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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรีเพ่ือหาข้อเสนอทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี รวมถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในหาายพ้ืนที่ เนื่องจากในปัจจุบัน
ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งเป็นภัยคุกคามในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ความ
มั่นคง การศึกษา หรือแม้กระทั่งระบบเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติดก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้าน
ร่างกายแาะสติปัญญาของผู้เสพเอง ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจของคนรอบข้าง ทั้งนี้ยัง
เป็นบ่อเกิดปัญหาอาชญากรรมแาะปัญหาอ่ืนๆอีกมากมายในสังคม 
 ตั้งแต่ปี 2010 - ปัจจุบันในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีพบคดีเสพ 
ครอบครองยาเสพติดถึงร้อยาะ 30.7 แาะพบคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถึงเฉาี่ยร้อยาะ 48.5 เช่น 
าักทรัพย์ จี้ ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ติดยาเสพติด หรือรถชน ขับรถโดยประมาท พบสารเสพติดในร่างกายผู้ขับ 
เป็นต้น โดยตีความได้ว่าคดีส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหาัก ทั้งที่ทางเจ้าหน้าที่
ต ารวจก็ได้ด าเนินการกวาดา้างอย่างสม่ าเสมอ แต่ปัญหาดังกา่าวก็ยังไม่หมดไป 
 จากการศึกษาปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี พบว่า 
ปัญหายาเสพติดสร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตของประชากรในพ้ืนที่อย่างมาก เกิดความเสื่อม
โทรมทางด้านจิตใจของประชากร รวมส่งผากระทบทางด้านสังคม ความมั่นคง การศึกษา แาะ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ ทั้งที่มีหน่วยงานที่เกิดข้องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง เป็น
เพราะยังแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด ขาดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน แต่าะหน่วยงานมีแผนงาน
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ของตนเองในการด าเนินการแก้ไข ไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ท าให้ขาดเอกภาพต่างคน
ต่างท า เกิดความซ้ าซ้อน แาะประชาชนไม่เกิดความรู้สึกร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา แาะที่ส าคัญ
ยังขาดแนวทางนโยบายที่เด่นชัด ท าให้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 จากปัญหาดังกา่าวทางผู้วิจัยขอเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้แนวนโยบายที่ทุกภาคส่วนหัน
มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการบูรณาการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชน ทุกคน
ต้องร่วมแรง ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมจัดท าแผนงานที่แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จะต้องมีการด าเนินการป้องกันแาะปราบปรามควบคู่กัน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในแาะ
ภายนอกชุมชน แาะการขยายพาังชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรีให้หมดไปโดยเร็ว 
 
ค าส าคัญ: ข้อเสนอทางนโยบาย, ยาเสพติด, สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
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ABSTRACT 
 
 This research studies potential narcotic solutions in the area under 
authority of Saraburi Police Station, aiming to present policy options, including 
narcotic in other areas. Nowadays, narcotics are considered threatening problems in 
every aspects, such as social, security, education, and economic. Narcotics causes 
negative impacts to everyone, and it is origin of crimes and other problems in 
society. 
 Since 2010 unti present, of all crimes in Saraburi Police Station's 
responsible area goes to possesion of narcotics for 30.7 percent, narcotic-related 
crimes, such as theft, extortion, and car accidents, for 47.5 per cent. It is inferred that 
narcotics are the main cause for majority of cases. Eventhough the police has been 
consistently tackling the problems, it seems that narcotics are yet to be terminated 
any soon. 
 From the studies, it is founded that narcotics causes affliction and mental 
deterioration to the population, as well as inflicts negative impacts on society, 
security, education, and economy regardless of the fact that there is a unit already 
established with direct authority to deal with the problems. This can be argued that 
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solutions being implemented do not diagnose real cause of problems, lack 
coordination from other relevant stakeholders, lacks civil participation. Moreover, 
each unit has its own action plans and implementation and work separately from 
each other, therefore it results in lacking of unity. 
 From the problem that the authors propose solutions to solve the 
problem by a solution which needs all sectors involved in resolving the problem 
together either government and civil sectors.  
 All sectors must be united in helping to solve the issue and also plan for 
the drug elimination. It need to prevent together with suppress to solve all the drug 
problems in Saraburi area as soon as possible. 
 
