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Abstract
Siam came to control the consumption of opium by using the law as
a equipment between AD 2433-1958. The opium law was adopted in a
mechanical chronological period to regulate the behavior of drug users and
sellers to make the Siamese society that sells drugs legally becomes a truly
drug-free society. An important spirit of the opium law is to control
consumption and opium trading until making opium illegal by announcing
the revolutionary committee in the end. The authors used documentary
research through document analysis to present the Development of
changes in opium consumption by using law as a equipment through five
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presentations contains 1) Opium: Controlling people using the law 2) Opium
law: a tool for organizing society 3) The end of the development of the
opium law 4) Analysis of changes in opium law 5) Conclusion.
The body of knowledge gained from the study found that the state
uses legal mechanisms to regulate the sale and consumption of opium with
the intention of protecting society and balancing the interests of the state
and people who do not consume opium. The state has established a strict
legal mechanism for allowing opium consumption to make it illegal. Until
decisive measures are taken to abolish consumption of opium and curing
all opioid addiction, which is considered an end to the development of
opium law in Siam. This knowledge gained can be used to study the
development of opium tax law during the first century in the Rattanakosin
Kingdom, where Siam used opium tax as a means of controlling sellers and
opium consumers. This will be useful for further study of the historical
development of specific Thai laws history.
Keywords: State equipment, Opium law, Opium consumption.

บทคัดย่อ
สยามเข้ า มาควบคุ ม การบริ โ ภคฝิ่ น โดยใช้ ก ฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ ระหว่ า ง
พุทธศักราช 2433-2501 โดยการประกาศใช้กฎหมายฝิ่นตามช่วงลาดับเวลาอย่างมีกลไก
ทางกฎหมายเพื่อควบคุมประพฤติกรรมของผู้เสพ และผู้ขาย เพื่อให้สภาพสังคมสยามที่
ขายยาเสพติดได้อย่างถูกกฎหมายกลายเป็นสังคมที่ปราศจากยาเสพติดอย่างแท้ จริง
เจตนารมณ์ของกฎหมายฝิ่นที่สาคัญ คือ การควบคุมปริมาณการบริโภค และการซื้อขาย
ฝิ่น จนทาให้ฝิ่นกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยประกาศคณะปฏิวัติในที่สุด ผู้เขียนได้ใช้การ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสารผ่านการวิเคราะห์เอกสารเพื่อนาเสนอพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง
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การบริโภคฝิ่นโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือผ่านการนาเสนอ 5 หัวข้อ ประกอบด้วย
1) ฝิ่น : การควบคุมคนโดยใช้กฎหมาย 2) กฎหมายฝิ่น : เครื่องมือในการจัดระเบียบ
สังคม 3) จุดสิ้นสุดของพัฒนาการกฎหมายฝิ่น 4) วิเคราะห์พัฒนาการการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายฝิ่น 5) บทสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาพบว่า รัฐใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมการขายฝิ่น และการบริโภคฝิ่ น โดยมีเจตนารมณ์เพื่ อป้อ งกัน สัง คมและ
สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของประชาชนที่มิได้บริโภคฝิ่น
รัฐสร้างกลไกการอนุญาตให้บริโภคฝิ่นอย่างเคร่งครัดเพื่อทาให้ฝิ่นผิดกฎหมาย จนกระทั่ง
ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดยกเลิกการบริโภคฝิ่น และบาบัดผู้ติดฝิ่นจนหมดไปอันถือว่าเป็น
การสิ้นสุดของพัฒนาการของกฎหมายฝิ่นในสยาม องค์ความรู้นี้ที่ได้สามารถนาไปใช้ใน
การศึกษาพัฒนาการของกฎหมายภาษีฝิ่นในช่วงศตวรรษแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่
สยามได้ใช้ภาษีฝิ่นเป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้ขายและผู้บริโภคฝิ่น อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเฉพาะเรื่องต่อไป
คาสาคัญ: เครื่องมือของรัฐ, กฎหมายฝิ่น, การบริโภคฝิ่น

