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เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.2: สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
หัวข้อย่อย 1.3 และ 1.4 : รัฐบาล 4.0 และความมั่นคงมนุษย์
ชื่อแผนงาน :
(ภาษาไทย):

การบูรณการโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผู้กระทาความผิดคดียาเสพติด
ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 4.0
(ภาษาอังกฤษ) : Integrated Research 4.0 for Resolving problem on Drug Addicted Offenders in
Southern Thailand by Applying Alternative Dispute Resolution
หัวหน้าแผนงาน : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม คณะนิติศาสตร์ โทร. : 083 – 3997648
email : Mongkhol.m@psu.ac.th
คณะผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. : 083 - 5262067
อาจารย์อัจฉรา จันทน์เสนะ คณะนิติศาสตร์ โทร. 086 - 9693331
กรอบแนวคิดการวิจัย :
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ทั้งด้านชีววิทยาสุขภาพจิต อาชญากรรม, การเมือง,
เศรษฐกิจ และสังคม การระบาดของยาเสพติดที่แพร่หลายอยู่ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มี
ทางแก้ ไขได้ ส าเร็ จ ทั้ งยั ง แทรกแซงเข้ าไปยั ง ประชากรทุ ก หมู่ เหล่ า ทุ ก เพศทุ ก วัย ยาเสพติ ด เป็ น ปั ญ หาที่
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบตามมามากมาย เป็ น ต้ น ว่ าผลกระทบต่ อ การบริห ารจั ด การภาครั ฐ ผลกระทบต่ อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ผลกระทบต่อความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศ ผลกระทบต่อตัวบุคคล และ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
การมีไว้ในครอบครอง เสพ และจาหน่ายสารเสพติดที่กฎหมายกาหนดห้ามไว้ เป็นความผิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาที่ผู้กระทาผิดอาจได้รับการ
พิจารณาให้รับการรักษาในสถานบาบัดแทนการจาคุกตามพระราชบัญญั ติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 หรื อ ศาลอาจสั่ งให้ คุ ม ประพฤติ ต ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 และพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีดาเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
ทั้งนี้ ในกลุ่ ม ผู้ ถูกดาเนิ น คดีและนั ก โทษในเรือนจาหรือทั ณ ฑสถานรวมถึงผู้ ถูกศาลพิ พ ากษาให้ คุ ม
ประพฤติแทนการลงโทษในทางอาญาพบว่าร้อยละ 80 ของบรรดานักโทษหรื อผู้ถูกศาลสั่งคุมประพฤติ เป็น
นักโทษหรือผู้ถูกศาลสั่งให้คุมประพฤติในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และปัจจุบันยังพบว่าเจ้าหน้าที่ คุม
ประพฤติในแต่ละสานักงานคุมประพฤติมีจานวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการคุมประพฤติผู้กระทาความผิดใน

คดียาเสพติดโดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติดที่ศาลสั่งให้มีการคุมประพฤติ ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้หมดไปได้อย่างยั่งยืนก็เท่ากับว่าจะทาให้จานวนนักโทษหรื อผู้ถูกคุมประพฤติมีจานวนน้อย
มากอัน จะส่ งผลต่อการยกระดับ คุณ ภาพของประชากรให้ สู งขึ้น จนเป็นหลั กประกันความเป็ นไปได้ ในการ
ดาเนินการตามแผนรัฐบาล 4.0 ที่ต้องเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการปลูกฝังหลักคิด 5 ประการสู่
สังคม ได้แก่ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ หลักคิดทั้ง 5 ประการจะช่วย
ให้คนไทยมีความเข้มแข็งทางจิตใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถแก้ปัญหาชีวิตของตนเองด้วยวิถีทาง
ที่ถูกต้องมากขึ้น ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น อบายมุข หรือยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีค วามเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในมิติของปัญหากับบุคคลและหน่วยงาน
หลายภาคส่วนตั้งแต่ผู้เสพ ผู้จาหน่าย เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงองค์กรเอกชนที่
เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการแก้ไขบาบัดผู้เสพยา โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญตามกฎหมายในการ
แก้ไขฟื้น ฟู และคุมประพฤติผู้ต้องหาหรือผู้ที่ศาลพิพากษาว่าได้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่
เรือนจาหรือทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สานักงานคุมประพฤติ และยังมีหน่วยงาน
ในระดับชุมชนที่เรียกว่า“ยุติธรรมชุมชน” ที่ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอานวยความยุติธรรมที่เรียกว่า
“กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก” ในระดั บ พื้ น ที่ ห มู่ บ้ าน ชุ ม ชน ก าหนดแนวทางการป้ อ งกั น เฝ้ าระวั ง
อาชญากรรมและการกระทาผิดในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนอันเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แนวใหม่
ที่ควรนามาบูรณาการกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงต้องดาเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่
ต้องอาศัยการบู รณาการความร่ วมมือจากทุ กภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในกรณีของเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ยังไม่มีคาพิพากษาของ
ศาล สานักงานคุมประพฤติในกรณีของผู้เสพยาเสพติดที่ศาลพิพากษาให้ มีการคุมประพฤติ และยุติธรรม
ชุมชนของแต่ละชุมชนซึ่งมีความใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ประกอบกับการใช้นวัตกรรมโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ให้สอดคล้องรองรับกระแสเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองเป้าหมายและความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการเชิงระบบ
ในแผนบูรณาการโครงวิจัยนี้ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ ดังนี้
1. ความต้องการและปัจจัยสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้สารเสพติดในระบบบังคับบาบัด
2. รูปแบบยุติธรรมทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาผู้กระทาความผิดคดีเสพยาเสพติด
3. นวัตกรรมยุติธรรมทางเลือกเพื่อการป้องกันแก้ไขผู้กระทาความผิดคดีเสพยาเสพติด
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