Keywords: The Proposed Policy Solution, Drug, Saraburi Police Station 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 บทน าและภูมิหลัง 
  
 จากสถิติการรับแจ้งเหตุของสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีนั้นในปัจจุบันนั้น มีการรับแจ้ง
ความในคดีซ่ึงเก่ียวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมข้ึนจากปี 2010 ถึงร้อยาะ 48.5 นับว่าการรับแจ้งคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติดดังกา่าวมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรม 
จึงท าให้มีประชากรอาศัยอยู่จ านวนมาก ทั้งเชื้อชาติไทย แาะเชื้อชาติอ่ืน ๆ ที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
แาะาักาอบเข้ามา นอกจากนี้จังหวัดสระบุรียังมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดาพบุรีแาะจังหวัดนครศรี
อยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นจ านวนมากเช่นกัน จึงเป็นเหตุให้การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเป็นไปในวงกว้างแาะรวดเร็วสร้างความยุ่งยากต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ จากรายงาน
ของคณะท างานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี พบว่าพ้ืนที่การแพร่ระบาดยาเสพ
ติดซ้ าซาก คือ ชุมชนเขาคูบา 1 ชุมชนเขาคูบา 5 ชุมชนเขายิงเป้า ต าบาปากเพรียว อ าเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีโดยตรง แาะชนิดของยาเสพ
ติดที่พบเป็นจ านวนมาก คือ ยาบ้า ยาไอซ์ ซึ่งวิธีการเสพยาเสพติดประเภทนี้คือ การเสพโดยการกิน 
สูบ ดม กาุ่มผู้เสพส่วนใหญ่ คือ วัยรุ่น ผู้ว่างงาน ผู้ใช้แรงงาน อายุระหว่าง 12 -40 ปี สถานที่เสพยา
เสพติด คือ บ้านพัก ห้องเช่า วิธีจ าหน่าย คือ าักาอบจ าหน่าย ส่งตรงให้ผู้ซื้อแาะกาุ่มอายุที่ซื้อ คือ 
อายุระหว่าง 12-40 ปี จากตัวเาขอายุของผู้เสพ ผู้ซื้อเห็นได้ว่ามีกาุ่มเยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปีรวมอยู่
ด้วย โดยตัวเาขของกาุ่มเยาวชนอยู่ประมาณร้อยาะ 34 ของกาุ่มที่เสพทั้งหมด ถือว่าเป็นตัวเาขที่น่า
วิตกอย่างมาก ที่กาุ่มเยาวชนซึ่งเป็นก าาังของชาติในอนาคตได้ตัดอนาคตของตัวเองไปใช้ยา เสพติด
ดังกา่าว นั่นหมายถึงเราจะต้องสูญเสียก าาังของชาติในอนาคตไปจ านวนหนึ่งโดยใช่เหตุ นอกจากนี้
กาุ่มคนที่ติดยาเสพติดเหา่านี้ยังเป็นบ่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม  โดย
ข้อมูาจากสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ตั้งแต่ปี 2010 - 2015 พบคดีเสพหรือครอบครองยาเสพติด
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยาะ 30.7 แาะพบคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมขึ้นถึงเฉาี่ยร้อยาะ 48.5 เช่น คดี
เกี่ยวกับทรัพย์อันได้แก่ าักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ รวมไปถึงปา้นทรัพย์  ซึ่งผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  หรือจะเป็นคดีอันเกิดเนื่องจากการใช้สารเสพติด เช่น คดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เช่น ขับข่ีรถโดยมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายอันเป็นการขับขี่
รถโดยประมาทเป็นเหตุเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินแาะร่างการ  ซึ่งคดีดังกา่าวมาข้างนั้นส่งผา
กระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชากรในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระบุรีอย่างมาก 
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 ดังนั้นถ้าไม่มีผู้ท าวิจัยหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดก็จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ คุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ก็จะาดางเรื่อย ๆ เช่นกัน ดังนั้นทาง
ผู้วิจัยจึงท าข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี งานวิจัยนี้จึงเหมาะสมที่น าน าไปใช้ต่อเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
  เพราะฉะนั้นการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ผู้ที่มีความเก่ียวข้อง ทั้งภาคของรัฐแาะภาคประชาชน ต้องกระหนักต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด แาะให้ความร่วมมือ แก้ไขปัญหาดังกา่าวอย่างจริงจัง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ตนเองแาะประชากรในท้องที่ 
 
