประชากรท้ังหมด แตตองใชแบบหลบซอนท้ังท่ีเคยถูกกฎหมาย
มากอน สามารถสรางรายไดใหประเทศจํานวนมาก ตางชาติพูดวากัญชาเปนพันธุท่ีมีคุณภาพอันดับตน ๆ ของโลก 
จึงอยากจะใชเพ่ือผอนคลายไดอยางไมผิดกฎหมาย หรือใหหนวยงานเปนผูจําหนายและควบคุม ควรสงตัวแทน
ไปศึกษาจากอเมริกาซ่ึงมีการเปดเสรีกัญชา ศึกษาปญหาทุกอยางจะไดไมตองหลบซอนอีกตอไป เพราะคนท่ีใช
สวนใหญก็ไมไดสรางปญหาหรือเปนภาระใหกับสังคมและครอบครัว 

กรณีผูเสพ แนวคิดการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ซ่ึงสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลียทําไดผลมาก มีงานวิจัยรองรับ สวนในประเทศไทยสาธารณสุขเริ่มดําเนินการในชุมชนมานานแลว แต
ถูกชาวบานและเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีตอตานเพราะเห็นวาเปนการสนับสนุนใหคนเสพยาเสพติด ซ่ึงก็คือความคิด
ความเชื่อของคนท่ัวไป (คนสวนใหญในสังคม) ท่ียังมองวาผูเสพเปนคนไมดี หลงผิด เปนเด็กเกเร ไมรักดี 
(stigmatization) ผูเสพยาเสพติดถูกทําใหแตกตางจากคนปกติโดยใชการลงโทษทางสังคมเปนเครื่องมือ เห็นดวย
กับการเพ่ิมในสวนของ "การทดลองเพาะปลูกพืชเสพเสพติด หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือใหเสพ
หรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย เพ่ือการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือเพ่ือลดอันตรายจากยาเสพติด รวมไปถึงการใหอุปกรณทางการแพทย
แกผูเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษา หรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ
ภายใตการควบคุมและกํากับดูแล" ท้ังนี้ ในการแกปญหายาเสพติดควรนําการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ (ท่ีมีมากมาย) 
มาพิจารณาและใชใหมากข้ึน ท้ังในการแกไขกฎหมายและการวางนโยบายดานยาเสพติด แตปญหาท่ีสําคัญ
นอกจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของแลว คือ มุมมองของเจาหนาท่ีและคนท่ัวไปท่ีมีตอ 
ผูเสพยาเสพติดท่ียังมองในแงไมดี ซ่ึงสงผลตอการเลือกปฏิบัติตอผูเสพและโอกาสในสังคม เชน การศึกษาการทํางาน 
การเขาถึงทรัพยากร และการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ เปนตน ท้ังนี้ การจะเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของคน 
ในสังคมนั้นทําไดยาก ควรเริ่มจากผูปฏิบัติงานกอน ในการแกปญหาผูเสพควรเพ่ิมมุมมองท่ีหลากหลายเพ่ือให 
เขาใจผูเสพมากข้ึน เชน ดานสาธารณสุข ดานสังคมวิทยา ดานมานุษยวิทยา และดานจิตวิทยา เปนตน เนื่องจาก
การเสพยาเสพติดไมใชเรื่องของปจเจกบุคคลเพียงอยางเดียว แตเก่ียวของกับเรื่องทางสังคมโดยตรง ดังนั้น  
การแกปญหาผูเสพ ตองมีความละเอียดออน เพราะเปนเรื่องเก่ียวของกับความสัมพันธในครอบครัว เพ่ือน สังคม 
เศรษฐกิจ เรื่องเก่ียวกับตัวตน และพ้ืนท่ีทางสังคม ฯลฯ ดังนั้นหากไมเขาใจความคิดและพฤติกรรมผู เสพ 
อยางลึกซ้ึง การแกปญหาก็จะไมตรงจุดเหมือนอยางท่ีเปนมา  