บทนา
ฝิ่นในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงเห็นว่าการปราบปรามฝิ่นไม่ เป็นผล จึงทรงเปลี่ยนนโยบายใหม่
ยอมให้คนจีนเสพ และขายฝิ่นได้ถูกต้องตามกฎหมายตามแนวคิดของนักทฤษฎีวิชาการ
อย่าง “รอสโค พาวด์” และ “เยียริ่ง” (พุทธศักราช 2361-2435) ที่รัฐจาต้องเปลี่ยนแปลง
กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการปกครองของรัฐ แต่ต้องเก็บภาษีฝิ่นอย่างผูกขาด ปรากฏว่า
ภาษีฝิ่นทารายได้ให้แก่สยามเป็นจานวนมาก สยามจึงได้สร้างขั้นตอนของการควบคุมฝิ่น
เรื่อยมาโดยต้องการให้ยกเลิกการบริโภคฝิ่นในที่สุดในช่วงปี พุทธศักราช 2501 คณะ
ปฏิวัติได้เห็นว่าการเสพฝิ่นเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย และ
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ให้โทษร้ายแรง ทาให้ประชาชนในรัฐ มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ จึงเห็นสมควรให้เลิก
การเสพฝิ่น และการจาหน่ายฝิ่นในประเทศไทยในที่สุด
การควบคุมและการยกเลิกการบริโภคฝิ่นรัฐได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุม
สังคมสะท้อนให้ เห็น บริ บททางสัง คมที่ต้อ งการให้ บ้ านเมื อ งเกิ ดความสงบสุ ข สยาม
จึงสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อ แก้ไขปัญหาของการขายฝิ่นและบริ โภคฝิ่นสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ “รอสโค พาวด์” ที่รัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในสังคมให้
เกิดการร้าวฉานหรือการสูญเสียน้อยที่สุดตาม “ทฤษฎีวิศวกรรมสังคม” อันเป็นทฤษฎีที่
เน้นภารกิจของผู้ออกกฎหมายในการจัดระบบผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้สมดุล
จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 จนถึงในรัชสมัยของรัชกาลที่
9 ช่วงก่อนปีพุทธศักราช 2501 การบริโภคฝิ่นถูกกฎหมาย แต่ผู้สูบฝิ่นต้องมีใบอนุญาต
ในการสูบฝิ่น และร้านขายฝิ่นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐ และเสีย ภาษีฝิ่นเข้ารัฐโดยถูก
กฎหมายเช่นกัน รัฐได้สร้างกลไกการควบคุมการบริโภคฝิ่นเรื่อยมาอันเป็นเครื่องมือใน
เชิงบวกไปพร้อมกับการป้องกันสังคมของผู้ไม่สูบฝิ่น แม้ภาษีฝิ่นจะทารายได้มากมาย
ให้กับรัฐ แต่ไม่อาจแก้ไขเรื่องการแพร่หลายของฝิ่นที่ผิดกฎหมายได้ จนกระทั่งฝิ่นได้
ผิดกฎหมายโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ในปีพุทธศักราช2501 และได้ถูกยกเลิก
การบริโภคในที่สุด
บทความนี้ น าเสนอพั ฒ นาการของการเปลี่ ย นแปลงการบริ โ ภคฝิ่ น โดยใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือผ่านการนาเสนอ 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) ฝิ่น : การควบคุมคน
โดยใช้กฎหมาย 2) กฎหมายฝิ่น : เครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม 3) จุดสิ้นสุดของ
พั ฒ นาการกฎหมายฝิ่ น 4) วิ เ คราะห์ พั ฒ นาการการเปลี่ ย นแปลงของกฎหมายฝิ่ น
5) บทสรุป ผ่านการวิจัยเชิงเอกสารและการวิเคราะห์เอกสาร องค์ความรู้ที่ได้สามารถ
น าไปใช้ ใ นการศึ ก ษาพั ฒ นาการของกฎหมายภาษี ฝิ่ น ในช่ ว งศตวรรษแรกของ
กรุงรัตนโกสินทร์ที่สยามได้ใช้ภาษีฝิ่นเป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้ขาย และผู้บริโภคฝิ่น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเฉพาะเรื่อง
ต่อไป
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ฝิ่น : การควบคุมคนโดยใช้กฎหมาย
สภาวะการของการบริโภคฝิ่นในช่วงก่อนรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ฝิ่นได้เข้ามาใน
สยามตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งปรากฏการสูบฝิ่นตามชายทะเลฝั่งตะวันออก ชายฝั่งทะเล
ตะวันตก และหัวเมืองชายทะเลภาคใต้ทั่วไป (สายไหม จบกลศึก, 2563) ในเบื้องแรกไม่
มีกฎหมายห้ามการสูบฝิ่นแต่อย่างใด เนื่องจากก่อให้เกิดรายได้แก่สยามเป็นจานวนมาก
และมีความสัม พันธ์ต่อการค้าขายกับต่างประเทศ การไม่มีกฎหมายควบคุมทาให้ฝิ่น
แพร่กระจายออกไป จนกระทั่งในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ได้ทรงออกประกาศ
ในลักษณะป่าวร้อง มิให้พลเมือง "สูบฝิ่น กินฝิ่น และซื้อฝิ่นขายฝิ่น " เพื่อป้องกันมิให้
ชาวสยามติดฝิ่น ต่อมาในสมัย รัชกาลที่ 2 พุทธศักราช 2354 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ออก
พระราชกาหนด "ห้ามซื้อขายฝิ่นสูบฝิ่น " และกาหนดโทษของการสูบฝิ่น และการขาย
ซึ่งต้องถูกริบทรัพย์เป็นราชบาตร และต้องถูกลงโทษเป็นตะพุ่นหญ้าช้าง ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจ
ก็ต้องถูกลงโทษเช่น กัน แต่ ปรากฏในเวลาต่ อมาการสูบ ฝิ่น มิไ ด้ล ดลงแม้แต่ น้อ ยเลย
จนกระทั่งในพุทธศักราช 2362 รัชกาลที่ 2 ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ห้ามสูบฝิ่น ขึ้น อีกครั้ง เพื่ อให้ ผู้สู บฝิ่ นสามารถละเลิก ได้อ ย่ างถาวร ถ้าสามารถเลิ ก ได้
ก็จะไม่มีโทษ และได้เพิ่มโทษสาหรับผู้ที่ไม่สามารถเลิกได้ด้วยการริบบุตรภรรยาให้เป็น
คนโทษ ให้สีข้าวในฉางหลวง ส่วนพ่อค้าที่มีฝิ่นอยู่ในครอบครอง ให้นามามอบไว้เเก่เจ้า
พนักงานรอจนกว่าถึงฤดูมรสุมเรือล่องไปเมืองจีน ก็ให้เจ้าของฝิ่นมารับนาออกไปนอก
พระราชอาณาจักรให้หมดสิ้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเท่าราคาฝิ่น และนาฝิ่นไป
ถ่วงน้าและถูกเฆี่ยน ริบทรัพย์ ประจานแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างเหมือนกับผู้สูบฝิ่น
(สายไหม จบกลศึก, 2563)
จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงตระหนักถึงการลักลอบซื้อขายฝิ่นยังคงมีอยู่
เพราะมีกาไรดีและเมื่อ ติดแล้วมักเลิกยาก ในปีพุทธศักราช 2369 อังกฤษได้ส่งร้อยเอก
เฮนรี่ เบอร์นี เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีและทาสนธิสัญญา รัชกาลที่ 3 ได้ขอยกเว้นการค้า
ฝิ่นโดยมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “..ห้ามมิให้ลูกค้าเอาฝิ่นซึ่งเป็นของต้องห้ามเข้า
มาค้าขาย ณ เมืองไทยเป็นอันขาด ถ้าลูกค้าขืนเอาฝิ่นเข้ามาขายเมื่อใด ให้พระยาผู้ครอง
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เมืองเก็บริบเอาฝิ่นเผาไฟเสียให้สิ้น ...” แต่ฝิ่นก็เริ่มระบาดตามเมืองชายแดนตามชายฝั่ง
ซึ่งล้วนเป็นเมืองที่ชาวจีนตั้งถิ่นฐานทามาหากิน รัชกาลที่ 3 จึงได้ทรงกวดขันให้กวาดล้าง
การค้าฝิ่นครั้งใหญ่ ทั้งปราบปรามสูบฝิ่นอย่างหนัก ริบได้ฝิ่นในปริมาณมาก คิดเป็นราคา
ขายในขณะนั้นคือสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณแผ่นดินหลาย
เท่านัก และโปรดให้รวมนามาเผาทาลายที่สนามไชย หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เมื่อวันที่
18 เมษายน พุทธศักราช 2382 และได้ทรงออกประกาศห้ามสูบฝิ่น (สายไหม จบกลศึก,
2563) ให้ข้าราชการตั้งกองปรับไหม สืบสวนจับฝิ่น ตั้งกองชาระฝิ่น โดยทรงพยายาม
ปราบปรามฝิ่นให้หมดไปจากสยาม
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าการปราบปรามไม่สามารถขจัดปั ญ หา
การสูบและขายฝิ่นได้และก่อให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้น จึงทรงเปลี่ยนนโยบายใหม่
ยอมให้คนจีนเสพและขายฝิ่นได้ตามกฎหมายแต่ต้องเสียภาษีผูกขาดมีนายภาษี เ ป็ น
ผู้ดาเนินการ ปรากฏว่าภาษีฝิ่นทารายได้ให้แก่สยามมาก ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ทรงรวบรวมไว้ในหนังสือลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ใน "ตานานภาษีฝิ่น "
ว่าภาษีที่ได้นั้นประมาณว่าถึงปีละ 4 แสนบาท สูงเป็นอันดับที่ 5 ของรายได้ประเภทต่าง ๆ
และได้มีความพยายามห้ามคนไทยไม่ให้เสพฝิ่น แต่ก็ไม่ได้ผลเต็มที่ (โครงการห้องสมุด
ดิจิทัลวชิรญาณ, 2563) จนกระทั่ง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว สภาพของการค้าฝิ่นยังคงเป็นอยู่เช่นเดิม คือ มีผู้คนจานวนไม่น้อยที่บริโภค
และติดฝิ่นที่มีขายตามโรงยาฝิ่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย และภาษีฝิ่นก็ยังเป็นรายได้ใหญ่
ของประเทศ ทรงดาริที่จะแก้ภาษีฝิ่นที่จะทาให้มีการสูบฝิ่นน้อยลงจนสามารถเลิกได้ใน
ที่สุด และทรงยอมให้สยามขาดรายได้จากภาษีฝิ่น เมื่อไม่มีผู้สูบฝิ่น แต่ความพยายามนี้ไม่
เป็นผลสาเร็จในรัชสมัยของพระองค์
รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวิธีการการควบคุมคนโดยใช้กฎหมายฝิ่น ซึ่งเริ่มต้น
จากประกาศหอรัษฎากรพิพัฒน์ โดยอธิบดีพระคลังมหาสมบัติใน ร.ศ.108 (พุทธศักราช
2432) อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ฝิ่นนั้นชอบด้วยกฎหมาย (ประกาศหอรัษฎากรพิพัฒน์ ,
108) ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บภาษีฝิ่นให้เป็นรายได้เข้ารัฐ เพราะว่าถ้าจะ
ปล่อยให้การหาฝิ่นเป็นไปได้ง่าย ก็ยิ่งจะทาให้การบริโภคฝิ่นนั้นแพร่หลายออกไปในวงกว้าง
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และยากต่อการปราบปรามจนยากต่อการเก็บภาษี การที่สยามเข้ามาควบคุมการซื้อขาย
และการบริ โ ภคฝิ่ น สยามได้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลในประกาศหอรั ษ ฎากรพิ พั ฒ น์ ว่ า “ด้ ว ยต้ อ ง
การควบคุ ม ปริ ม าณของฝิ่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ค นสู บ ฝิ่ น มากขึ้ น โดยรั ฐ ได้ เ ข้ า มาท า
การควบคุมเรื่องการจัดเก็บภาษีจึงจัดตังเจ้าพนักงานโรงฝิ่นเพื่อที่ทาการรับผิดชอบใน
การควบคุมการซื้อขายและรวมไปถึงควบคุมการตั้งโรงฝิ่นแต่ละตาบล เพื่อให้ผู้ที่สูบและ
ผู้ค้าฝิ่นได้มีสถานที่ในการสูบฝิ่น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวสยามทุกคน” อันเป็นออกแบบ
กฎหมายขึ้นมาเฉพาะเพื่อควบคุมการบริโภคฝิ่นโดยใช้การจัดเก็บภาษี อันเป็นกลไกทาง
กฎหมายของรัฐที่ทาเป็นระบบ และกาหนดหน้าที่ให้เจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีฝิ่นอย่างมี
ขั้นตอนที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อสังคมสยามโดยรวม และประโยชน์ต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น
ทั้งปวงสอดคล้องกับทฤษฎีลีออง ดิวกีที่กล่าวถึงการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐ
เพื่อควบคุมคนในสังคมเพื่อให้ตั้งอยู่บนจิตสานึกเน้นประโยชน์ ของสังคมร่วมกัน (จรัญ
โฆษณานันท์, 2550 : 246) โดยใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
หากผู้ใดจะตั้งร้านขายฝิ่น หรือร้านสูบฝิ่นจะต้องยื่นหนังสือขอรับใบอนุญ าต
ต่ อ เจ้ า ภาษี ฝิ่ น ก่ อ น ใบอนุ ญ าตนั้ น ประกอบไปด้ ว ย 2 ประเภท คื อ “ยี่ ก งษี ” และ
“ร้านย่อย” ยี่กงษีเป็นร้านค้าฝิ่นรายใหญ่ที่ครอบครองฝิ่นในร้านได้ไม่เกิน 200 ตาลึงจีน
ซึ่งสามารถขายฝิ่นให้กับผู้สูบฝิ่นโดยตรง แต่จะขายให้กับผู้เป็นร้านย่อยไม่ได้ ส่วนร้าน
ย่อยหรือร้านค้าปลีก กฎหมายกาหนดให้มีฝิ่นอยู่ในร้านได้ ไม่เกิน 10 ตาลึงจีน จะขาย
ให้กับผู้ที่สูบฝิ่นในพื้นที่ของตนเท่านั้น ราคาฝิ่นที่ขายต้องไม่เกินที่รัฐกาหนด และขายได้
แต่เฉพาะฝิ่นหลวงที่ได้รับอนุญาตอีกด้วย โดยในแต่ละเขตพื้นที่จะต้องมีโรงต้มฝิ่น ดิบ
เพียงหนึ่งแห่งที่มีหน้าที่ต้องทาบัญชีฝิ่นดิบอย่างเปิดเผย (ประกาศข้อบังคับภาษีฝิ่นรัตน
โกสินทรศก 118, 117) แสดงให้เห็นว่า การออกใบอนุญาตให้ ร้านค้าที่จาหน่ายฝิ่นเป็น
ความต้องการของรัฐที่จะทาให้ฝิ่นถูกกฎหมาย เป็นการควบคุมปริมาณฝิ่น และควบคุม
ผู้บริโภคฝิ่นมากกว่าที่จะทาให้มีการซื้อขายโดยเสรี การกาหนดให้ร้านค้าปลีกให้บริการ
แก่ผู้สูบฝิ่น ในพื้ น ที่ที่ต้องเข้ามาสูบ ฝิ่น ในร้านได้ เท่านั้น จึงเห็นได้ว่ารัฐ ต้องการจากั ด
สถานที่ สู บ ฝิ่ น และปริ ม าณการสู บฝิ่ น มิใ ห้มี ก ารสู บ ฝิ่ นนอกสถานที่ ที่ รั ฐมิ ไ ด้อนุญ าต
อันเป็นการควบคุมฝิ่นมิให้แพร่หลายอีกทางหนึ่ง
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อย่างไรก็ดี การออกประกาศเรื่องนี้ยังมีการผิดพลาดอยู่บ้าง จึงได้มีการประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับภาษีฝิ่นขึ้นอีกฉบับ ซึ่งมีสาระสาคัญว่า ถ้าผู้รับใบอนุญาตร้านขาย
ฝิ่น (ยี่กงษี) นั้นตั้งอยู่ไกลอยู่ต่างเมือง อนุญาตให้ยี่กงษีครอบครองฝิ่นได้ไม่เกิน 2,000
ตาลึงจีนในเมืองนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นร้ านที่มีพื้นที่อยู่ไกลจากที่ทาการฝิ่นของ
พนักงานรัฐบาล ซึ่งแต่เดิมนั้นก่อนมีการยกเลิกข้อกาหนดนี้ ใบอนุญาตของยี่กงษีให้มีฝิ่น
ไว้ในครอบครองโดยมีน้าหนักได้ไม่เกิน 200 ตาลึงจีน ตามประกาศนี้ ร้านย่อยให้มีฝิ่นอยู่
ในร้านมีน้าหนักไม่เกิน 10 ตาลึงจีนเช่นเดิม แต่หากร้านอยู่ไกลจากที่ทาการฝิ่น ถ้าอธิบดี
จัดการอากรฝิ่นหลวงอาจเห็นสมควรก็จะออกใบอนุญาตพิเศษให้แก่ร้านย่อย ให้มีฝิ่นคง
อยู่ในร้านหนักได้ไม่เกินกว่ า 200 ตาลึงจีนก็ได้ อันเป็นกรณีเพื่อความจาเป็ น และเป็น
การอนุญาตเฉพาะราย ฝิ่นทีข่ ายอยู่ในร้านถือว่าชอบกฎหมายทั้งหมด แต่หากครอบครอง
เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ผู้ครอบครองต้องโทษฐานมีฝิ่นเถื่อนในครอบครอง และต้อง
ถูกยึดฝิ่นทั้งหมดไม่ให้ขาย และเพิกถอนใบอนุญาต ร้านที่มีใบอนุญาตขายฝิ่นต้องสาแดง
กระดานป้ายลงหมายเลขตามใบอนุญาต ชื่อยี่ห้อ และต้องมีตราเจ้าพนักงานภาษีฝิ่น
หรือยี่กงษีฝิ่นกากับด้วย (ประกาศแก้ไขข้อบังคับภาษีฝิ่น ร.ศ 118 ข้อ 2, 2457) การที่รัฐ
ได้แก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ขายฝิ่นในการมีฝิ่นไว้ในร้านอย่าง
ถูกกฎหมายตามที่รัฐได้อนุญาตให้มีไว้เกินจานวนได้ การอนุญาตเช่นนี้เป็นเครื่องมือของ
รั ฐ ในการควบคุ มปริม าณฝิ่ นให้มีค วามพอดี แก่ก ารขายสอดคล้ องทฤษฎี ของรูดอร์ฟ
ฟอน เยียริ่ง ที่แสดงว่าการที่รัฐออกฎหมายมาเพื่อแก้ปัญหาแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่อง
ปริมาณการครอบครองเพื่อขายฝิ่น แต่เป็ นการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ค้า
ฝิ่น และผู้บริโภคฝิ่น อันเป็นการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ทันสมัยโดยมิได้เปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญของกฎหมายฝิ่น ทาให้คนในสังคมไม่รู้สึกตัว และทาให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยน
ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการค้ าฝิ่น แต่เป็นไปเพื่อเพื่อความ
สะดวกต่อการค้าฝิ่นที่ยังคงดาเนินอยู่ ทาให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความสบายใจต่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโดยรัฐที่สร้างกฎหมายที่เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม
และประชาชนยอมรับเงื่อนไขนั้นโดยง่าย
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การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการอนุญ าตให้ร้านค้ารายใหญ่ครอบครองฝิ่น ได้มากขึ้น
ยังสอดคล้องกับทฤษฎี “รอสโค พาวด์” ที่แสดงว่ากฎหมายที่บังคับใช้เฉพาะเรื่องต้อง
มั่นคงแต่ต้องไม่หยุดนิ่ง (เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, 2556) เพื่อมิให้เกิดข้อจากัดอันเนื่องจาก
ขั้นตอนทางกฎหมายที่ไม่ควรจะเป็น และผ่อนคลายข้อจากัดของกฎหมายโดยขยาย
อัตราการครอบครองฝิ่นเพื่อขายได้มากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคฝิ่น
ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการขายฝิ่น และก่อให้เกิดความมั่นคงในการจัดหารายได้ที่ทัน
ต่อสภาพการค้าฝิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
ต่อมา ในสมัยรัตนโกสินทรศก 120 (พุทธศักราช 2445) เกิดเหตุมีคนนาเข้า
ยาเม็ดที่มีส่วนผสมของฝิ่นมาจาหน่ายในสยาม ซึ่งเรียกว่า “ยาอี”๋ ยาชนิดนี้มีราคาถูกกว่า
ฝิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ขายเป็นอย่างมากและหาเสพได้ง่าย แต่ให้ฤทธิ์เสพติดที่ใกล้เคียงกัน
ผู้นาเข้ายาอี๋ได้ยื่นบัญชีต่อ“ซุล” (กรมศุลกากร) ว่าเป็นยาที่ใช้ในการบาบัดรักษาโรค
ต่าง ๆ เมื่อแพทย์ทาการตรวจฤทธิ์ทางยา พบว่า ยาอี๋เหล่านี้ได้มีส่วนผสมของฝิ่น เป็น
จานวนมาก เป็นฝิ่นคุณภาพต่าที่ไม่บริสุทธิ์ที่จะเหมาะต่อการนามารักษาโรค และอาจทา
ให้ผู้บริโภคยาอี๋เพื่อรักษาโรค แต่ไ ม่เคยสูบฝิ่นได้รับอันตรายจากฤทธิ์ของยาอี๋ได้จนอาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิต รัฐจึงเห็นว่าฝิ่นที่ปะปนอยู่ในยาอี๋ ผู้นาเข้ายาอี๋มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
การเก็บภาษีฝิ่น เต็มจานวน รัฐจึงกาหนดให้ ยาอี๋เป็นยาที่ไม่ได้รับอนุญ าตให้ขาย ผู้ใด
ลักลอบขายยาอี๋จะถือว่าเป็นการขายฝิ่นเถื่อน อย่างไรก็ดี ยาอี๋จึงกลายเป็นยาควบคุม
สาหรับผู้ป่วย และได้ รับการยกเว้นให้ใช้ได้เมื่อมีการนาเข้าอย่างถูกต้องโดยแพทย์ เป็น
ผู้สั่งจ่ายยาอี๋ให้กับผู้ป่วยเท่านั้น (ประกาศห้ามไม่ให้นายาอี๋แลยาผสมฝิ่นเข้ามาขายใน
ราชอาณาจั ก รสยามรั ต นโกสิ น ทรศก120, 120) ผลกระทบจากการน าเข้ า ยาอี๋ ก่อน
ผลกระทบที่สาคัญต่อการค้าฝิ่นที่ชอบด้วยกฎหมายที่สามารถนามาทดแทนการนาเข้าฝิ่น
ได้ ซ้ายังมีราคาถูกกว่า หาได้ง่ายและยังหลบเลี่ยงการเสียภาษีฝิ่นโดยใช้วิธีนาเข้ายาอี๋ที่มี
ฤทธิ์ใกล้เคียงขึ้นทดแทน จึงทาให้รายได้จากการขายฝิ่นของรัฐลดลง แม้ ผู้นาเข้าจะ
สาแดงว่ายาอี๋เป็นยาภายนอกราชอาณาจักรเพื่อการรักษาโรค แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีส่วนผสมของฝิ่นมากเกินไป จึงน่าเชื่อว่าน่าจะมีการนาเข้ามาเพื่อเสพแทนฝิ่น
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รัฐจึงออกประกาศเข้ามาควบคุมการนาเข้ายาอี๋ และสร้างข้อจากัดของการใช้ยาอี๋ที่ต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
อย่างไรก็ดี การใช้ยาอี๋ได้รับความนิยมมากจนแพร่หลายออกไปยังหมู่ประชาชน
ท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ รายได้ ข องการขายฝิ่ น ที่ ถู ก กฎหมาย ต่ อ มาสยามได้ พ บว่ า มี
การกั ก ตุ น ยาอี๋ เ พื่ อ จ าหน่ า ย สยามจึ ง ต้ อ งออกประกาศแก่ บ รรดาผู้ ที่ มี ย าอี๋ ไ ว้ ใ น
ครอบครองที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ต้องสาแดงจานวนยาอี๋ที่มีอยู่ เพื่อให้รัฐบาลและ
เจ้ า พนั ก งานท าบัญ ชี ในการรับ ซื้อ ยาอี๋ ตามราคา ในการท าบั ญ ชี นั้นมี ช่ว งระยะเวลา
ก าหนดไว้ ว่ า ถ้า พ้ น วั นที่ ก าหนดไปแล้ วให้ถื อ ว่า ผู้ นั้ นปิ ดบั งฝิ่ น เถื่ อนไว้ใ นครอบครอง
และจะต้ อ งมี โ ทษ (ประกาศให้ ผู้ ที่ มี ย าอี๋ ม าบอกบาญชี ที่ เ จ้ า พนั ก งานกรมสุ ร ายาฝิ่ น
ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ กรุงเทพฯ, 120) การจากัดปริมาณการนาเข้า การจากัดราคา
การสาแดงจานวนตามที่กาหนด และการที่ให้มีการทาบัญชีแก่ผู้ที่มี ยาอี๋ในครอบครอง
รั ฐ ต้ อ งการสร้ า งกลไกการควบคุ ม โดยใช้ ก ฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ สกั ด กั้ น ไม่ ใ ห้ มี
การแพร่หลายของยาอีแ๋ ทนการสูบฝิ่น โดยแก้ปัญหาการลักลอบการนาเข้ายาอี๋ และกาหนด
บทลงโทษสาหรับผู้ที่มียาอี๋ไว้ครอบครอง หากไม่มาสาแดงการครอบครองยาอี๋ภายใน
เวลากาหนด ย่อมถือว่าเป็นการครอบครองฝิ่ นเถื่อนและต้องได้รับโทษ การที่รัฐจาต้อง
ออกบทลงโทษ และกาหนดข้อจากัดของการครอบครองยาอี๋ นั้น รัฐมีเป้าประสงค์ที่จะ
จากัดการใช้ยาอี๋ที่สามารถทาแทนการเสพฝิ่นที่ถูกกฎหมายให้หมดไป เพราะรัฐมองเห็น
ถึงผลกระทบต่อผู้ค้าฝิ่นเดิมที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายฝิ่นโดยถูกต้องที่มีข้อจากัดของ
ผู้บริโภคฝิ่นที่ต้องมาซื้อ และหาสูบแต่เฉพาะสถานที่ที่รัฐกาหนดเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก
ยาอี๋ ที่มีสถานะเป็น ยารั กษาโรค และไม่มีข้อจากัด ในการเสพเฉกเช่นการบริโ ภคฝิ่ น
จึงอาจพกไปใช้ในครัวเรือน ร้านตลาด หรือในที่ส่วนตัวอื่น ซ้ายังมีราคาที่ถูกกว่าฝิ่นที่ถูก
กฎหมายและหาเสพได้ง่าย ทาให้ยาอี๋อาจแพร่กระจายออกไปจนยากต่อการปราบปราม
และมีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้ าฝิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงส่งผลให้ผู้ค้าฝิ่นไม่อาจ
จ่ายค่าภาษีฝิ่นได้อย่างเต็มที่เนื่องจากอัตราภาษีฝิ่นในสมัยนั้นมีอัตราที่ตายตัว เมื่อรายได้
ของผู้ขายฝิ่นลดลงเนื่องจากถูกยาอี๋เถื่อนที่เข้ามาแทรกแซงการขายฝิ่น จึงทาให้รายได้
ของร้านขายฝิ่นลดลง รัฐจึงจาเป็นต้ องออกกฎหมายเพื่อสร้างข้อจากัดของการขายยาอี๋