1.8 ประเด็นปัญหาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 ข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เพ่ือาดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
เนื่องจากในปัจจุบันสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ได้รับแจ้งคดียาเสพติดแาะคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดจ านวนมาก แาะมีอัตราเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นั่นแสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เป็นพ้ืนที่ที่ประสบกับปัญหายาเสพติดอย่างน่าวิตก จ านวนประชากรที่มี
จ านวนมากในจังหวัดสระบุรี ทั้งที่เป็นประชากรคนสระบุรีดั้งเดิม แาะเป็นประชากรที่เข้ามาพักพิง
เพ่ือประกอบอาชีพ รวมถึงจุดเด่นของตัวจังหวัดที่เป็นเมืองชุมทางซึ่งเป็นทางผ่านที่ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 
ท าให้มีประชากรเข้าออก ผ่านไปผ่านมาตาอด ท าให้จ าหน้าที่ต ารวจอาจดูแาไม่ทั่วถึง เกิดช่องว่างใน
การา าเาียงยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ เมื่อมียาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ ปัญหาต่าง ๆ ก็ตามมา ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาทางสังคม การศึกษา แาะเศรษฐกิจ แาะที่น่าวิตกอย่างมากคือ กาุ่มคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด คือกาุ่มเยาวชน อายุไม่ถึง 18 ปี โดยบุคคาเหา่านี้คืออนาคตของชาติ แม้ว่าที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างได้ด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง แต่
ปัญหาต่างๆก็ยังมีอยู่ แาะมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากนโยบายต่าง ๆ ที่ผ่านมา มุ่งเน้นด้านการ
ปราบปราม มากกว่าการป้องกัน โดยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของอาชญากรรมที่ต้องใช้
มาตรการปราบปรามน า แต่ตราบใดที่คนซื้อยังมีอยู่แาะเพ่ิมขึ้น ตราบนั้นย่อมจะมีผู้ขายอยู่เสมอ 
รวมถึงกาไกด้านการปราบปรามเองก็ยังไม่เอ้ืออ านวยทั้งด้านปริมาณแาะคุณภาพที่จะให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน เงิน หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ นอกจากนี้นโยบายต่าง ๆ 
ที่ผ่านมามุ่งเน้นให้ราชการเป็นผู้างไปด าเนินการเป็นหาัก โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการมิใช่เป็นผู้มีส่วนร่วม มีการสั่งการจากระดับบนางา่าง แต่าะหน่วยงานมีงบประมาณของ
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ตนเองในการด าเนินงานแาะไม่มีการประสานงาน ท าให้ขาดเอกภาพต่างคนต่างท า เกิดความซ้ าซ้อน 
แาะประชาชนไม่เกิดความรู้สึกร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา ไม่เกิดความรับผิดชอบแาะความ
ผูกพันกับการแก้ไขปัญหา เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ของตนเองหรือของชุมชนที่
จะต้องเข้าไปรับผิดชอบ มองปัญหายาเสพติดเป็นาักษณะแยกส่วน ทั้งด้านการป้องกัน การ
ปราบปรามการบ าบัดรักษาแาะฟ้ืนฟู โดยแต่าะเรื่องก็มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปด าเนินการเอง
ตามงบประมาณที่ได้รับ ไม่มองแาะพิจารณาปัญหาในแบบองค์รวม ไม่มีการบูรณาการ การแก้ปัญหา
จึงไม่ครบวงจรซึ่งท าให้ไม่ประสบผาส าเร็จ 
 
ตารางท่ี 1. 1 แสดงคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552-2557 เปรียบเทียบกับคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 

ปี พ.ศ. 
จ านวนคดีกี่เกิดขึ้นในพื้นที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภธูร

เมืองสระบุรี 

จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพ
ติดในพื้นที่เขตรับผิดชอบสถานี

ต ารวจภธูรเมืองสระบุรี 

จ านวนคดีเสพหรือครอบครอง
ยาเสพติดในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุร ี

