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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ – ๗/๒๕๖๑

เรื่องพิจารณาที่ ๙/๒๕๖๐
เรื่องพิจารณาที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติด ใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ขัด หรือแยง
ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง หรือไม
ศาลจังหวัดนครสวรรคและศาลจังหวัดเพชรบูรณสงคําโตแยงของจําเลยเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ขอเท็จจริงตามหนั งสือสงคําโตแยงของจําเลยทั้งสอง
และเอกสารประกอบสรุปไดดังนี้
เรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๙/๒๕๖๐ พนั ก งานอั ย การจั ง หวั ด นครสวรรค เป น โจทก ยื่ น ฟ อ ง
นายรัตน ชัยชนะ ที่ ๑ กับพวก รวม ๕ คน เปนจําเลย ตอศาลจังหวัดนครสวรรค ในคดีอาญา
หมายเลขดําที่ ๒๖๙๒/๒๕๔๓ และคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๑๒/๒๕๔๖ ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุ ธ ป น เครื่ อ งกระสุ น ป น วั ต ถุ ร ะเบิ ด ดอกไม เ พลิ ง และสิ่ ง เที ย มอาวุ ธ ป น พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งศาลจังหวัดนครสวรรค
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ไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โจทก
จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๕ อุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๖ พิพากษาแก แตในสวนของ
จําเลยที่ ๑ คงใหจําคุกตลอดชีวิต จําเลยทั้งหาฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาแกเปน ใหยกฟองจําเลยที่ ๓
และจําเลยที่ ๔ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๖ และปจจุบันจําเลยที่ ๑
ตองโทษจําคุกและถูกคุมขังอยูในเรือนจํากลางพิษณุโลก
เรื่องพิจารณาที่ ๑๑/๒๕๖๑ พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ เปนโจทก ยื่นฟอง นาย หรือ
สิบตรี อุเทน ศรีจันทร เปนจําเลย ตอศาลจังหวัดเพชรบูรณ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๓๖๕/๒๕๕๗
และคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๒๘/๒๕๕๗ ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งศาลจังหวัดเพชรบูรณไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับหนึ่งลานบาท จําเลยใหการ
รับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๕๓ คงจําคุก ๒๕ ป และปรับหาแสนบาท หากจําเลยไมชําระคาปรับ
ใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หากตองกักขังแทนคาปรับใหกักขัง
ไดเกินกวาหนึ่งป แตไมเกินสองป ริบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน
และปจจุบันจําเลยตองโทษจําคุกและถูกคุมขังอยูในเรือนจํากลางพิษณุโลก
ตอมา นายรัตน ชัยชนะ จําเลยที่ ๑ ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดนครสวรรค และนาย หรือ
สิบตรี อุเทน ศรีจันทร จําเลย ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดเพชรบูรณ ขอใหนําพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ มาวินิจฉัยคดีของตนใหม เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศใชบังคับ โดยแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสาม
มาตรา ๑๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง จากเดิมที่กํ าหนดใหการผลิต นําเขา สงออก
หรื อมี ไว ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให โทษในประเภท ๑ หรือการมี ยาเสพติดให โทษในประเภท ๒
ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ ไวในครอบครองมีปริมาณตามที่กําหนดไวขึ้นไป “ใหถือวาเปนการผลิต
นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย” แกไขเปน “ใหสันนิษฐานวาเปนการผลิต นําเขา
สงออก หรือมี ไว ในครอบครองเพื่ อจําหน าย” ซึ่ งบทบั ญญัติ ที่ แกไขเพิ่ มเติ มดังกล าวเป นบทบั ญญั ติ
ที่เปนคุณตอผูตองราชทัณฑคดียาเสพติดใหโทษซึ่งเปนนักโทษเด็ดขาด ตลอดจนผูตองหาหรือจําเลย
ที่อยูระหวางกระบวนพิจารณาคดีของศาลทุกชั้นศาล เนื่องจากไดเปลี่ยนจากบทสันนิษฐานเด็ดขาดมาเปน
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บทสั น นิ ษฐานที่ เป ด โอกาสให ศาลได ใช ดุ ลพิ นิ จในการพิ จารณาจากพฤติ การณ ห รื อเจตนาที่ แ ท จริ ง
ของผู ก ระทํ า ความผิ ด ส ง ผลให ก ารกํ า หนดโทษที่ จ ะลงโทษผู ก ระทํ า ความผิ ด มี ค วามแตกต า งกั น
ซึ่งรัฐธรรมนูญและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ไดรับรอง
ไววาหากภายหลังการกระทําความผิดไดมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดโทษเบาลง ผูกระทําความผิดยอม
ไดรับประโยชนจากบทบัญญัตินั้น และบุคคลทั้งปวงยอมเสมอภาคกันตามกฎหมาย มีสิทธิที่จะไดรับ
ความคุมครองเทาเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ แตโดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ไดบั ญญั ติว า “บทบั ญญัติ มาตรา ๑๕
วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมใหใชบังคับแกคดีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํากฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
บั งคั บแก คดี ดั ง กล าวต อไปจนกว าคดี ถึ งที่ สุ ด ” จํ าเลยทั้ งสองจึ งโต แย งว าพระราชบั ญญั ติ ยาเสพติ ด
ให โทษ (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ขั ดหรื อแย งต อรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
(ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง และกติ การะหว างประเทศว าด วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ค.ศ. ๑๙๖๖ หรือไม ศาลจังหวัดนครสวรรคและศาลจังหวัดเพชรบูรณจึงมีคําสั่งใหสงคําโตแยงของจําเลย
ทั้งสองดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ประเด็ น ที่ ศ าลรั ฐธรรมนู ญ ต องพิ จารณาเบื้ องต นมี ว า ศาลรั ฐธรรมนู ญ มี อํ านาจรั บหนั งสื อ
สงคําโตแยงของจําเลยทั้งสองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ หรือไม เห็นวาเปนกรณี
ที่ศาลจังหวัดนครสวรรคส งคําโตแยงของนายรัตน ชัยชนะ จําเลยที่ ๑ และศาลจังหวัดเพชรบูรณ
สงคําโตแยงของนาย หรือ สิบตรี อุเทน ศรีจันทร จําเลย เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๒ ว า พระราชบั ญ ญั ติ ยาเสพติ ดให โทษ (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๘ ขัดหรือแยงตอรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ขอ ๔ วรรค ๒ ขอ ๕ วรรค ๒ ขอ ๑๕ วรรค ๑
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ขอ ๑๖ และขอ ๒๖ หรือไม ซึ่งการพิจารณาวาศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ หรือไมนั้น มีขอพิจารณาเบื้องตนกอนวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่โตแยงนั้นเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจังหวัดนครสวรรคและศาลจังหวัดเพชรบูรณจะใชบังคับแกคดี
หรือไม ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวาจําเลยทั้งสองซึ่งเปนนักโทษเด็ดขาดชายไดยื่นคํารองขอปรับบทกฎหมาย
เปนคุณตอศาลจังหวัดนครสวรรคและศาลจังหวัดเพชรบูรณ และยื่นคํารองขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ซึ่งศาลจังหวัดนครสวรรคและศาลจังหวัดเพชรบูรณมีคําสั่ง
ในคํารองขอปรับบทกฎหมายเปนคุณวารอไวสั่งหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสร็จสิ้นแลว และมีคําสั่ง
ใหสงคําโตแยงเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เห็นวา การพิจารณาคํารองขอปรับบทกฎหมาย
เปนคุณดังกลาวศาลจังหวัดนครสวรรคและศาลจังหวัดเพชรบูรณจะใชพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ในการสั่งคํารอง บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลจังหวัดนครสวรรคและศาลจังหวัดเพชรบูรณจะใชบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ ประกอบพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาด วยวิ ธีพิ จารณาของศาลรัฐธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย ตอมาศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหนําเรื่องพิจารณาทั้งสองรวมพิจารณาและวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน และใหประธานสภานิติบัญญัติ
แห ง ชาติ จั ด ส ง เอกสารหรื อหลั กฐานที่ เกี่ ยวข องกั บเจตนารมณ ข องพระราชบั ญญั ติ ยาเสพติ ด ให โทษ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวยบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงาน
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตอศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหนังสือสงคําโตแยงและเอกสารประกอบ พรอมขอมูลที่เกี่ยวของแลว
เห็นวา คดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได จึงกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง
หรือไม เพียงใด
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พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง เปนบทบัญญัติอยูในบทเฉพาะกาล
ที่บั ญญั ติ วา “บรรดาการใด ๆ ที่ได รับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่วคราว)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ วาเปนการชอบ
ด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย รวมทั้ ง การกระทํ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กรณี ดั ง กล า วให ถื อ ว า การนั้ น
และการกระทํ านั้ น ชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แ ละกฎหมาย” จึ ง มิ ใช เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ให สิ ทธิ แก บุ คคล
ที่จะโตแยงหรือกลาวอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรานี้ได
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติที่รับรองและใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ เปนบทบัญญัติวาดวยความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หากบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด
ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ บทบั ญ ญั ติ ห รื อ การกระทํ า นั้ น เป น อั น ใช บั ง คั บ มิ ไ ด และรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
คุมครองไววา นอกจากที่บัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไว
ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้น ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตราย
ตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น แมสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังไมมีการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถ
ใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยในการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติ
เงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผล
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง เปนไปตามหลักความเสมอภาค และไมเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแกบุคคล สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติใหบุคคลไมตอง
รั บ โทษอาญา เว น แต ไ ด ก ระทํ า การอั น กฎหมายที่ ใ ช อ ยู ใ นเวลาที่ ก ระทํ า นั้ น บั ญ ญั ติ เ ป น ความผิ ด
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และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทําความผิดมิได ทั้งคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อให
การปราบปรามและควบคุมยาเสพติดใหโทษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยูดวย ประกอบกับปญหายาเสพติดใหโทษ
เปนปญหาสําคัญของประเทศ เปนภัยรายแรงตอสุขภาพและชีวิตของมนุษย จึงตองมีมาตรการลงโทษ
ขั้นเด็ดขาด โดยไดบัญญัติใหบุคคลซึ่งกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒
ประเภท ๔ และประเภท ๕ ถามียาเสพติดใหโทษเกินปริมาณที่กําหนดไว ใหถือเปนเด็ดขาดวาผูนั้น
กระทําเพื่อจําหนายโดยไมไดเปดโอกาสใหพิจารณาจากพฤติการณหรือคํานึงถึงเจตนาที่แทจริงของผูกระทํา
ความผิ ด และไม ไ ด ให สิ ทธิ ผู ต องหาหรื อจํ าเลยในการพิ สู จน ความจริ ง ในคดี จึ ง มี การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ วรรคสาม
มาตรา ๑๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง ใหมีลักษณะเปนเพียงขอสันนิษฐาน เพื่อใหผูตองหา
หรื อจํ าเลยมี โอกาสนํ าพยานหลั กฐานมาพิสู จน ความจริ งต อศาลว าการกระทํ าของตนมิ ใชการกระทํ า
เพื่อจําหนายได ซึ่งหากสามารถพิสูจนเจตนาของตนไดก็จะมีผลทําใหรับโทษนอยลง จึงเปนบทบัญญัติ
ที่เปนคุณยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวมีบทเฉพาะกาล การใชบังคับอยูในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง อันเปนประเด็นแหงคดีนี้ ที่บัญญัติวา
“บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใหใชบังคับ
แกคดีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํากฎหมายซึ่งใชบังคับ
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บังคับแกคดีดังกลาวตอไปจนกวาคดีถึงที่สุด” ซึ่งสงผลใหคดี
ที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในกรณีที่คดียังไมถึงที่สุด ไมไดรับผล
จากการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗
วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง ซึ่งหมายความวาเมื่ อศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลว กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมคดีจะยังไมถึงที่สุด โดยอาจอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
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หรือศาลฎีกา จําเลยก็ไมอาจนําสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนเจตนาของตนเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษวา
ตนเองไม ไ ด มี เจตนาเพื่ อจํ าหน าย ทั้ งที่ การพิ จารณาของศาลอุ ทธรณ หรื อศาลฎี กาอาจให มี การสื บ
พยานหลั กฐานเพิ่ มเติ มได ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จารณาคดี ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๘ และมาตรา ๒๒๕
จึงเปนการหามการพิสูจนเจตนาพิเศษของผูตองหาหรือจําเลยทั้งที่คดียังไมถึงที่สุด เมื่อคดีไมถึงที่สุดจําเลย
สามารถตอสูคดีไดตลอดตามกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความกําหนดไว จึงถือเปนการขัดหรือแยงตอสิทธิ
ในการต อสู คดีของจํ าเลยตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ที่ ให สั นนิ ษฐานไวก อนว าจํ าเลย
ไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําผิดไมได การที่พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
บัญญัติมิใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เปนคุณแกจําเลยมาใชบังคับแกคดีที่อยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ทั้งที่หลักพื้นฐานของการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาที่ดีและเปนธรรม
ของไทยจะตองนํากฎหมายที่เปนคุณมาใชบังคับแกจําเลยในคดีอาญาตราบเทาที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด
บทบัญญัติมาตรา ๘ ในสวนนี้จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอหลักนิตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง และจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ทั้งยั งเป นการปฏิ บั ติ ต อจํ าเลยเสมื อนว าเป นบุ คคลที่ ได กระทํ าความผิ ดโดยที่ ศาลยั งไม มี คํ าพิ พากษา
อันถึงที่สุด อันเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ดวย
สําหรับกรณีคดีถึงที่สุดแลว แมบทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง
และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
จะเปนบทบัญญัติที่เปนคุณแกผูตองหาหรือจําเลยที่จะยื่นคําแถลงขอสืบพยานหลักฐานพิสูจนหักลาง
ขอสันนิษฐานของกฎหมาย ซึ่งสามารถยอนหลังไปใชบงั คับกับการกระทําที่เกิดขึน้ กอนกฎหมายใชบังคับไดก็ตาม
แตหากใหนําบทบัญญัติดังกลาวมีผลยอนหลังไปใชบังคับแกคดีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไปแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับ ยอมสงผลกระทบตอกระบวน
พิ จารณาและพิ พากษาคดี ข องศาลที่ เสร็ จสมบู ร ณ ไปแล ว ตามกฎหมายเดิ ม ทั้ ง ที่ กระบวนพิ จารณา
และพิพากษาคดีที่ถึงที่สุดไปแลวนั้นชอบดวยกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นทุกประการกอนวันที่กฎหมาย
ที่แกไขเพิ่มเติมใหมจะมีผลใชบังคับ อันกระทบตอหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษาที่ตองมีความมั่นคง
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และแนนอน หรือลักษณะเด็ดขาดถึงที่สุดของคําวินิจฉัยขององคกรตุลาการ ซึ่งไมอาจถูกกลับหรือแกไข
โดยองคกรใดไดอีก เวนแตการแกไขโดยองคกรตุลาการซึ่งอยูในลําดับที่สูงขึ้นไปตามกระบวนวิธีพิจารณา
ความวาดวยการอุทธรณหรือฎีกา ดังนั้น พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง ในส วนที่ มิ ใหนํ าบทบั ญญั ติ มาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง
และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ยาเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก ไ ขเพิ่ มเติ ม
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนคุณตอจําเลย
ไปใชบังคับแกคดีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับ จึงเปนไปเพื่อคุมครองกระบวนพิจารณาและคําพิพากษาในคดีที่ถึงที่สุดไปแลว
โดยชอบดวยกฎหมาย และเปนไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษาหรือลักษณะเด็ดขาดถึงที่สุด
ของคําวินิจฉัยขององคกรตุลาการ มิไดเปนการขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทาง
อาญาหรื อ ข อ สั น นิ ษ ฐานที่ ว า ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยในคดี อ าญาเป น ผู บ ริ สุ ท ธิ์ (Presumption of
Innocence) อันถือเปนหลักสากลตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง และมิไดเปน
การเลื อกปฏิ บั ติ โดยไม เป น ธรรมต อบุ คคลโดยปราศจากเหตุ ผลและความชอบธรรมตามรั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๗ วรรคสาม แตอยางใด อีกทั้งเปนการดําเนินการตามความเหมาะสมซึ่งไดคํานึงถึงหลักความ
ไดสัดสวนเพื่อใหมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองโทษเด็ดขาดในคดีตามกฎหมายยาเสพติดใหโทษ
เพี ยงเท าที่ จํ าเป น เพื่ อการรั กษาไว ซึ่ ง ประโยชน สาธารณะและความสงบเรี ยบร อยในสั งคม อั นเป น
การคุมครองประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม จึงไมขัดหรือแยง
ตอหลั กนิ ติ ธรรมตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๓ วรรคสอง และไม กระทบต อศั กดิ์ ศรี ความเป นมนุ ษย
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
อาศัยเหตุผลดั งกล าวขางต น จึ งวิ นิ จฉั ยว า พระราชบัญญัติ ยาเสพติ ดให โทษ (ฉบั บที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง เฉพาะในสวนที่หามมิใหนํามาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗
วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญญั ติ ยาเสพติ ดให โทษ (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช บั ง คั บแก คดี ที่ ยั งไม ถึ งที่ สุ ด
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เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง จึงเปนอันใชบังคับ
มิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕
นายนุรกั ษ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนครินทร เมฆไตรรัตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวรวิทย กังศศิเทียม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