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

อันสอดคล้องทฤษฎีของรูดอร์ฟ ฟอน เยียริ่ง ที่อธิบายเอาไว้ว่าเรื่องที่รัฐออกกฎหมาย
โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเป้าเพื่อกาจัดความผิดกฎหมายโดยสร้างข้อจากัดทางกฎหมาย
เพื่ อ ห้ า มการจ าหน่ า ยสิ่ ง ที่ รั ฐ ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตที่ มี ก ารสร้ า งเงื่ อ นไขที่ จ ากั ด ครั ด เคร่ ง
และเป็นการสร้างขั้นตอนให้รัฐเข้ามาแทรกแซงการจาหน่ายยาอี๋เพื่อ ให้ยาอี๋หมดไปจาก
สยามโดยเร็วเพราะต้องการให้การขายฝิ่นที่รัฐสนับสนุนอยู่ก่อนแล้วเป็นไปโดยคล่องตัว
สร้างรายได้ให้กับรัฐได้มั่งคงกว่า และไม่ทาให้ความสัมพันธ์กับประเทศผู้ค้า ฝิ่นที่รัฐบาล
ทาการค้ากันมาอย่างยาวนานต้องเสื่อมถอยลง
ในช่วงรัตนโกสินทรศก 125 (พุทธศักราช 2450) ความนิยมในการบริโภคฝิ่นใน
สยามมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เนื่องจากประชาชนสามารถบริโภคฝิ่นได้โดยเสรี แต่ฝิ่นที่
รัฐอนุญาตให้ขายมีราคาสูง จึงมีการลักลอบนาฝิ่นเถื่อนเข้า มาจาหน่ายในราชอาณาจักร
รัฐจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติในการกาหนดโทษของฝิ่นเถื่อนขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีใคร
กล้าลักลอบที่จะนาฝิ่นเถื่อนเข้ามาในสยาม เพราะการจาหน่ายฝิ่นเถื่อนเป็นการกระทาที่
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ในการเก็บภาษี ฝิ่นของแผ่นดิน โดยกาหนดโทษสาหรับ
ผู้กระทาความผิดในการลักลอบฝิ่นเถื่อนเข้ามาในสยาม หรือมีฝิ่นเถื่อน รวมถึงมูลฝิ่น
เถื่อนเก็บไว้ครอบครองให้ผู้นั้นรับบทลงโทษทางอาญา เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ใน
การตรวจสอบฝิ่นเถื่อนด้วยความสุจริตโปร่งใส (พระราชบัญญัติกาหนดโทษทาฝิ่นเถื่อน
รัตนโกสินทรศก 125, 125) การกาหนดโทษไว้ เพื่ อให้ คนเกรงกลัว ต่อ กฎหมายเป็ น
การควบคุมสังคมโดยการห้ามปราม และกาหนดโทษต่อผู้ฝ่าฝืน อัตราโทษที่กาหนดเอาไว้
เป็นการสร้างเหตุผลของรัฐในการออกกฎหมายมาจัดระเบียบในสังคมที่มุ่งหมายให้เกิด
ความสงบสุข และความเรียบร้อยในสังคมสอดคล้องตามทฤษฎีของลีอ อง ดิวกี ที่เน้น
ความสาคัญของ“หน้าที่” ตามกฎหมายของคนที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคฝิ่นที่ต้องทาตาม
กฎหมายมากกว่าที่จะให้ “สิทธิ” ในการบริโภคฝิ่นโดยเสรี รัฐจึงเลือกที่จะใช้การควบคุม
ฝิ่นเถื่อนมากกกว่าที่จะปล่อยให้เกิดการค้าฝิ่นเถื่อนที่ไร้การควบคุม การออกพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จึงเป็นการควบคุมชาวสยามให้ปฏิบัติตาม และเคารพกฎหมาย กฎหมายนี้จึงเป็น
เครื่องมือของรัฐในการควบคุมคน และควบคุมฝิ่นเถื่อนเพื่อผลประโยชน์ในการจัดเก็บ
ภาษีของแผ่นดิน
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จึงสรุปได้ว่า กฎหมายฝิ่นถูกใช้เป็นเครื่องมือของสยามในการควบคุมคนที่มี
ประสิทธิภาพ สยามใช้การอนุญาตให้มีการค้าฝิ่นที่ชอบด้วยกฎหมายผ่านกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมายทั้ง การขออนุญ าต การจากัดจ านวนฝิ่นของผู้ ค้ า ฝิ่น สถานที่เสพฝิ่น และ
การปราบปรามการเข้ามาของยาอี๋ซึ่งถือว่าเป็นยาที่มีส่วนผสมของฝิ่นที่แพร่เข้ามาจนทา
ให้รายได้ในการค้าฝิ่นที่ชอบด้วยกฎหมายลดลง รัฐจึงต้องออกกฎหมายมาเพื่อจากัด
การนาเข้ายาอี๋ การครอบครองยาอี๋ และการใช้ยาอี๋ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และ
การออกกฎหมายเพื่อปราบปรามฝิ่นเถื่อน เพื่อไม่ให้เกิดการค้าฝิ่นอย่างเสรีที่รัฐไม่อาจ
ควบคุม และทาให้รายได้ของรัฐลดลงจนมีผลกระทบต่อผู้ค้าฝิ่นที่ได้รับอนุญาต จะเห็นได้
ว่า รัฐได้เข้ามาควบคุมการค้าฝิ่น และการบริโภคฝิ่นทุกขั้นตอนโดยกฎหมายที่มีการแก้ไข
เพิ่ มเติมให้สอดคล้องกับบริบททางการค้า และสภาพของการการกระทาความผิ ด ที่
เกิ ด ขึ้ น กฎหมายฝิ่ น จึ ง เป็ น เครื่ อ งส าคั ญของรั ฐ ที่ ช่ วยให้รั ฐ จั ดเก็ บ ภาษี ฝิ่ นได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านกลไกของกฎหมายที่ผ่านการออกแบบเพื่อส่งเสริมการค้าฝิ่นที่ชอบด้วย
กฎหมาย และปราบปรามการค้าฝิ่นเถื่อนที่ทาให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเสียภาษีฝิ่น

กฎหมายฝิ่น : เครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม
กฎหมายฝิ่นกลายเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมการค้าฝิ่นของสยาม
กฎหมายถูกนามาใช้เพื่อให้รัฐสามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์ในการเก็บภาษีฝิ่นที่ไม่ยุ่งยาก
สยามได้ จั ด ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานเป็ น เครื่ อ งมื อ บั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายฝิ่ น ตั้ ง
เป้าประสงค์ไว้ โดยให้อานาจและหน้าที่แก่เจ้ าหน้าที่ในการดาเนินการตามกฎหมายที่
สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ กล่าวคือ รัฐจะทาการสิ่งใดก็จะบัญญัติกฎหมาย และกฎหมาย
นั้นเองก็ให้อานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
ดาเนินการสิ่งใดเกินไปกว่าอานาจ และหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดมิได้ การตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามกฎหมายฝิ่นจึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของรัฐที่จะเข้ามาช่วยอานวยการปฏิบัติการตาม
กฎหมายฝิ่นให้ดาเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่
เจ้าพนักงานภาษีฝิ่น เจ้าพนักงานโรงฝิ่น และเจ้าภาษีฝิ่น โดยในช่วงปีพุทธศักราช 2434

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดนี้เพื่อควบคุมจานวนในการซื้อขายฝิ่นไม่ให้มีมาก หรือ
น้อยจนเกินไปในแต่ละวัน หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละประเภทต่างก็มีจานวน และ
หน้าที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ การจัดตั้งพนักงานภาษี 1 นาย และรองเจ้าพนักงาน
(เจ้าจานวนรอง) 1 นาย ในส่วนของโรงฝิ่นมีการจัดตั้งพนักงานโรงฝิ่น 1 นาย และรองเจ้า
พนักงาน (เจ้าพนักงานรอง) 1 นาย (กฎหมายภาษีฝิ่นเพิ่มเติม, 109) การที่รฐั เข้ามาได้จัด
ระเบียบการค้าฝิ่นและการจัดเก็บภาษี โดยการจัดตั้งเจ้า พนักงานต่าง ๆ ขึ้นมาก็เพื่อมิให้
เกิดความวุ่นวายต่อการค้า ฝิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับคนจานวนมาก และเป็นการจัดระเบียบ
อานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝิ่นที่เคยมีอานาจและมีหน้าที่ทับซ้อนกันอยู่เดิม
จากการศึกษาพบว่า เจตนารมณ์ที่แท้จริงของการจัดตั้งพนักงานเหล่านี้อยู่ที่รัฐ
ต้องการปราบปรามฝิ่นเถื่อน หรือฝิ่นที่ไม่ได้ผ่านจากการผลิตโดยรัฐซึ่งมิได้มีการเสียภาษี
ฝิ่นโดยถูกต้อง โดยเน้นประโยชน์ของสังคมสยามโดยรวมมากกว่าที่จะมุ่งประโยชน์ของ
รัฐเป็นหลัก สอดคล้องตามทฤษฎีของรูดอร์ฟ ฟอน เยียริ่ง ซึ่งแสดงเห็นถึงการบรรลุ
เป้าหมายของกฎหมายเฉพาะเรื่องต้องเป็นไปเพื่ออรรถประโยชน์เชิงสังคม รัฐจึงต้องเข้า
มาจัดระเบียบสังคม และจัดตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเพื่อควบคุมการค้าฝิ่นเพื่อประโยชน์คนใน
สยาม ก่อให้ เกิดความสงบเรียบร้อย และความสะดวกในการนาฝิ่นมาค้าขายในระบบ
การค้าฝิ่นของสยาม การจัดระเบียบการค้าฝิ่นมีลาดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการตามกฎหมายมากกกว่าที่จะสนับสนุนให้มีการค้าขายโดย
เสรี ฝิ่นจึงกลายเป็นสินค้าควบคุมที่รัฐเข้ามาแทรกแซงกลไกการค้าตั้งแต่ต้น รัฐจึงสร้าง
กลไกการบังคับทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่จาเพาะ เช่น หน้าทีส่ าคัญของ
เจ้าพนักงานภาษีฝิ่นที่ทาบัญชีขายฝิ่นตลอดทั้งปีภาษี เมื่อถึงสิ้นปีเจ้าพนักงานภาษีต้องส่ง
บัญชีให้แก่อธิ บดีพระคลังมหาสมบัติ เพื่อ ตรวจสอบเงินทุนในการผลิต และค้าขายฝิ่น
ถ้าเงินทุนที่ตั้งไว้ในแต่ละปี หาย หรือขาดทุนไป เจ้าพนักงานภาษี ฝิ่นต้องรับผิดชอบใน
ส่วนที่เงินทุนหายไปทั้งหมด เช่นนี้ จึงเป็นการบังคับในทางอ้อมว่าเจ้าพนักงานภาษีฝิ่น
จะต้องตรวจตราต้นทุนของการขายฝิ่นมิให้บกพร่องในโรงฝิ่นแต่ละแห่ง เพื่อป้องกันมิให้
เกิดการคดโกงจนรัฐต้องสูญเสียต้นทุนในการผลิตซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ในการขายฝิ่นใน
ระยะยาว
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ส่วนเจ้าพนักงานโรงฝิ่น มีหน้าที่สาคัญในการทาบัญชีรับฝิ่นดิบแต่ละครั้งว่ามี
จานวนเท่าไหร่ และต้องมีหน้าที่ทาการบรรจุภัณฑ์ฝิ่นดิบให้แข็งแรง และต้องประทับตรา
ให้มั่นคง เพื่ อมิให้มี การลักลอบเปิดดูตามทางที่ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ฝิ่นดิบใดที่ไม่มีตรา
ประทับ จะถือว่าเป็นฝิ่นเถื่อนที่ผิดกฎหมาย และไม่อาจนามาขายได้ ความรับผิดชอบเจ้า
พนักงานโรงฝิ่นยังมีหน้าที่ในการตรวจนับฝิ่นดิบในโรงฝิ่น ถ้าฝิน่ ดิบขาดหายไป เจ้าพนักงาน
โรงฝิ่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนโดยคิดคานวณจากจานวนฝิ่นดิบที่หายไป
ว่ามีราคาต่อหน่วยเท่าใด และทากาไรได้เพียงใด แล้วคิดเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เจ้า
พนักงานโรงฝิ่นต้องชดใช้ คือ ราคาฝิ่นดิบคิดคานวณตามหน่วยบวกเข้ากับกาไรที่คาดว่า
จะขายได้ในแต่ละหน่วย
ส่วนเจ้าภาษีฝิ่น มีหน้าที่สาคัญในการรับฝิ่นสุกมาจาหน่ายในแต่ละจังหวัด
ที่ได้รับอนุญาตให้ขายฝิ่น และเมื่อถึงกาหนดวันส่งเงินค่าขายฝิ่นที่ได้รับในแต่ละเดือน
เจ้าภาษีฝิ่นต้องส่งให้ทัน ตามกาหนดที่ได้ตกลงเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางว่าจะส่งวัน
ไหนของเดือน แต่ถ้าไม่ได้ส่งภายในวันที่กาหนด กฎหมายกาหนดให้เจ้าพนักงานจับตัว
เจ้าภาษีฝิ่นไปขัง และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอันเป็นการลงโทษเจ้าภาษีฝิ่นที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ทาให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
การที่รัฐได้แบ่งหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจน ล้วนแต่ มีจุดประสงค์
เป็นอย่างเดียวกัน คือ ทาให้การค้าฝิ่นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะส่งผลให้การขาย
ฝิ่นเถื่อนลดน้อยถอยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุด ในการเบิกฝิ่นรับไปขายแต่ละครั้งนั้นต้องให้
เจ้าภาษีทุกจังหวัดยื่นหางว่าว (บัญชี) เพื่อจะขอรับจานวนฝิ่นไปขาย และเมื่อถึงวันรับฝิ่น
ต้องทาใบเบิกยื่นต่อเจ้าพนักงานภาษีฝิ่นอีกด้วย หากมีบุคคลใดจะตั้งร้านฝิ่นเพื่อขายในที่
ใดก็ตาม ต้องให้เจ้าภาษีทาบัญชีบอกจานวนร้านขายฝิ่นต่อเจ้าพนักงานภาษีฝิ่น เพื่อจะ
ได้ออกใบอนุญ าตให้ ขายฝิ่นได้อย่างถูกต้อง ร้านที่ขายฝิ่นที่มีใบอนุญ าตจึงเป็นร้านที่
ถูกต้องตามกฎหมาย การที่รัฐจัดตั้ง เจ้าภาษีให้มีหน้าที่รับฝิ่นมาขายแทนที่รัฐจะเป็นผู้
จาหน่ายโดยตรงอันก่อให้เกิดความยุ่งยาก รัฐจึงกาหนดให้มีเจ้าภาษีมาเบิกรับฝิ่นไปขาย
ด้วยการจัดทาบัญชีเป็นการควบคุมปริมาณการบริโภคฝิ่นที่รัฐสามารถตรวจสอบได้ในแต่
ละเดือน รัฐสามารถควบคุมผลกาไรต่อหน่วยที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดได้เป็นจานวน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