2552 4,223  คดี 1,023  คดี 345  คดี 

2553 4,312  คดี 1,123  คดี 381  คดี 

2554 4,518  คดี 1,278  คดี 385  คดี 
2555 4,520  คดี 1,399  คดี 420  คดี 

2556 4,558  คดี 1,496  คดี 432  คดี 
2557 4,561  คดี 1,520  คดี 451  คดี 

 
 จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าคดียาเสพติด หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอัตราเพ่ิมขึ้น
ทุกปี แาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี พบว่าจ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอัตราส่วนเป็น 1:4 
ของคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี จากสถิติข้างต้นหากไม่
ด าเนินการแก้ไขก็จะมีแนวโน้มในการเพ่ิมขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ทางผู้วิจัยจึงมีความตระหนักต่อปัญหา
ดังกา่าวจึงต้องหาข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เพ่ือาดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมือง
สระบุรี 
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1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาปัญหาเชิงนโยบายในการแก้ไขยาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 1.3.2 เพ่ือเสนอแนวโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ด้วยปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีที่มีอัตรา
เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี แาะหากทิ้งไว้ไม่หาแนวทางแก้ไขแา้วนั้น ก็มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผาต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่โดยตรง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เพ่ือาดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี โดยได้ก าหนดกรอบความคิดในการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอ
ทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ซึ่ง
มุ่งเน้นการศึกษาวิจัย มาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จากภาครัฐแาะภาคชุมชน มา
วิเคราะห์หาแนวนโยบายที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธร
สระบุรี โดยสนับสนุนมาตรการทางกฎหมายร่วมในการวิเคราะห์ด้วย ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเป็นข้อมูาแนวทางในการหา
ข้อเสนอทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 

 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้  การวิจัยในครั้งนี้เป็นาักษณะ
ศึกษาวิจัยเพ่ือหาข้อเสนอทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหายาเสพ
ติดติดอันดับ 1 ใน 3 ของจังหวัดสระบุรี 
 ขอบเขตด้านสถานที่ โดยพิจารณาในพื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบไปด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี แาะมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใน
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พ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาาเพ่ือเชื่อมโยงสู่การ
น าไปวิเคราะห์หาข้อเสนอทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 ขอบเขตด้านเวลา ในการด าเนินการของโครงการวิจัย ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 – 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาข้อมูาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ทั้งในระดับ
สั่งการ จ านวน 5 คนคือ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี แาะ ปาัดอ าเภอเมืองสระบุรีซึ่ง
ควบคุมงานป้องกันยาเสพติด แาะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ จ านวน 10 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี จ านวน 8 คน แาะเจ้าหน้าที่อ าเภอเมืองสระบุรีที่มีหน้าที่ป้องกัน
ยาเสพติด จ านวน 5 คน  รวมไปถึงการสุ่มสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชนภายในอ าเภอเมืองสระบุรี จ านวน 3 
คน  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.6.1 มีรูปแบบแาะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 1.6.2 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมือง
สระบุรีให้ดีขึ้น ประสบกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดาดน้อยาง 
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บทที่ 2 
การรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 

 
2.1 ระเบียบการวิจัย 
 
 ในการศึกษาข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Paper) วิธีการศึกษาดังนี้ 
 8.1.1 ศึกษาจากเอกสาร  
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาจาก กฎ ระเบียบ ภารกิจ 
นโยบายแาะมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขยาเสพติด แนวโน้มในการเพ่ิมขึ้นของ
ปัญหายาเสพติดภายในท้องที่อ าเภอเมืองสระบุรี เพ่ือน ามาเสนอเป็นทางเาือกในการจัดท าเป็นข้อเสนอ
แนวทางนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 8.1.8 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
  5.1.5.1 สัมภาษณ์แบบเจาะาึกระดับผู้บริหารที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ นโยบาย 
มาตรการต่าง ๆ แาะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ การบริหารจัดการ ควบคุมป้องกันแก้ ไข
ปัญหาด้านยาเสพติด ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี  รวมไปถึงการสุ่มสัมภาษณ์
ผู้น าชุมชนในเขตท้องที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษานโยบาย
ดังกา่าว เพื่อจะได้ทราบถึงในแต่าะนโยบายในอดีตว่ามีปัญหา ผาดี ผาเสีย อย่างไรบ้างซึ่งบุคคาที่ให้
ข้อมูาในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
  เมื่อได้สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ในระดับบริหารแา้วปรากฏว่าหน่วยงานราชการมี
นโยบายในการป้องกันแาะปราบปรามยาเสพติดที่ชัดเจน แต่ยังขาดงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ
ต่างๆในการป้องกันแาะปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งยังประสบปัญหาก าาังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน  แาะในส่วนของการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการปรากฏว่า พบปัญหาก าาัง
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีปัญหาความไม่ช านาญในการท างานด้านยาเสพติด 
เนื่องจากงานยาเสพติดเป็นงานเฉพาะด้านต้องอาศัยประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งขัดกับการสั่งของ
เจ้าหน้าที่ระดับสั่งการ ที่มอบหมายให้รับผิดชอบงานในหาายด้านแาะหาายหน้าที่   ในส่วนของการ
สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนปรากฏพบว่าผู้น าชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แท้จริง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เน้นในการปราบปรามแาะจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเป็นการ
ยากท่ีจะมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 



