
กฎหม�ยส�มัญประจำ�บ้�น เรียบเรียงโดยส�านักงาน	ป.ป.ส.

พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่	
พิจ�รณ�เจตน�ผู้กระทำ�ผิด ให้โอก�ส 
“ผู้ต้องหา”	พิสูจน์ตัวเอง	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ 
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่แก้ ไขข้อสันนิษฐานไม่ถือเป็นเด็ดขาด 
ยืดหยุ่นบทลงโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์แก้  ม.65  โทษ  “จำาคุกตลอดชีวิต” 
เปน็ “จำาคุกตัง้แตส่บิปจีนถงึตลอดชีวิต” สว่นวรรคสอง เดมิ “ประหารชีวิต” 
เปล่ียนเป็นจำาคุกตลอดชวิีตหรือประหารชวิีต ให้โอกาส “ผู้ตอ้งหา” ร้องขอ 
ให้ศาลกำาหนดโทษใหม่ เพื่อโอกาสพิสูจน์ตัวเอง 
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เมื่อวันที่	 15	 มกราคม	 2560	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	มพีระราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ	พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	6) 
พ.ศ.2560	แล้ว	โดยมี	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี 
เปน็ผูร้บัสนองพระราชโองการ	ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่
16	มกราคม	2560	เป็นต้นไป	โดยเหตุผลการประกาศใช้ 
กฎหมายฉบับดังกล่าวน้ัน	 เน่ืองด้วยพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 2522	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545 
มบีทบญัญตับิางส่วนทีก่�าหนดวา่บคุคลทีก่ระท�าความผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท	 1	 ประเภท	 2 
ประเภท	 4	 และประเภท	 5	 โดยมียาเสพติดให้โทษ 
เกนิปรมิาณท่ีก�าหนดไว	้ใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท�าเพือ่จ�าหนา่ย 
โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการพิจารณาถึงเจตนาที่แท้จริง 
ของผู้กระท�าความผิด	 และไม่ได้ให้สิทธิผู้ต้องหาหรือ 
จ�าเลยในการพิสูจน์ความจริงในคดี	 จึงสมควรแก้ไข 

ปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นเพียง 
ข้อสันนิษฐาน	 เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีโอกาสพิสูจน์ 
ความจรงิได	้นอกจากนี	้อตัราโทษส�าหรบัความผดิเกีย่วกบั 
การผลิต	น�าเข้า	หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท	1 
ที่ก�าหนดโทษให้จ�าคุกตลอดชีวิต	 และปรับตั้ งแต่ 
1	ล้านบาท	ถงึ	5	ล้านบาท	หรอืประหารชวีติ	ยงัไมเ่หมาะสม 
จึงต้องมีการปรับปรุงบทก�าหนดโทษดังกล่าวเพ่ือให้ 
การลงโทษผู้กระท�าความผิดมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่	 6)	 
พ.ศ.2560	มทีัง้หมด	10	มาตรา	ซึง่มเีนือ้หาทีน่า่สนใจดงันี้

มาตรา 3	ใหย้กเลกิความในวรรคสามของมาตรา	15	
แหง่พระราชบัญญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ	พ.ศ.	2522	ซึง่แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	5)	
พ.ศ.	2545	และให้ใช้	ความต่อไปนี้แทน		

“การผลิต	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึง่ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท	1	ตามปรมิาณ	ดงัตอ่ไปนี ้
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ให้สนันษิฐานวา่เป็นการผลติ	น�าเข้า	สง่ออก	หรือมไีว ้
ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย

(1)	เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์	หรือ	แอล	เอส	ดี	มีปริมาณ 
ค�านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่	0.75	มิลลิกรัมขึ้นไป	หรือ 
มียาเสพติดท่ีมีสารดังกล่าวผสมอยู่จ�านวนสิบห้าหน่วย
การใชข้ึน้ไป	หรือมนี�า้หนกัสทุธ	ิตัง้แต	่300	มลิลกิรมัขึน้ไป

(2)	แอมเฟตามนีหรืออนพุนัธแ์อมเฟตามนี	มปีรมิาณ
ค�านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่	375	มิลลิกรัมขึ้นไป	หรือ 
มียาเสพติดท่ีมีสารดังกล่าวผสมอยู่จ�านวนสิบห้าหน่วย
การใช้ขึ้นไป	หรือมีน�้านักสุทธิตั้งแต่	1.5	กรัมขึ้นไป	

(3)	ยาเสพติดให้โทษในประเภท	1	นอกจาก	(1)	และ	
(2)	มปีรมิาณค�านวณเปน็สารบรสิทุธิ	์ตัง้แต	่3	กรัมขึน้ไป”	

มาตรา 4	ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา	17	 
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 2522	 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	 “การมียาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท	2	ไว้ในครอบครองค�านวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้
ตั้งแต่	100	กรัมขึ้นไป	ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครอง
เพื่อจ�าหน่าย”

มาตรา 5	ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา	26	
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 2522	 และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	 “การมียาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท	 4	 หรือในประเภท	 5	 ไว้ในครอบครอง 
มีปริมาณตั้งแต่	 10	 กิโลกรัมขึ้นไป	 ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ 
ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย”

มาตรา  6			ให้ยกเลิกความในมาตรา			65			แห่งพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้ โทษ	 พ.ศ.	 2522	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเ ติม 
โดยพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ	(ฉบบัที	่5)	พ.ศ.	2545 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ใดผลิต	 น�าเข้า	 หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท	1	อนัเปน็การฝา่ฝนื	มาตรา	15	ตอ้งระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่สิบปีถึงจ�าคุกตลอดชีวิต	 และปรับตั้งแต่	 
1	ล้านบาท	ถึง	5	ล้านบาท	

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

 ฉบับ พ.ศ. 2560 นี้ ถือเป็น พ.ร.บ. 