แน่นอนเพราะมีการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทาบัญชีควบคุมการจาหน่ายฝิ่นอย่างเคร่ งครัด
ส่งผลให้เกิด การจัด เก็บ ภาษีฝิ่ น จากการจาหน่ า ยฝิ่ นดิบ ในแต่ ล ะเดื อนเป็น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบของเจ้าภาษีที่จะต้องดูแลฝิ่นในแต่ละเขตที่ตนต้องรับผิดชอบ
เพื่อไม่ให้เกิดการจาหน่ายฝิ่นมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อผลกาไรที่รัฐควรจะได้รับ
การที่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งร้านขายฝิ่นนั้นเป็นการป้องกันไม่ให้ มีการทาฝิ่นเถื่อนขึ้นมา
ขายแทนที่ฝิ่นที่รัฐได้อนุญาตให้ขายอย่ างถู กต้อ ง รัฐจึง เข้ามาจัดตั้งร้ านขายฝิ่ น ที่ ถู ก
กฎหมายที่มีใบอนุญ าตที่ให้จาหน่ายได้ในเขตพื้นที่รัฐกาหนดเท่านั้น แสดงให้เห็นถึง
การปรั บ เปลี่ ย นกฎหมายฝิ่ น ให้ ทั น สมั ย ตลอดเวลาที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพการค้าฝิ่นที่ยังคงดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามทฤษฎีของ
รูดอฟ ฟอน เยียริ่ง ที่มองว่าการจะออกกฎหมายต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อมาควบคุมความ
ประพฤติทางการค้าต้องมุ่งไปเน้นไปยังผลประโยชน์ทางสังคมที่จะได้รับมากกว่าที่ใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในสังคมแต่เพียงอย่างเดียว ดังจะเห็นได้จาก
การที่รัฐกาหนดขั้นตอน และรายละเอียดในการเบิกฝิ่นเพื่อขาย รัฐกาหนดขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด รัฐจึงต้องกาหนดเงื่อนไขและมีการจัดตั้ง
เจ้าหน้าที่เพื่ อแก้ปัญหาในการจาหน่ายฝิ่นที่มีอยู่เดิม เช่น การเบิกฝิ่นไปจาหน่า ยกับ
การจัดทาบัญชีที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ รัฐจึงต้องออกกฎเกณฑ์การเบิกฝิ่น
การจัดทาบัญ ชี และการตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงขึ้นมาแก้ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าว
การปรับเปลี่ยนกฎหมายฝิ่นในแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา สยามต้องการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ให้เข้ากับสภาพทางสังคมที่มีคนต้องการฝิ่นมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากในเวลามีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษีฝิ่นเพิ่มเติม พุ ทธศักราช 2461 ที่มี
การเปลี่ยนแปลงวิธีการขายฝิ่นแบบใหม่ขึ้นอีกครั้ง กล่าวคือ ไม่ให้ใครซื้อ หรือมีฝิ่นสุกไว้
เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด แสดงถึงการควบคุมการซื้อขายที่ควบคุมไปถึงตัวผู้บริโภคฝิ่น
ที่ไม่ต้องการให้ผู้ใดมีฝิ่นสุกเอาไว้ครอบครองเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดอันจะเป็นช่องทาง
ให้ผู้นั้นนาฝิ่นสุกไปขายต่อเพื่อเก็งกาไรได้ และยังเป็นการควบคุมร้านขายฝิ่นมิให้ขายฝิ่น
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เกินไปกว่าที่แจ้งเอาไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ในกฎหมายฉบับนี้ยังคงเน้นในเรื่องปริมาณการขายฝิ่น แต่ยังมีข้อยกเว้นอยู่
ว่าหากผู้ที่ซื้อไม่มีใบอนุญาตก็ยังสามารถขายให้ได้ แต่ต้องขายในปริมาณที่กฎหมาย
กาหนดไว้ เท่านั้น ซึ่งเป็นจานวนน้อยกว่าการขายให้กับผู้มีใบอนุญาต แสดงให้เห็นว่ า
การควบคุมปริมาณฝิ่นในการซื้อขาย และการยังผ่อนคลายข้อกฎหมายบางประการที่
สามารถท าได้ ภ ายในขอบเขตที่ ก ฎหมายก าหนด (พระราชบั ญ ญั ติ ฝิ่ น เพิ่ ม เติ ม พระพุทธศักราช 2461, 2460)
จึงสรุปได้ว่า การที่รัฐจัดตั้งเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดสภาพคล่องในการขายฝิ่นที่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐจึงสร้างกลไกการขายฝิ่นขึ้น
ใหม่โดยใช้เจ้าพนักงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะเป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบการค้าขายฝิ่น
และแก้ไขปัญ หาภาวะขาดทุนเนื่องจากยอดของการจาหน่ายกับบัญ ชีที่จัดท าเข้ า มา
สะท้อนให้เห็นได้ว่าการไม่มีระบบ หรือขั้นตอนทางกฎหมาย และกระบวนการตรวจสอบ
ที่ดีย่อมเกิดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยอาศัยอานาจของเจ้าหน้าที่นั้นเองแสวงหา
ประโยชน์เข้าสู่ตน รัฐจึงกาหนดว่าหากบัญชีไม่ตรงกับฝิ่นที่เบิกไปขาย เจ้าพนักงานผู้นั้น
ต้องรับผิด ทั้งนี้ ในภายหลังรัฐเข้ามาควบคุมการบริโภคฝิ่นของผู้ซื้อมิให้ มีฝิ่นมากเกินไป
กว่าที่รัฐอนุญาตให้ซื้อ แสดงให้เห็นว่าฝิ่นเป็นที่ต้องการในสังคมมาก การจาหน่ายฝิ่นโดย
รัฐไม่สามารถครอบคลุมผู้บริโภคได้ทั้งหมด จึงได้อนุญาตให้ผู้ซื้ออาจขายได้ในจานวน
จากัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกาไรของร้านค้าฝิ่นที่มีใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
รัฐเล็งเห็นถ้าปล่อยให้สูบฝิ่นได้ตามอาเภอใจเฉกเช่นเก่าก่อน จะทาให้สุขภาพของผู้สูบฝิ่น
นั้นมีภูมิคุ้มกันที่แย่ลง และจะทาให้เกิดโรคได้ในภายหลัง รัฐ จึงได้ออกกฎหมายควบคุม
ปริ ม าณในการซื้ อ ขายฝิ่ น ซึ่ ง เท่ า กั บ เป็ น การก าจั ด ฝิ่ น โดยทางอ้ อ มโดยใช้ ก ารจ ากั ด
การบริโภค โดยใช้ กฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุม ผู้บริโภค และทาให้สยามสามารถใช้
กระบวนกฎหมายยกเลิกขายฝิ่นในที่สุด ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

จุดสิ้นสุดของการพัฒนาการกฎหมายฝิ่น
ในพุทธศักราช 2464 รัชกาลที่ 6 ได้เข้าร่วมทาสัญญาระหว่างประเทศอันเป็น
การประชุมของตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ณ กรุงเฮก ตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ได้แก่
จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เปอร์เซีย โปรตุเกส รัสเซีย และสยาม (United
Nations Office on Drugs and Crime, 2008) อันเป็นการประชุมที่สืบเนื่องมาจากการ
ประชุมระหว่างชาติเรื่อง International Opium Commission ในพุทธศักราช 2452 ที่คณะ
ผู้ แ ท น ส ย า ม ไ ด้ เ ค ย เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง ก า ร ค้ า
และการใช้ฝิ่นในประเทศสยาม สยามได้แสดงว่ารัฐบาลได้ควบคุมการผลิตฝิ่นในประเทศ
ให้ลดน้อยลงจนแทบไม่มีความหมาย และรัฐบาลสยามมีความประสงค์ให้ที่ประชุมเข้าใจ
ว่าสยามมิได้อยู่ในฐานของประเทศผู้ผลิตฝิ่น แต่ฝิ่นที่ได้ใช้ในประเทศไทยล้วนมาจาก
ประเทศอินเดียและจีน (วิชัย โปษยะจินดา, 2525 : A-203)
สาระสาคัญของการประชุมในพุทธศักราช 2464 นั้นเป็นการประชุมว่า ด้วย
เรื่องปัญหาของการบริโภคฝิ่น และเงื่อนไขทางกฎหมายฝิ่นอย่างอื่น รัชกาลที่ 6 แสดง
ให้เห็นถึงเป็นการอนุญาตค้าขายฝิ่นได้ อย่างเสรีเป็นครั้งแรกในสยาม จึงได้ทรงปรับปรุง
กฎหมายฝิ่นเดิมและได้ทรงให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฝิ่นในปีพุทธศักราช 2464
(พระราชบัญญัติฝิ่นพระพุทธศักราช 2464, 2463) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาของการบริโภคฝิ่น
ในสยาม สาระสาคัญที่แท้จริงของกฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศใช้เพื่อต้องการให้ฝิ่นเถื่อน
มีจานวนลดน้อยถอยลงไปตามลาดับซึ่งมีลาดับและขั้นตอนอันเป็นการกระทาของของ
สยามเอง เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีลดการบริโภคฝิ่น และฝิ่นเถื่อนไป
พร้อมกัน สยามได้อาศัยวิธีการพยายามกาจัดฝิ่นเถื่อนโดยใช้กฎหมายตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทรศก 108 (พุทธศักราช 2433) แต่ไม่สาเร็จ ฝิ่นเถื่อนกลับมีจานวนเพิ่มขึ้นมากกว่า
ฝิ่นที่รัฐได้อนุญาตให้บริโภคได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จวบจนถึงพุทธศักราช 2464 ซึ่ง
เป็นปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฝิ่นที่กล่าวมาข้างต้น นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
การบังคับใช้กฎหมายฝิ่นอย่างจริงจัง

75

76

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Vol. 8 No. 2 (July – December 2020)