คนท่ีติดยาเสพติด คือ บุคคลท่ีปวย สามารถรักษาหายได ควรลดโทษกัญชาจากบัญชียาเสพติด
เพ่ือประโยชนแกผูปวยในการเปนทางเลือกของการรักษา โดยใหกฎหมายเปนตัวควบคุมการเขาถึง ควรยกเลิก
หรือลดโทษของกัญชาแยกประเภทออกจากยาเสพติดใหโทษไมวาจะเพ่ือประโยชนทางการแพทยหรือเพ่ือ 
ความบันเทิงก็ตาม ควรแยกแยะระหวางพืชกับสารเสพติด ถาทําไดเรื่องจะไมยุงยาก หรือจะคิดเปนภาษี 
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เปนพืชเศรษฐกิจ เปนรายไดเขาประเทศ ควรเรงแกไขกฎหมายยาเสพติดประเภทผสมผสาน เชน กัญชา กระทอม 
เพ่ือการรักษาทางการแพทยและควรใหกัญชาอยูในประเภทจัดจําหนายไดเหมือนบุหรี่และสุรา 

คุกไมไดชวยใหคนสํานึกผิด ตรงกันขามกลับติดปกเสริมเข้ียวเล็บใหนากลัวเขาไปอีกและสราง
เครือขายใหใหญข้ึน วงจรนี้ควรจบในยุคนี้ ควรมุงเนนนโยบาย "เขาใจ" ผูเสพ การพกพาไมเกิน ๑๐ กรัม                
รับกัญชาได ณ สถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนด เชน รานขายยา บาร และรานคาท่ีบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตใหแจก 
จาย หรือขาย ไมอยากใหมีการตรวจหาสารเสพติดประเภทกัญชา เพราะคนเสพก็เปรียบเสมือนคนปวย ไมใช
ฆาตกร อยากใหมีการกําหนดอายุคนเสพและกําหนดเวลาและสถานท่ีในการเสพ  

นโยบาย "ปราบปราม" คาขาย โดยไมไดรับอนุญาต จับกุมแลวนําผูตองหาเขาสูนโยบาย 
"เขาใจ" โดยการทําใหเปนพอคาของรัฐ พกพาเกินกําหนดน้ําหนัก (กรัม) มีโทษเปรียบเทียบปรับและเสียภาษี 
เจาหนาท่ีควรเนนและแนะนําข้ันตอนการบําบัด มากกวาการขูหรือจับกุม แบงและคัดแยกผูเสพ โดยมีหลักเกณฑ 
วาผูเสพ "บุคคล" นั้น ๆ สรางผลเสียตอสังคมมากนอยเพียงไร เชน เสพเกินขนาดจนไมสามารถเลี้ยงชีพได  
สรางปญหาตอสังคมและครอบครัว  

อยากใหรัฐมีการจัดระเบียบเก่ียวกับยาเสพติดท่ีไมใหโทษหนัก เชน กัญชา กัญชง พืชกระทอม ฯลฯ 
เพราะพวกนี้เปนสารเสพติด เเตไมไดใหโทษอยางเดียว ขอดีก็มีอยางนอย ๆ ก็เปดใหเปนพืชเศรษฐกิจเร็ว เพราะ
สามารถนําเสนใยไปขายไดราคาดี จะไดมีเงินภาษีท่ีมาจากนอก ดีกวามาเก็บภาษีแตคนในประเทศแลวไมคอย
พัฒนาสักเทาไหร ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกร ปลูกอะไรก็ดี ปลูกอะไรก็ข้ึน แถมตนกัญชงยังปลูกและ 
เก็บเก่ียวงายกวาตนกระดาษท่ีใชเวลาปลูกหลายปและยังไดผลผลิตนอยกวากัญชงอีก กัญชงใชเวลาเพียง ๔ เดือน 
ในหนึ่งปปลูกได ๓ รอบ ใหเสนใยไดมากกวา ๔-๕ เทา  