ยาเสพติดที่มีความชัดเจนเพียงพอ

และให้ความสำาคัญต่อหลักการ 

สิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก
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ถา้การกระท�าความผิดตามวรรคหนึง่เปน็การกระท�า
เพื่อจ�าหน่าย	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	 และปรับ
ตั้งแต่	1	ล้านบาท	ถึง	5	ล้านบาท	หรือประหารชีวิต	

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิต
โดยการแบ่งบรรจุ	 หรือรวมบรรจุ	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ตั้งแต่	 4	 ปีถึง	 15	 ปี	 หรือปรับตั้งแต่	 8	 หมื่นบาท	 
ถึง	3	แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถา้การกระท�าความผดิตามวรรคสาม	เปน็การกระท�า
เพื่อจ�าหน่าย	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	 4	 ปี	 ถึงจ�าคุก
ตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่	4	แสนบาท	ถึง	5	ล้านบาท”		

ซึ่งในกฎหมายเดิมโทษของการผลิตน�าเข้าหรือ 
สง่ออก	ซึง่ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท	1	ถา้เปน็การกระท�า 
เพ่ือ	“จ�าหน่าย”	น้ัน	จะต้องระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว 
แต่กฎหมายใหม่ ได้แก้ ไขให้มี โทษปรับและจ�าคุก 
ตลอดชีวิตด้วย

มาตรา  7   ให้ยกเลิกความในมาตรา	67	แห่งพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 2522	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	

“ ผู้ ใดมีไว้ ในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใ ห้ โทษ 
ในประเภท	1	โดยไม่ได้รับอนุญาต	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ตั้งแต่	 1	 ปีถึง	 10	 ปี	 หรือปรับตั้งแต่	 2	 หมื่นบาท	 
ถึง	2	แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”					

มาตรา 10	 ให้ประธานศาลฎีกา	 นายกรัฐมนตรี	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข	 รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 
ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญติัยาเสพติดใหโ้ทษ ฉบับ พ.ศ. 2560 นี ้
ถือเป็น พ.ร.บ.ยาเสพติดที่มีความชัดเจนเพียงพอและ 
ให้ความส�าคัญต่อหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก  
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ส�ระสำ�คัญของ 
พระร�ชบัญญัติ 
ย�เสพติดให้โทษ  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกร�คม 2560 เป็นต้นไป

		ท�าไมต้องมีพระราชบัญญัติฉบับนี้

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติบางส่วนท่ีกำาหนดว่าบุคคล 

ท่ีกระทำาความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 

และประเภท 5 โดยมียาเสพติดให้โทษเกินปริมาณท่ีกำาหนดไว้ ให้ถือว่าผู้น้ัน 

กระทำาเพ่ือจำาหน่าย โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการพิจารณาถึงเจตนาท่ีแท้จริงของ 

ผู้กระทำาความผิด และไม่ได้ให้สิทธิผู้ต้องหาหรือจำาเลยในการพิสูจน์ความจริงในคดี 

จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน  

เพ่ือให้ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีโอกาสพิสูจน์ความจริงได้ นอกจากน้ี อัตราโทษสำาหรับ 

ความผิดเก่ียวกับ การผลิต นำาเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 

ยังไม่เหมาะสม  จึงต้องมีการปรับปรุงบทกำาหนดโทษดังกล่าว เพ่ือให้การลงโทษ 

ผู้กระทำาความผิดมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน
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      การปรับปรุงอัตราโทษฐานผลิต	 
	 น�าเข้า	หรือส่งออกซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษประเภท	1	(เฮโรอีน	เมทแอมเฟตามีน	หรือยาบ้า)

1 การพิสูจน์พฤติการณ์หรือ 
เจตนาท่ีแท้จริงของผู้กระท�าความผิด

กำรกระท�ำผิด→  
 กำรผลิต น�ำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ 
ในครอบครองซ่ึงยำเสพติดให้โทษ 
เกินปริมำณท่ีกฎหมำยก�ำหนด

กฎหมายเดิม→   “ให้ถือเป็นเด็ดขาด” ว่า  

“กระทำาเพ่ือจำาหน่าย”

กฎหมายใหม→่  เป็น“ข้อสันนิษฐาน” ว่า  
        “กระทำาเพ่ือจำาหน่าย”

กำรกระท�ำผิด→   กำรผลิต น�ำเข้ำหรือส่งออก 
ท่ี ไม่ใช่ กำร “กระท�ำเพ่ือจ�ำหน่ำย”

กฎหมายเดิม→   จำาคุกตลอดชีวิต และปรับ  

1 ล้านบาท - 5 ล้านบาท สถานเดียว

กฎหมายใหม→่  จำาคุกต้ังแต่ 10 ปี - จำาคุก 
ตลอดชีวิต และปรับ  
1 ล้านบาท - 5 ล้านบาท

กำรกระท�ำผิด→   กำรผลิต น�ำเข้ำหรือส่งออก  
ท่ีเป็นกำร “กระท�ำเพ่ือจ�ำหน่ำย”

กฎหมายเดิม→   ประหารชีวิตสถานเดียว

กฎหมายใหม→่  จำาคุกตลอดชีวิต และปรับ 
1 ล้านบาท - 5 ล้านบาท 
หรือ ประหารชีวิต
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