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการยกเลิกกฎหมายฝิ่นเดิม ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติ
ภาษีฝิ่นเพิ่มเติม รัตนโกสินทรศก 109 (พุทธศักราช 2434) 2) ข้อบังคับภาษีฝิ่นรัตนโกสินทรศก 111 (พุทธศักราช 2436) 3) ประกาศห้ามไม่ให้นายาอี๋และยาที่ผสมฝิ่นเข้ามา
ขายในสยามรัตนโกสินศก 120 (พุทธศักราช 2445) 4) พระราชกาหนดโทษทาฝิ่นเถื่อน
รั ต นโกสิ น ทรศก 125 (พุ ท ธศั ก ราช 2450) และ 5) พระราชบั ญ ญั ติ ฝิ่ น เพิ่ ม เติ ม
พุทธศักราช 2461 แสดงให้เห็นถึงการพยายามเข้ามาควบคุมฝิ่นของรัฐที่จะทาให้ฝิ่นถูก
กฎหมายมากขึ้น ส่งผลให้การอนุญาตค้าขายฝิ่นที่เคยดาเนิ นการอยู่เดิมมีความถูกต้อง
รั ฐ จะได้ เ ข้ า มาควบคุ ม ได้ โ ดยง่ า ย กั บ ทั้ ง ยั ง มี บ ทลงโทษทางอาญาต่ อ ผู้ ที่ ฝ่ า ฝื น
(พระราชบัญญัติฝิ่นพระพุทธศักราช 2464, 2463) แสดงให้เห็นว่า เป้าประสงค์ที่แท้จริง
ของการประกาศใช้ก ฎหมายฝิ่ น ฉบั บ ใหม่ นอกจากจะเป็ น เพี ย งการทาให้ก ลไกทาง
กฎหมายฝิ่นมีความทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว การทายกเลิก
กฎหมายฝิ่นบางส่วนที่เคยบังคับใช้อยู่เดิม สยามต้องการทาให้ฝิ่น ค่อย ๆ หมดไปจาก
สังคมสยามด้วยวิธีการทาให้ฝิ่นถูกกฎหมายที่มีขั้นตอน และรายละเอียดของการบังคับใช้
ที่ยุงยาก และซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่เก่าก่อนจนแทบปฏิบัติได้ยาก เพื่อให้ชาวสยามแทบ
ไม่อาจบริโภคฝิ่นได้ง่าย ความยุ่งยากและความสับสนในใช้กฎหมายฝิ่นที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง
ไปนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคฝิ่น และร้านขายฝิ่นที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่ที่มุ่งประโยชน์ในทางการค้าฝิ่นที่เสรี สยามพยายามจากัดการบริโภคฝิ่นที่
เป็นลาดับขั้นตอนที่ยุ่งยากที่มุ่งประโยชน์ทางสังคมเป็นหลัก ตามแนวคิดของรูดอร์ ฟ
ฟอน เยียริ่งที่แสดงว่ากฎหมายทุกฉบับที่ได้ประกาศใช้นั้นต้องเน้นผลประโยชน์สังคมเป็น
สาคัญ และจัดลาดับประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริโภคฝิ่นเป็นสิ่งที่มีความสาคัญรองลงมา
โดยใช้การปรับเปลี่ยนกลไกทางกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมฝิ่นในสยามให้ลดน้อยถอยลง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้คานิยามของคาว่า“ฝิ่น” ในความหมายที่กว้างกว่า
แต่เดิม หมายความรวมไปถึงฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก หรือยาเม็ดที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วย รวมถึงไปให้คา
นิยาม “มูลฝิ่น” ซึ่งเป็นเถ้าที่เกิดจากการใช้ฝิ่นสุกในการสูบโดยจุดไฟ คาว่า “ตาลึง”
หมายถึงน้าหนักฝิ่นที่กฎหมายได้กาหนดไว้ และมีการอธิบายว่าการ “สูบฝิ่น” ให้รวมไป
ถึงการกินฝิ่นด้วย ซึ่งการบริโภคเข้าไปทาให้มีฤทธิ์ยามึนเมาเช่นเดียวกับการสูบฝิ่นปกติ
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

แสดงให้เห็นถึงรัฐต้องการเข้ามาควบคุมการบริโภคฝิ่นทุกวิธีการ แม้แต่การให้คานิยาม
ของคาว่า “กล้องสูบฝิ่น” ว่าหมายอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบฝิ่น รวมไปถึงการให้คานิยาม
ของคาว่า“ร้านฝิ่น” หมายถึงสถานที่ที่เจ้าพนักงานอนุญาตให้ตั้งแต่ต้องซื้อฝิ่นจากเจ้า
พนักงานเท่านั้น การกาหนดนิยามศัพท์เช่นนี้ รัฐต้องการให้มีนิยามศัพ ท์เฉพาะ และ
นิยามปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติการตามกฎหมายมีกรอบของการวินิจฉัย
กฎหมาย การตีความทางภววิสัย และลดการใช้ดุลยพินิ จของเจ้าหน้าที่ จึงถือว่าเป็นก้าว
สาคัญของกฎหมายฝิ่นที่มีทาให้กฎหมายมีความทันสมัยมากขึ้นสอดคล้องกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดรัฐได้เข้ามาควบคุมผู้ สูบฝิ่นโดยการให้ขึ้นทะเบียน
“ผู้สูบฝิ่น” และรัฐจะออกใบอนุญาตซึ่งมี 2 ประเภท คือ “ใบอนุญาตสูบฝิ่นพิเศษ” และ
“ใบอนุญาตสูบฝิ่นสามัญ” ซึ่งหมายความว่า ผู้ใดจะสูบ หรือครอบครองฝิ่นเพื่อสูบฝิ่นกิน
ฝิ่ น โดยเสรี แ บบเดิ ม อี ก ไม่ ไ ด้ ผู้ สู บ ฝิ่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นย่ อ มเป็ น การผิ ด กฎหมาย
เช่นเดียวกับผู้ใช้ยาในทะเบียนควบคุมที่ใช้ยาโดยไม่ได้มีใบสั่งยาของแพทย์ ผู้ใช้ยาหรือ
ครอบครองยาที่ไม่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นความผิดเช่นกัน การที่สยามทาการขึ้นทะเบียน
ผู้สูบฝิ่นเพื่อต้องการควบคุมบริโภคฝิ่นโดยอาศัยอานาจเด็ดขาดของรัฐที่เป็นการควบคุม
การจาหน่ายฝิ่นในแต่ละวันตามปริมาณที่รัฐกาหนด รวมถึงการควบคุมพื้นที่ในการสูบฝิ่น
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมิให้มีการสูบฝิ่นในที่สาธารณะ หรือปะปนกับผู้ไม่สูบฝิ่นอันเป็น
การจัดระเบียบสังคมโดยกฎหมายสอดคล้องกับแนวคิดของลีออง ดิวกี ที่มองว่าการควบคุม
การบฺริโภคฝิ่นทั้งปริมาณ พื้นที่และการขึ้นทะเบียนผู้สูบฝิ่นของรัฐ เป็นไปตามหลักความ
สมานฉันท์ของสังคมที่ประสานสอดคล้องกันระหว่างประโยชน์ระหว่างร้านค้าฝิ่น สถานที่
สูบฝิ่น ผู้สูบฝิ่น กับคนทั่วไปที่มิได้บริโภคฝิ่น รัฐเข้ามาจัดการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
“ผู้ไม่สูบฝิ่น” ให้ได้รับความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยที่ไม่มีกระทบกับผลประโยชน์ของ
ร้ า นค้ า ฝิ่ น สถานที่ สู บ ฝิ่ น และผู้ สู บ ฝิ่ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ผลประโยชน์ ข องผู้ ไ ม่ สู บ ฝิ่ น มี
ความสาคัญมากพอ ๆ กับผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับจากรายได้จากการขายฝิ่น ทานอง
เดียวกับการควบคุมผู้สูบบุหรี่ ร้านค้าขายบุหรี่ และพื้นสูบบุหรี่ในปัจจุบันที่รัฐไม่ได้เห็น
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ความสาคัญต่อรายได้จากการจาหน่ายบุหรี่เท่านั้น แต่ รัฐต้องการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่
เช่นเดียวกัน
การเข้ า มาจั ด ระเบี ย บสั ง คมที่ ยั ง คงมี ก ารสู บ ฝิ่ น ของสยาม จึ ง เป็ น ท าให้
ประโยชน์ของผู้สูบฝิ่นกับผู้ไม่สูบฝิ่น เป็นไปในอย่างสัมพันธ์ และสมดุลซึ่งตั้งอยู่บนความ
รั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ ที่ เ น้ น ถึ ง หน้ า ที่ แ ละสิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งของประโยชน์ ท างสั ง คมอั น เป็ น
การควบคุมคนในสังคมด้วยกลไกทางกฎหมายที่สร้างความสงบสุข กระบวนการนี้เห็นได้
จากกฎหมายกาหนดให้ผู้ที่จะสู บฝิ่นที่ร้านฝิ่นต้องแสดงใบอนุ ญาตแก่เจ้าของร้านฝิ่น
และต้องสูบได้แต่เฉพาะพื้นที่ภายในร้านเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นกระบวนการป้องกัน
ทางสังคมที่ป้องกันมิให้เกิดผู้สูบฝิ่นรายใหม่โดนอาศัยการออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่สูบฝิ่น
เท่านั้น และต้องสูบในร้านที่มีใบอนุญาต และสาแดงให้ใบอนุญาตสูบฝิ่นด้วย ผู้ใดที่ไม่มี
ใบอนุญาตย่อมที่จะสูบฝิ่นไม่ได้ ทาให้ร้านต้องมีการระแวดระวังมิให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตได้
สูบฝิ่นไปด้วย และผู้สูบฝิ่นทราบดีถึงสิทธิ และหน้าที่ตามใบอนุญาตของตนที่ต้องสูบฝิ่น
ในที่กาหนดเท่านั้น จึงเป็นการควบคุมการบริโภคฝิ่นถึงสองลาดับชั้น กล่าวคือ การควบคุม
ผู้สูบฝิ่น สถานที่สูบฝิ่น และการควบคุมมิให้ผู้ไม่สูบไปพร้อมกันเพื่อเป็นการกีดกันผู้สูบฝิ่น
หน้าใหม่มิให้ได้รับบริการอีกด้วย
สยามได้สร้างกลไกควบคุมของเจ้าพนักงานของรัฐด้วยเพื่อให้กระบวนการควบคุม
การสูบฝิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สยามจึงออกกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ให้อานาจ และหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอานาจ และหน้าที่ในการตรวจสอบว่า ผู้ที่มา
ขึ้นทะเบียนนั้นเป็นผู้สูบฝิ่นเป็นผู้ติดฝิ่นจริงหรือไม่ เพื่อออกใบอนุญาตสูบฝิ่นพิเศษ และ
ใบอนุญาตสูบฝิ่นสามัญ (กฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติสาหรับพระราชบัญญัติ
ฝิ่นพระพุทธศักราช 2464, 2463) เจ้าพนักงานทุกคนจึงมีหน้าที่ตรวจตราให้ดีก่อนให้
ใบอนุญาตสูบฝิ่นแก่ใคร เจ้าพนักงานต้องทาตามกฎระเบียบทุกขั้นตอนโดยสุจริตตามที่
กฎเสนาบดีได้กาหนดไว้ เพื่อให้การควบคุมการสูบฝิ่นเป็นไปเรียบร้อย และเกิดประโยชน์
ต่อผู้สูบฝิ่น ร้านค้าฝิ่น และรายได้จากการเก็บภาษีฝิ่นของรัฐอย่างแท้จริง ใบอนุญาตที่
ออกให้แก่ผู้สูบฝิ่นจะต้องเป็นการออกให้กับผู้สูบฝิ่นจริง ๆ เป็นการคัดกรองผู้อื่นมิให้
ลักลอบเข้ามาใช้บริการ หรืออ้างว่าเป็นผู้สูบฝิ่นแล้วเข้ามาขอใบอนุญาต อันเป็นกระบวนการ
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ที่ยิ่งสร้างข้อจากัด และเป็นการลดปริมาณของผู้สูบฝิ่นให้ลดลงตามความมุ่งหมายของรัฐ
เพราะเมื่อผู้สูบฝิ่นที่ถูกขึ้นทะเบียนจะสูบฝิ่นได้แต่เฉพาะในร้านสูบฝิ่นที่ชอบด้วยกฎหมาย
เท่านั้น รัฐเชื่อว่าหากใช้กระบวนการเช่นนี้ จานวนของผู้สูบฝิ่นจะมีจานวนลดลงเมื่อเวลา
ผ่านไป และทาให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสที่จะได้สูบฝิ่นเพราะกระบวนการควบคุม เชิงสังคมด้วย
กฎหมายเช่นนี้
อย่างไรก็ดี แม้สยามจะยังคงพยายามกาหนดให้มีการควบคุมการบริโภคฝิ่นให้
ชอบด้วยกฎหมายก็ตามและสร้างข้อจากัด และขั้นตอนทางกฎหมายที่มากมายก็ตาม
แต่ก็ไม่อาจปราบปรามการบริโภคฝิ่นให้ลดน้อยลงได้ จุดสิ้นสุดของการของสูบฝิ่นใน
ประเทศไทยเกิดขึ้น (สยามเป็นชื่อเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงชื่อในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม) เมื่ อ ได้ มี ป ระกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉ บั บ พิ เ ศษให้ ย กเลิ ก การเสพฝิ่ น ขายฝิ่ น
ในพุทธศักราช 2501 คณะปฏิวัติเห็นว่าการเสพฝิ่นและการขายฝิ่นในต่างประเทศได้มี
การเลิกฝิ่นโดยเด็ดขาดแล้ว แต่ขณะที่ประเทศไทยยั งได้มีการอนุญาตให้สูบฝิ่นอยู่ซึ่งไม่
เป็นการสอดคล้องกับนานาอารยะประเทศ คณะปฏิวัติจึงได้ประกาศยกเลิกฝิ่นโดยให้
เหตุ ผ ลว่ า การเสพฝิ่ น เป็ น ที่ น่ า รั ง เกี ย จ และเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพต่ อ คนในสั ง คม
จึงเห็นสมควรให้เลิกการเสพ และการขายฝิ่นโดยมีคาสั่งอย่างเด็ดขาด คือ ประกาศให้
ผู้เสพฝิ่นนั้นไปขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการติดตามไม่ให้ใครเสพฝิ่น
นอกจากผู้ที่มีใบอนุญาต และให้ยุบร้านขายฝิ่นทั้งหมดภายในเวลาที่กาหนดตามที่คณะ
ปฏิวัติได้ออกคาสั่งไว้ และได้ให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จัดให้มี
โรงพยาบาลเพื่อให้เป็นสถานที่ในการพักฟื้นและรักษาสาหรับผู้ติดฝิ่น (ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 37, 2501) คณะปฏิวัติเห็นว่าฝิ่นนั้นเป็นภัยต่อผู้สูบ จึงได้สร้างกระบวนการ
ยุติการขายฝิ่นอย่างเป็นระบบ และพยายามบาบัดผู้สูบฝิ่นให้หมดสิ้นไป ซึ่งแตกต่างจาก
ช่วงเวลาแรกของสยามที่อนุญาตให้มีการซื้อขาย และการสูบฝิ่นได้อย่างเสรี กลไกทาง
กฎหมายที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าที่ต้องการพัฒนาให้บ้านเมือง
มีความเจริญมากขึ้นโดยถือเรื่องความปลอดภัยของสังคมเป็นสาคัญ คณะปฏิวัติจึงทาให้
ฝิ่นกลายเป็นยาเสพติด ที่ต้องห้ามเสพ หรือขาย ผู้ใดฝ่าฝืนถื อว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางสังคมที่สาคัญที่คานึงความปลอดภัยที่มุ่ง
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ปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้สูบฝิ่นในทิศทางที่ดีขึ้น โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือบังคับ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบัติการของรัฐมากที่สุดโดยใช้กาหนดเวลาเป็นเป้าหมายที่จะ
กาจัดฝิ่นออกไปจากสังคมไทยโดยเร็ว สอดคล้องทฤษฎีของรูดอร์ฟ ฟอน เยียริ่ง เรื่อง
“วั ต ถุ ป ระสงค์ ” ของกฎหมายที่ รั ฐ บั ญ ญั ติ อ อกมาเสมื อ นเป็ น กฎเกณฑ์ ส ากลที่ อ ยู่
เบื้องหลังการดารงอยู่ ของความจริ งที่อ ยู่ เบื้องหลั งกฎหมายห้ามเสพฝิ่น คณะปฏิวัติ
จึงได้กาหนดเวลาให้ฝิ่นนั้นหายไปจากสังคมหมดโดยเร็ว รัฐมองถึงประโยชน์ต่อฐานะทาง
เศรษฐกิจของคนในสังคม และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การกาหนดเวลาจึงเป็น
เรื่ อ งที่ รั ฐ ต้ อ งการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างกฎหมายโดยมิ ไ ด้ ส นใจว่ า จะมี ผู้ ใ ดได้ รั บ
ผลกระทบจากการมุ่งกาจัดฝิ่นในครั้งนี้ หรือรัฐจะต้องเสียผลประโยชน์จากการค้าฝิ่น
หรือสูญเสียรายได้อย่างไรบ้าง
อย่างไรก็ดี การที่คณะปฏิวัติได้ประกาศยกเลิกการเสพและขายฝิ่นนั้น ส่งผล
กระทบต่อผู้เสพฝิ่นเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดตั้งสถานที่บาบัดรักษาผู้ติดฝิ่นให้หายขาด
โดยถือว่าเป็นผู้ป่วยทีต่ ้องได้รับการบาบัดที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผตู้ ิด
ฝิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลังจากได้รับการบาบัดให้ หายขาด ดังนั้น จึงทาเห็นได้ว่า
การที่คณะปฏิวัติได้ออกประกาศยกเลิกฝิ่นเพื่อคืนผู้สูบฝิ่นสู่สังคมที่ดีตามเป้าหมายที่คณะ
ปฏิวัติได้ตั้งเอาไว้ และเป็นผลดีต่อสังคมไทยในเชิงบวกนั่นเอง
จึงสรุปได้ว่า รัฐสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือยุติการเสพฝิ่นและ
การขายฝิ่นในประเทศไทยโดยช่วงแรกรัฐใช้วิธีการออกใบอนุญาตให้กับผู้สูบฝิ่นที่ต้อง
สาแดงใบอนุญาตให้กับร้านค้าฝิ่นที่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกีดกันผู้สูบฝิ่นหน้าใหม่มิให้มี
โอกาสเสพฝิ่นได้ เป็นการป้องกันสังคมโดยมิให้ฝิ่นเป็นเรื่องถูกกฎหมายอีกต่อไป รวมถึง
การให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจการออกใบอนุญาตให้กับผู้เสพฝิ่น เพื่อให้สามารถเสพฝิ่นได้
ในพื้นที่ที่จากัดเท่านั้น อันเป็นการคุ้มครองผู้ไม่สูบฝิ่นทานองเดียวกับการกาหนดพื้นที่สูบ
บุหรี่เพื่อคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน อีกทั้งเมื่อคณะปฏิวัติประกาศยกเลิกการสูบฝิ่น
ด้วยใช้เหตุผ ลว่ าไม่ เป็น ไปตามหลัก สากลที่น านาประเทศได้ ยกเลิก แล้ว คณะปฏิวั ติ
จึ ง ยกเลิ ก การสู บ ฝิ่ น โดยเด็ ด ขาด และท าการติ ด ตามผู้ สู บ ฝิ่ น มาขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ ท า
การบาบัดในสถานบาบัดของรัฐ ซึ่งรับใช้กาหนดเวลาเป็นตัวควบคุมการกาจัดฝิ่นให้หมด
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สิ้นโดยเด็ดขาดโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมคนอย่างมีเป้าประสงค์ และเป็น
การยุติการขายฝิ่นในเชิงบวก