ไมเห็นดวย รอยละ ๑๔ เห็นวาการดําเนินการในการทดลองและศึกษา วิจัย เก่ียวกับพืชเสพติด
และการลดอันตรายเก่ียวกับการใชยาเสพติดควรเปนหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข 

การกําหนดพ้ืนท่ีปลูกหรือครอบครองยาเสพติด หรือกําหนดใหใชยาเสพติดได ควรมีการทํา
ประชามติกอนการจะดําเนินการใด ๆ เพราะประชาชนยังมีความเห็นขัดแยงและไมเห็นดวยอยู อํานาจควบคุม 
หรือกํากับ และดูแลการแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพติดเพ่ือบําบัดหรือลดยาเสพติดนั้น 
สํานักงาน ป.ป.ส.  ไมใชแพทยหรือผูเชี่ยวชาญทางการแพทย จึงไมเห็นดวยท่ีจะใหเปนผูกําหนดและควบคุม        
หากเปนกัญชาควรศึกษาใหดีวา สํานักงาน ป.ป.ส. จะควบคุมไดจริงหรือไม ในแงงานวิจัยหากผลออกมาเพ่ือ 
การรักษา สุดทาย สํานักงาน อย. ก็จะตองควบคุม ซ่ึงปจจุบันสํานักงาน อย. ควบคุมไดจริงหรือไม เชน 
ทรามาดอล สุดทายมีขายตามรานขายยา พิจารณาใหรอบดาน ทําวิจัยแลวเอาผลไปทําอะไรตอ ผลท่ีจะเอาไปทํา
ตอนั้นควบคุมไดจริงหรือไม 

ควรเปนหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข และควรรับฟงขอมูลจากนักวิชาการและการวิจัย  
การพิจารณาควบคุมของคณะกรรมการฯ เรื่องการใชเครื่องมือทางการแพทยเพ่ือใชในเรื่องยาเสพติดควรให
กระทรวงสาธารณสุขรวมดําเนินการควบคุมดวย 

นอกจากนี้ การดําเนินการตามรางกฎหมายนี้ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติงานใกลชิดกับ
สิ่งยั่วยุท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงอาจจะมีความเสี่ยงตอการเขาไปยุงเก่ียวและกระทําความผิดเอง  

ไมมีความคิดเห็น รอยละ  ๔ 

๔. การปรับปรุงมาตรการในการบังคับใชกฎหมายในการตรวจคนยานพาหนะ การยึดหรือ
อายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการใชเครื่องมือ หรืออุปกรณ 
ในการสะกดรอยติดตามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  



๙ 
 

 รอยละ ๘๕ เห็นดวยและเห็นดวยอยางย่ิงท่ีจะใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจในการตรวจคน
ยานพาหนะ การยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาพนักงาน ป.ป.ส. และการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการสบืสวน
และการสะกดรอยและติดตามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แตเห็นควรทําการชี้แจงแกประชาชนเพ่ือ 
ท่ีจะไดรับรูและเขาใจถึงความจําเปนในการดําเนินการท่ีอาจกระทบตอสิทธิในชีวิต รางกาย การควบคุมหรือคุมขัง 
ความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ครอบครัว เคหสถาน และทรัพยสินของบุคคลหรือประชาชนอยูบาง  
แตก็เปนไปเพ่ือรบัรองหรือคุมครองประโยชนของสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมของประชาชน หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน สวนรวม ซ่ึงสําคัญกวาสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนแตละคน ท้ังนี้ เพ่ือใหสังคมมีความสงบ
เรียบรอย มีความม่ันคง หรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  

