สารระเหย : มฤตยูรายที่ตอ งควบคุม
ตามที่รัฐบาลไดมีการประกาศสงครามตอสูกับปญหายาเสพติดที่ผานมา ทําใหเราทราบแนวคิดหรือ
หลักการสําคัญที่มีสวนทําใหการควบคุมปญหายาเสพติดไดผลอยางยั่งยืน นั่นคือ “ทุกภาคสวนของสังคมไทย
จะตองเขามามีสวนรวมในการตอสูกับปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง” การดําเนินการงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดก็จะสามารถประสบความสําเร็จไดไมยาก นอกจากความรวมมือตามที่กลาวมาแลวการ
ปองกันและแกไขปญหายังตองพิจารณาถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมไทยควบคูกันดวย จากขอมูลการเขารับ
การบําบัดรักษาของผูติดยาเสพติด ระบุวาผูเขารับการบําบัดฯ อายุนอยที่สุดอยูในชวงอายุ ๖-๑๐ ป และเด็กลุมนี้
สวนใหญจะติดยาเสพติดประเภทสารระเหย เพราะมีราคาถูกเพียง ๑๐-๒๐ บาท และหาซื้อไดงายสารระเหยผลิต
ขึ้นมาเพื่อใชในอุตสาหกรรมและเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑหลายอยางที่เราใชในชีวิตประจําวันจึงขายได
อยางถูกตองกฎหมาย แมกฎหมายจะระบุชัดหามมิใหผูใดขายสารระเหยใหแกเยาวชนแตในทางปฏิบัติ รานคาใน
ชุมชน รานซอมจักรยาน รานของชํา รานวัสดุกอสราง ซึ่งบางรานเปดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก็ฝาฝนกฎหมายจําหนาย
ใหเด็กอยางตอเนื่อง ดังนั้นการปองกันไมใหมีผูเสพจึงเปนสิ่งที่ดีที่สุด รวมทั้งควบคุมโดยบังคับใชมาตรการทาง
กฎหมายอยางจริงจัง

มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการแพรระบาดของสารระเหย
ดวยแนวโนมของสภาพปญหาการใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจไดทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน และความตองการของรัฐที่มุงหวังใหผูเสพ/ผูติดสารระเหย
สมัครใจเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจในสถานพยาบาลมากขึ้น รวมทั้ง
เปดโอกาสใหผูผานการบําบัดฯ กลับเขาสูสังคมใชชีวิตไดอยางปกติสุข ตามนโยบายรัฐบาลที่ใหถือวาผูเสพเปน
ผูปวยจึงไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันตอปญหา โดยตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ยกเวนบทบัญญัติตามพระราชกําหนดสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ในมาตรา ๒๖-๓๐ เกี่ยวกับอํานาจของศาลในการ
สงผูกระทําผิดที่มีอายุไมเกิน ๑๗ ป เขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลใหมีผลยกเลิกตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๑ โดยมีสาระสําคัญของกฎหมายฉบับเดิมที่เพื่อนๆ วิทยากรควรทราบไวเบื้องตนดังนี้
๑. องคประกอบของคณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย
ตามกฎหมายเดิมไดกําหนดใหผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ
สํ า นั ก งาน ป.ป.ส. สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย กรมการแพทย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณะสุขเปนประธานกรรมการ แตตาม
กฎหมายที่แกใหมนี้ไดเพิ่มผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมเปนคณะกรรมการ ประกอบดวยปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด
อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน อธิบดี
กรมสุขภาพจิต และปลัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งกฎหมายใหมยังไดใหอํานาจแกรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอีก
ไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน รวมเปนคณะกรรมการ และในจํานวนนี้จะตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวา ๒
คน เพื่ อให ก ารทํางานรวมกันระหว างภาครัฐและภาคเอกชนในการปองกัน และแกไขปญหาสารระเหยเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด

๒. อายุของบุคคลที่หามขายสารระเหยให
เดิมกฎหมายหามมิใหมีการขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกิน ๑๗ ปบริบรูณ เวนแตเปนการขายโดย
สถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน แตไดปรับใหมเปนหามมิใหมีการขายสารระเหยแกผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป
บริบูรณ
๓. บทลงโทษ
๓.๑ หามมีการขายสาระเหยแกผูที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ หากฝาฝนจะไดรับโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จากเดิมกําหนดอายุไมเกิน ๑๗ ปบริบูรณ และตองรับโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓.๒ หากรูหรือควรรูวาบุคคลใดเปนผูติดสารระเหย หามขาย จัดหา หรือใหสารระเหย มิเชนนั้น จะมี
ความผิดรับโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งเดิมกําหนดบทลงโทษ
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓.๓ ผูที่ใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใดมี
ความผิดจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งไดเพิ่มโทษจากเดิมที่กําหนดไวเพียง
ไมเกินสองหมื่นบาท
๓.๔ หากผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยง สงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่นใชสารระเหยบําบัดความ
ตองการของรางกายและจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด มีความผิดจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยเพิ่มโทษจากเดิมที่ปรับไมเกินสองหมื่นบาท นอกจากนี้ยังเพิ่มบทบัญญัติวาหาก
การกระทําดังกลาวขางตนไดกระทําตอผูที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ ตองรับโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไม
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๔. การใหโอกาสสมัครใจบําบัดรักษา
ตามกฎหมายเดิมไดบัญญัติไวในลักษณะการบังคับบําบัดโดยศาล แตตามกฎหมายที่แกไขใหมไดเปด
โอกาสใหผูเสพสมัครใจเขารับการบําบัด โดยผูเสพสารระเหยที่สมัครใจเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล
กอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจซึ่งไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบ
วาดวยการเขารับการบําบัดรักษา การดูแลผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกลาว จนไดรับการรับรองเปน
หนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดแลว ใหผูนั้นพนจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว ทั้งนี้ ไม
รวมถึงกรณีความผิดที่ไดกระทําไปภายหลังการสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา
๕. อํานาจของศาลในการสงบําบัดรักษาผูกระทําผิดในฐานะผูเสพ
กฎหมายที่แกไขใหมนี้ไดบัญญัติยกเลิกการใหอํานาจศาลในการสงผูกระทําความผิดในฐานะผูเสพเขา
รับการบําบัดรักษาหรือกระทําการอื่นใดอีก มีผลตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เนื่องจากกฎหมายตองการให
ผูใชสารระเหยสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล โดยมีรายละเอียดที่ยกเลิกดังนี้
๕.๑ ผูที่ใชสารระเหยบําบัดความตองการที่อายุไมเกิน ๑๗ ป ถาหากศาลเห็นวาเปนผูติดสารระเหย ให
ศาลมีคําสั่งสงตัวไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษา
๕.๒ ในกรณีที่ศาลพิพากษาจําคุก หรือรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ (กรณีอายุเกิน ๑๗ ป)
หรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียงอยางเดียว ถาศาลเห็นวาผูกระทําผิดนั้นเปนผูติดสารระเหย ศาลสามารถสั่งให
สงตัวเขารับการบําบัดรักษาได และในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับใหนับระยะเวลา
บําบัดรักษาเปนระยะเวลาจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับดวย

นอกจากนี้ ถาหลบหนีจากสถานพยาบาล ตองรับโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาศาลเห็นวายังติดสารระเหยอยู ศาลสามารถสั่งใหสงตัวไปรับการบําบัดรักษาไดอีก
๕.๓ ผูกระทําความผิดที่อายุเกิน ๑๗ ป ถาพบวากระทําผิดอีก (เสพซ้ํา) ภายในระยะเวลาหนึ่งปหลังจาก
ไดรับการบําบัดรักษาจนหายแลว ใหศาลเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง
เพื่อนๆ วิทยากรคงจะมีคําถามในใจวา “ในเมื่อกฎหมายสารระเหยฉบับใหมนี้ไมไดใหอํานาจศาลแลว
หากเราพบผูติดสารระเหยจะบังคับใหไปบําบัดไดอยางไรและเปนอํานาจของใคร?”
ผมขออธิบายใหทราบเพิ่มเติมวา ผูที่ติดสารระเหยจะเขาสูกระบวนการบังคับบําบัดรักษาตามกฎหมาย
วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผู ติดนาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดมีการแกไขกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
ลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่อให
สามารถนําผูเสพหรือผูติดสารระเหยเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดได เนื่องจากสารระเหยเปน
ยาเสพติ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด และเป น ยาเสพติ ด ตามกฎหมายฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึ่งที่ผานมากฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณของยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังมิไดกําหนดใหครอบคลุมถึงสารระเหย
โดยปจจุบันนี้ เมื่อเจาพนักงานตํารวจมีการจับกุมบุคคลขณะใชสารระเหยแลว ตอมาพนักงานสอบสวน
จะนําผูตองหาดังกลาวไปศาล เพื่อศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวไปตรวจพิสูจน หากผลการตรวจพิสูจนปรากฏวา
เปนผูเสพหรือผูติดสารระเหย คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะจัดใหมีแผนฟนฟูสมรรถภาพ
บุคคลดังกลาวตอไป

แนวทางความรวมมือ
นอกจากการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจังเพื่อควบคลุมการแพรระบาดของสารระเหยแลว
การดําเนินงานเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนใหหลีกไกลจากยาเสพติดประเภทสารระเหย รวมทั้งการเปดโอกาสให
ประชาชนทั่วไปและองคกรภาคธุรกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารระเหย ไดเขามามีสวนรวมชวยปองกันเฝา
ระวังการแพรระบาดของยาเสพติดประเภทสารระเหยรวมกับภาครัฐ ก็นับเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่
จะตองดําเนินการควบคูกันไป เพื่อเปนการกระตุนเตือนใหทุกภาคีในสังคมไดเกิดความตระหนักและผนึกกําลัง
รวมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ภายใตยุทธศาสตร “พลังแผนดิน” รวมทั้งการที่ภาคธุรกิจ
เอกชนใหกาสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของภาครัฐนั้นนับเปนการทําเพื่อสังคม
จึงเรียกไดวาเปนการ “คืนกําไรสูสังคม” ซึ่งจะสงผลใหทุกฝายในสังคมสามารถรวมพลังรวมกันแกไขปญหายา
เสพติดใหหมดสิ้นไปจากประเทศไทย มิใหหวนกลับมาเปนภัยคุกคามประชาชนและสังคมไทยอีกตอไป
***********************
ที่มา : สุวิชาญ รักษรตนากร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๗ว สํานักพัฒนาการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส., หนังสือวิทยาการสูวิทยากรยาเสพติด เพื่อนวิทยากร ปที่ ๑๐ ฉบับที่
๓ มิถุนายน –กันยายน ๒๕๕๑ : สํานักงาน ป.ป.ส.