วิเคราะห์พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายฝิ่น
พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฝิ่นมีจุดเริ่มต้นมากการสูบฝิ่นโดยเสรี
ประกอบกับมีการนาเข้าฝิ่น และบริโภคฝิ่นในต่างประเทศ สยามเห็นช่องทางของการหา
กาไรจากการควบคุม ฝิ่น โดยใช้ ก ฎหมายเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ จะทาให้ ฝิ่น กลายเป็ น ของที่
หายาก และจะสูบฝิ่นได้ก็ต่อเมื่อผ่านตัว กลางคือตัวแทนของรัฐที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
รัฐชั่งน้าหนักแห่งประโยชน์ระหว่างรายได้ของรัฐ และประโยชน์ที่ผู้สูบฝิ่นจะได้รับนั้นมี
ความสมดุลเพียงใด รัฐเห็นว่าหากมีการแพร่หลายของฝิ่นในสยามมากเกินไปจนเป็นของ
ที่ ห าได้ ง่ า ยย่ อ มท าให้รั ฐ เสี ย ผลประโยชน์ที่ จ ะได้ รับ รายได้ จ ากการค้า ฝิ่ น รั ฐ จึ ง ออก
กฎหมายควบคุมการสูบฝิ่น ซึ่งแท้จริงเป็นการควบคุมคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้านขายฝิ่น ผู้ขายฝิ่น และตัวผู้สูบฝิ่น ในทางหนึ่งรัฐต้องการ
จากัดฝิ่นเพราะไม่อยากให้คนในสยามติดฝิ่นจนไม่เป็นอันทางาน เกิดความขี้เกียจ มีความ
อ่อนแอ และทาให้สังคมเสื่อมโทรมเพื่อป้องกันสังคมสาหรับผู้ไม่สูบฝิ่นอีกทางหนึ่ง ในอีก
ทางหนึ่งรัฐต้องการออกมาตรการควบคุมสังคมที่มีผู้สูบฝิ่นเป็นจานวนมากให้มีความสงบ
เรียบร้อย และเป็นระเบียบ มาตรการทั้งสองด้านที่รัฐกาหนดขึ้นมาเป็นการควบคุมคนทั้ง
ในด้านของการป้องกันสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคมให้เกิดขึ้น
ผลที่ได้จากการที่รัฐออกกฎหมายฝิ่นมาควบคุม คือ ภาษีฝิ่น ซึ่งถือเป็นรายได้
สาคัญของของรัฐ ฝิ่นถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกับยาเสพติดที่รัฐอนุญาตให้ขายได้
โดยเสรี คือ สุราและบุหรี่ แต่มีเงื่อนไขของอายุผู้เสพ สถานที่ และช่วงเวลาของการขาย
แต่ไม่จากัดการบริโภค สยามได้สร้างเงื่อนไขของการสูบฝิ่น และการขายฝิ่นที่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งผูใ้ ดที่จะตั้งร้านขายฝิ่น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าภาษีก่อน และใบอนุญาต
ขายมีอยู่ 2 ประเภท คือ ยี่กงษี และร้านย่อย เพื่อเป็นการควบคุมการจาหน่ายฝิ่นที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและได้รับอนุญาตจากรัฐ รัฐจึงสามารถควบคุมปริมาณการขายฝิ่นได้เป็น
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จานวนแน่นอน การให้ขอใบอนุญาตในการตั้งร้านขายฝิ่นโดยถูกกฎหมาย ถือว่าเป็นก้าว
สาคัญของพัฒนาการกฎหมายฝิ่นที่ทาให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีฝิ่นได้อย่าง
ชอบธรรม หากร้านใดไม่มีใบอนุญาตขายฝิ่นย่อมมิอาจขายฝิ่นได้โดยชอบ หากฝ่าฝืน
จะต้องรับโทษ การกาหนดโทษเป็นบังคับให้คนปฏิบัติตามในเชิงที่เป็นผลร้ายและเป็น
การป้องปรามการกระทาความผิด
การรัฐเข้ามาควบคุมปริมาณการขายฝิ่น รัฐต้องการให้การขายฝิ่นอยู่ในความ
ควบคุมของรัฐเท่านั้นโดยใช้ การจากัดปริมาณตามประเภทของร้าน ร้านใดครอบครอง
ฝิ่นเกินกว่าที่กาหนดถือว่าเป็นฝิ่นเถื่อน ส่งผลให้มีการระงับในอนุญาต หรือระงับการขาย
ฝิ่นเป็นการชั่วคราว การควบคุมปริมาณการขายฝิ่นเป็นเพื่อประโยชน์สุขของคนในสังคม
เพื่ อสร้างความสมดุ ลระหว่ า งประโยชน์ ของคนในสยามด้ว ยกัน กฎหมายฝิ่นจึ ง เป็ น
กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนความจริงทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังของกฎหมายที่แสดง
ให้เห็นถึงปัญหาของการบริโภคฝิ่นในสยามที่ก่อปัญหาต่อสังคมมาก จึงต้องออกข้อบังคับ
มาควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม สังคมใดมีกฎหมายควบคุมกิจการหรือการกระทา
ใด ๆ แสดงว่าสังคมนั้นต้องการแก้ไขปัญหาที่รัฐเองไม่อาจขอความร่วมมือของคนใน
สังคมให้ปฏิบัติตามได้แต่โดยดี การออกกฎหมายมาบังคับจึงเป็นทางเลือกสุดท้าย เพื่อให้
รัฐสามารถดาเนินบริหารกิจการของรัฐได้ด้วยความราบรื่นไปพร้อมกับการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคมไปพร้อมกัน
การให้สาแดงกระดานบอกป้ายบอกเลขตามใบอนุญาตและต้องมีการประทับตรา
ของเจ้าพนักงานกากับด้วย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่าเป็น ร้านขายฝิ่นที่ถูกกฎหมาย
เพื่อยืนยันความถูกต้อ งเป็นไปตามขั้นตอนที่รัฐได้กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นถึงการที่รัฐ
สนั บ สนุ น การขายฝิ่ น ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย และมุ่ ง ปราบปรามการขายฝิ่ น เถื่ อ นหรือ
ผลิตภัณฑ์ฝิ่นเถื่อนซึ่งจะมีผลทาให้รายได้ของรัฐลดลง ดังเช่นในช่วงรัตนโกสินทรศก
120 (พุทธศักราช 2445) รัฐได้ประกาศไม่ให้นาเข้ายาอี๋ที่มีส่วนผสมฝิ่นนั้นมาในสยาม
ยาอี๋ถูกสาแดงเป็นยาที่ใช้บริโภคในการรักษาโรค แต่คนได้นามาบริโภคผิดวิธีโดยการนา
ยาอี๋มาใช้เสพแทนฝิ่น เพราะมีราคาถูกกว่าฝิ่นที่รัฐอนุญาตให้ขาย (ประกาศห้ามไม่ให้ยาอี๋
และยาผสมฝิ่นเข้ามาขายในพระราชอาณาจักร์สยามรัตนโกสินทรสก120, 120) รัฐได้ให้