การท่ีจะกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจในการยึดทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของผูตองหาไดกอนท่ีจะมีคําสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินผูตองหาหรือจําเลยนั้น 
ควรกําหนดใหชัดเจนใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูท่ีทําการยึดทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติดของผูตองหาตองนําสงมอบทรัพยสินหรือจัดสงขอมูลทรัพยสิน ตลอดท้ังขอเท็จจริงท่ีทําการยึดมา 
ใหชัดเจนเพียงพอเพ่ือใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการกลั่นกรองมีขอมูลและขอเท็จจริงครบถวนเพ่ือให เลขาธิการ 
ป.ป.ส. ประกอบการพิจารณามีคําสั่งตรวจสอบทรัพยสิน ยึดหรืออายัดทรัพยสินตอไป ตองกําหนดระยะเวลา
นําสงมอบทรัพยสินหรือจัดสงขอมูลทรัพยสิน ตลอดท้ังขอเท็จจริงท่ีทําการยึดมาเพ่ือใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ี 
ในการกลั่นกรองเสนอ เลขาธิการ ป.ป.ส. เพ่ือออกคําสั่งภายในกําหนดไมเกินก่ีวัน ท้ังนี้ เพ่ือปองกันทรัพยสิน 
ท่ีทําการยึดมาเสื่อมคา เสื่อมสภาพ สูญหาย และปองกันการรองเรียนเรื่องการทุจริตจากเจาของทรัพยสิน  

การกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจในการยึดทรัพยสินดังกลาวเหมือนเปนการละเมิด
สิทธิสวนบุคคล แตอีกดานหนึ่งก็เปนการปองกันไมใหผูกระทําความผิดโอน ยาย หรือซุกซอนทรัพยสินไปใหผูอ่ืน 
ดังนั้น จึงเห็นวาจําเปนท่ีจะตองใหอํานาจดังกลาว แตการปฏิบัติงานจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตองและ
เปนธรรมกับทุกฝายตามหลักการแหงความยุติธรรม กฎหมายเปนเครื่องมือ แตตองมีการควบคุมผูบังคับใช
กฎหมายใหอยูภายใตกฎหมายดวย การกระทําใดนั้นตองไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลเกินจําเปนและบางเรื่อง 
ควรไดรับความเห็นชอบจากศาลกอน 

การแตงตั้งเจาพนักงาน ป.ป.ส. ควรมีรูปแบบชัดเจน และอาจตองมีสัญลักษณพิเศษโดยเฉพาะ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดวาเปนเจาหนาท่ีจริงหรือไม เพ่ือปองกันผูไมประสงคดีเอาไปแอบอาง 

การบงัคับใชขอบังคับตาง ๆ ตองคํานึงถึงสิทธิของแตละบุคคลดวย จะผิดจะถูก ตองใหความเคารพ 
ซ่ึงกันและกัน ควรเนนการใชอํานาจทางกฎหมายโดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก ควรเคารพ
สิทธิถึงคนท่ีจะโดนตรวจคนดวยวามีความเหมาะสมเพียงใด ยกตัวอยางเชน ในปจจุบัน มีการตั้งดานตรวจคน 
เปนจํานวนมาก การคนสามารถคนไดหากมีเหตุอันสมควร ไมใชเรียกตรวจทุกคันสงผลกระทบตอการจราจร 
ซ่ึงถือวาเปนการกีดขวางการจราจร หากตรวจไมพบควรปลอยไมใชกักตัวเพ่ือการตรวจปสสาวะตอไป  

เจาพนักงาน ป.ป.ส. ควรมีสิทธิในการปฏิบัติถึงจะไดผล ตองมีการตรวจสอบการใชและ 
การรายงานผลตองมีความยุติธรรม เปนกลางอยางแทจริง ตองมีมาตรการเพ่ือปองกันการกลั่นแกลง หรือยัดขอหา
ใหกับผูบริสุทธิ์และตองมีองคกรอิสระท่ีสามารถเขามาตรวจสอบความโปรงใสในการทํางานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

การใชเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ถาเจาหนาท่ีใชในการทํางานจริงและ 
ไมนําไปใชในทางท่ีผิดก็เห็นดวยอยางยิ่ง ควรมีการออกขอบังคับกฎเกณฑในการใชใหรัดกุมดวย 

การใหอํานาจ เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุญาตใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ใชเครื่องมือสื่อสาร หรือ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัย เปนการดําเนินงานท่ีเบ็ดเสร็จในกระบวนการ และ 