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

เหตุผลในการควบคุมว่า เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคฝิ่น แต่แท้จริงแล้วรัฐ
ต้องการควบคุมยาอี๋เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ การจัดเก็บภาษีฝิ่นของรัฐนั่นเอง รัฐจึงได้
กาหนดให้ยาอี๋ถือว่าเป็นฝิ่นเถื่อนที่รัฐต้องเข้ามาควบคุม เพราะยาอี๋สามารถนามาเสพ
ภายนอกร้านขายฝิ่น และไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดที่รัฐควบคุมให้เสพได้ รัฐจึงกาหนดให้
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แม้ผทู้ ี่ใช้ยาอี๋จะอ้างว่านามาเพื่อบาบัดรักษาโรคก็ตาม แต่แท้จริงแล้ว
กลับนามามาเสพทานองเดียวกันกับ ฝิ่น ยาอี๋จึงเป็นปัญหาใหม่ของสังคมที่รัฐต้องจัดการ
ให้หมดไปจากสยาม รัฐจึงทาให้ยาอี๋ เป็นสินค้าควบคุมเพื่อที่จะทาให้การค้าฝิ่นเป็นไป
โดยสะดวก
รัฐใช้วิธีการควบคุมฝิ่นที่ใช้บริโภคเพื่อไม่ให้ฝิ่นมีปริมาณมากจนเกินไปจนทาให้
รัฐไม่สามารถเข้ามาควบคุมได้ทั่วถึง ฝิ่นที่บริโภคนอกร้านที่รัฐอนุญาตจะถือว่าเป็น ฝิ่น
เถื่อนทั้งสิ้น รัฐใช้ปราบปรามอย่างมีระบบในการที่จะทาให้ฝิ่นเถื่อนนั้นหายไป จึงได้ออก
กฎหมายท าโทษผู้ ที่ มี ฝิ่ น เถื่ อ นไว้ ใ นครอบครอง เพื่ อ ให้ ค วามเกรงกลั ว ไม่ ก ล้ า ท าผิ ด
(พระราชบัญญัติกาหนดโทษทาฝิ่นเถื่อนรัตนโกสินทรศก125, 125) รัฐได้ออกกฎหมาย
เพื่อควบคุมฝิ่นเถื่อนโดยควบคุมปริมาณการซื้อขาย และผู้ที่ทาผิดต้อ งได้รับบทลงโทษ
เพื่ อเป็นตัวอย่างแก่คนในสยาม เป้าหมายของการควบคุมฝิ่นเถื่อนโดยใช้กฎหมายที่
สะท้อนเป้าหมายทางสังคมที่ต้องการสร้างประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้รัฐกาจัดฝิ่น
ให้หมดไปจากสยามมีโอกาสเป็นจริงขึ้นมาได้ตามเป้าหมาย รัฐจึงออกมาตรการทางสังคม
ที่กาหนดทั้งปริมาณ สถานที่ ความชอบด้วยกฎหมาย และบทลงโทษเพื่อทาให้มีโอกาสที่
จะกาจัดฝิ่นเถื่อนออกไปให้หมดจากสยามได้อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ดี การจัดระเบียบการซื้อขายฝิ่นที่เข้มงวด และกาหนดลาดับขั้นตอน
ของการอนุญาตมากมายจนยากที่จะปฏิบัติได้จริง แต่กลับส่งผลให้ฝิ่นเถื่อนกลับมีมากแต่
เก่าก่อน และเกิดปัญหาของความทับซ้อนของกฎหมายหลายฉบับทาให้ยากต่อการบังคับ
ใช้ รัฐจึงได้ยกเลิกกฎหมายฝิ่นทั้งหมดตั้งแต่พระราชบัญญัติฝิ่นเพิ่มเติมรัตนโกสินทรศก
109 จนถึงกฎหมายฝิ่นที่เคยถูกบังคับใช้ก่อนพุทธศักราช 2461 และประกาศใช้กฎหมาย
ฝิ่นใหม่เพื่อที่รัฐจะได้มีอานาจตรวจค้นผู้ที่มีฝิ่นเถื่อนที่มีไว้ครอบครองเพื่อมารับโทษทาง
อาญาได้อย่างเต็มที่ (พระราชบัญญัติฝิ่นพระพุทธศักราช 2464, 2463) และสร้างขั้นตอน
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ที่สาคัญซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนเพื่อกาจัดผู้สูบฝิ่นเถื่อนให้หมดไปโดยการออก
ใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตมี 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตสูบฝิ่นพิเศษและใบอนุญาตสูบฝิ่น
สามัญ ใบอนุญาตเหล่านี้กาหนดให้ผู้มีใบอนุญาตต้องสาแดงใบอนุญาตต่อร้านสูบ ฝิ่น
เท่านั้น อันเป็นการจากัดผู้ที่สามารถสูบฝิ่นได้และจากัดพื้นที่ในการสูบฝิ่นโดยมีการสอบสวน
ผู้สูบฝิ่นก่อนให้ใบอนุญาต เพื่อไม่ให้ก่อความราคาญแก่ผู้อื่นทานองเดียวกันกับการควบคุม
การสูบบุหรี่ที่ได้มีการเน้นการป้องกันผลกระทบต่อผู้อื่นมิให้ได้รับผลร้ายจากควันสูบบุหรี่
(พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560, 2560) กฎหมายฝิ่นฉบับนี้
ต้องการควบคุมทางสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้สูบฝิ่ น และผู้ไม่สูบฝิ่นไปพร้อมกัน เพื่อ
รักษาสมดุลของทางสังคมให้เกิดความสงบสุข เหตุผลส่วนหนึ่งเพื่ อเป็นการกาจัดฝิ่น
ออกไปจากสังคมโดยเร็ว อีกส่วนหนึ่งเป็นการป้องกันผู้สูบฝิ่นหน้าใหม่เข้าใช้บริการ
จุ ด สิ้ น สุ ด ของกฎหมายฝิ่ น ในประเทศไทยเกิ ดขึ้น ในพระพุ ทธศัก ราช 2501
คณะปฏิวัติได้ออกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 ที่มจี ุดประสงค์ในการปราบปรามฝิ่นให้
หมดสิ้นไป โดยให้ยุบร้านขายฝิ่นจากเดิมที่เคยถูกกฎหมายให้ผิดกฎหมายทั้งหมด ผูใ้ ดสูบ
ฝิ่น จะถือว่าเป็นผู้เสพยาที่ผิดกฎหมาย และให้ ตั้งโรงพยาบาลบาบัด สาหรับคนติดฝิ่น
เพื่อจะให้อาการติดฝิ่นนั้นหายขาด (ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 37, 2501) แสดงให้
เห็นว่าในการทาให้ฝิ่นผิดกฎหมาย รัฐได้เห็นความสาคัญในเรื่องสุขภาพของประชาชนใน
สังคมเป็นสาคัญสอดคล้องกับทฤษฎีรอสโค พาวด์ที่กล่าวถึงผลประโยชน์ด้านบุคลิกภาพ
ของร่างกาย เสรีภาพ ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย ทางสังคมที่
แสดงออกในการยอมรับวัฒนธรรมทางสังคมที่ไม่ต้องการให้สังคมมีฝิ่นอีกต่อไป อันเป็น
การสิ้นสุดของการบริโภคฝิ่นในประเทศไทยอย่างถาวร

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

บทสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา พบว่า รัฐใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือใน
การควบคุ ม การขายฝิ่ น และการบริ โ ภคฝิ่ น เพื่ อ ท าให้ ฝิ่ น หมดสิ้ น จากสั ง คมสยาม
กฎหมายที่บังคับใช้มีเจตนารมณ์ในการป้องกันสังคมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์
ของรัฐ ผู้ขายฝิ่น ผู้บริโภคฝิ่น กับผลประโยชน์ของคนในสังคมที่มิได้บริโภคฝิ่น รัฐสร้าง
กลไกการอนุญาตให้บริโภคฝิ่นในสถานที่จากัด และทาให้ฝิ่นอื่นผิดกฎหมาย จนกระทั่งใช้
มาตรการขั้นเด็ดขาดยกเลิกการบริโภคฝิ่นทั้งหมด และบาบัดผู้ติดฝิ่นจนหมดไปอันถือว่า
เป็นการสิ้นสุดของพัฒนาการของกฎหมายฝิ่นในสยาม องค์ความรู้ที่ได้สามารถนาไปใช้ใน
การศึกษาพัฒนาการของกฎหมายภาษีฝิ่นในช่วงศตวรรษแรกของกรุงรัตนโกสิน ทร์อัน
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับกฎหมายฝิ่นในบทความนี้ที่สยามได้ใช้ภาษีฝิ่นเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมคนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์กฎหมาย
ไทยเฉพาะเรื่องต่อไป
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