๑๐ 
 

เปนการดําเนินงานท่ีรวดเร็วก็จริง แตควรคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ควรมีคนกลาง เชน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ รวมเปนตัวกลางในการอนุญาต 

ไมเห็นดวย รอยละ ๑๑ เห็นวาการใหอํานาจในเรื่องดังกลาวแกเจาพนักงาน ป.ป.ส. จะทําให
เกิดการใชประโยชนในอํานาจท่ีมีในทางท่ีผิด จึงควรกําหนดมาตรการในการควบคุมเจาพนักงาน ป.ป.ส.  
ใหเขมงวดและเครงครัดยิ่งข้ึน การดําเนินการดังกลาวคอนขางใหอํานาจเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในการละเมิดขอมูล
สวนบุคคล มีความสุมเสี่ยงหากมีการสั่งการใหสอดแนมขอมูลของบุคคลอ่ืนเพ่ือหวังผลประโยชนอ่ืน เชน ผลทาง
การเมืองโดยอางวาเก่ียวของกับยาเสพติดจะทําอยางไร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีจะสามารถใชไดตองระบ ุ
ใหชัดเจน เม่ือเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจเพ่ิมข้ึนอยากไดหนวยงานท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางาน 
ของเจาหนาท่ี ป.ป.ส. ใหมีความตรงไปตรงมาเพ่ือคานอํานาจระหวางกัน ยังคงไดยินขาวจากชาวบาน 
วามีการเก็บเงินใตโตะ หากมีจริงก็ไมควรใหอํานาจมากไปกวาท่ีไดรับอยู ยาเสพติดเก่ียวพันกับผลประโยชนและ
อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐจะตองจัดการอยางจริงจัง ท้ังนักคาและเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปเก่ียวของท้ังทางตรง
ทางออมโดยเฉพาะเจาหนาท่ีระดับสูง  

บัตรเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีท้ังเปนเจาหนาท่ี ป.ป.ส. และเจาหนาท่ีจากสวนราชการอ่ืนอีกหลายกลุม 
การออกบัตรควรมีความรัดกุมเพราะมีความสุมเสี่ยงตอการทุจริต เคยไดรับขาววามีการใชบัตรเจาพนักงานป.ป.ส. 
รีดไถเงินเพ่ือแลกกับการไมถูกจับกุมและอางวาเปนเจาหนาท่ี ป.ป.ส. 

การใชอํานาจ เชน การใชอุปกรณตรวจคน การติดตาม ดักฟง หรือสะกดรอย ถาจะใชตอง
จํากัดอํานาจการใชเทาท่ีจําเปนเทานั้น และใชกับคนท่ีอยูในกระบวนการสําคัญเทานั้น ซ่ึงท่ีผานมาการใชอํานาจ
ของเจาหนาท่ีนั้นทําตรงกันขามจนสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน เชน กรณีการใชอํานาจในการตรวจ
ปสสาวะเพ่ือเรียกรับผลประโยชน การต้ังดานตรวจท่ีละเมิดสิทธิประชาชน ฯลฯ จึงเปนดาบสองคมท่ีตอง
ระมัดระวังอยางมาก 

ไมมีความคิดเห็น รอยละ  ๔ 

๓. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจดัทํารางกฎหมาย 
 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดนําผลจากการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวมาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ในประเด็นเก่ียวกับการจัดกลไกคณะกรรมการนโยบาย            
ยาเสพติดแหงชาติและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ โดยยุบรวมเปนคณะกรรมการ
ชุดเดียว มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและควบคุม กํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติด เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซ่ึงกําหนดใหรัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจําเปน สําหรับหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรการในการควบคุมการศึกษา วิจยั 
และทดลองหรือทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีทดลอง การใหอุปกรณการแพทยเพ่ือการบําบัดรักษาและลด
อันตรายจากยาเสพติด รวมถึงมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการใชอํานาจของเจาพนักงาน ป.ป.ส. จะจัดทําเปน
กฎหมายลําดับรองตอไป  