7 

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาหาข้อเสนอทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีแาะผางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือประมวาเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งสาระส าคัญออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับยาเสพติด 
 2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับยาเสพติด 
  8.8.1.1 แนวคิดในการศึกษาหาสาเหตุการติดยาเสพติด1 
  แนวคิดในการศึกษาหาสาเหตุการติดยาเสพติดเป็นแนวคิดที่มุ่งศึกษาหาสาเหตุที่
ส่งผากระทบท าให้มีการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดยาเสพติด โดยจากการศึกษาพบว่าสาเหตุหาักของการติดยา
เสพติดมีด้วยกัน 3 ประการ  
  1. เกิดจากสภาวะจิตใจที่ไม่ม่ันคง โดนชังจูงจากเพ่ือน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากกาุ่ม
เพ่ือน ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นมากในวัยรุ่น 
  2. เกิดจากความคึกคะนอง อยากรู้อยากาอง ขาดการวิเคราะห์ไตร่ตรองก่อนกระท า 
เหตุผานี้ก็จะเกิดข้ึนมากในวัยรุ่นเช่นกัน 
  3. เกิดจากความเครียด มีปัญหาครอบครัว การงาน การเงิน เกิดความสับสนใจ
ตัวเอง จ าเป็นต้องหาที่พ่ึงสิ่งผ่อนคาาย โดยมีความเชื่อผิดๆ หรือได้รับค าแนะน าผิดๆจากคนรอบข้าง 
ว่ายาเสพติดจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกา่าวได้ แต่ในความเป็นจริงกาับเป็นการสร้างปัญหาเพ่ิมขึ้น 
หรือความเชื่อผิดๆที่ว่าค้ายาเสพติดแา้วจะรวย  
  2.2.1.2 แนวทางการการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง2 
  แนวทางในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนกาุ่มเสี่ยงเป็นแนวทาง
ที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ น าไปประยุกต์หรือปรับใช้ในการด าเนินงานป้องกัน
ปัญหายาเสพติดต่อเยาวชนกาุ่มเสี่ยง ซึ่งส านักงาน ปปส.ได้พัฒนาแนวคิดนี้โดยการใช้วิธีการ

                                                           

 1 ไพทูรย์ แสงพุ่ม, “ท าไมคนถึงติดยาเสพติด,” www.nccd.go.th/upload/news/ 
sigmund.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 54 มีนาคม 5229). 
 2 ส านักงานป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด, “แนวทางการการด าเนินงานป้องกันยาเสพ
ติดในเยาวชนกาุ่มเสี่ยง,” http://www.kaiwaisai.com/v5/files/news/kid01.pdf (สืบค้นเมื่อ 54 
มีนาคม 5229). 
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แากเปาี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์แาะผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานป้องกันปัญหาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนแาะปัญหายาเสพติดในเยาวชนกาุ่มเสี่ยง รวมถึงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานป้องกัน
ปัญหายาเสพติดทั่วประเทศแาะได้สังเคราะห์เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการด าเนินงานป้องกันปัญหายา
เสพติดในเยาวชนกาุ่มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานหาัก 6 ประการ ดังนี้ 
  1) การท าความเข้าใจกับสภาพปัญหาและเยาชน  
  การท าความเข้าใจกับสภาพปัญหาแาะเยาวชน คือการศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง แาะาักษณะ หรือธรรมชาติที่แท้จริงของเยาวชนกาุ่มเสียงที่เพ่ือการด าเนิ นการที่
ส่งผาต่อเป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสามารถกระท าได้ 5 วิธีด้วยการ คือ การศึกษาวัฒนธรรมย่อย
ของเยาวชนกาุ่มเสี่ยง แาะ การส ารวจข้อมูาของเยาวชนกาุ่มเสี่ยง ซึ่งการท าความเข้าสภาพปัญหา
แาะเยาวชนทั้ง 5 าักษณะนั้น มีจุดเด่นแาะจุดด้อยที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาวัฒนธรรมย่อยจะช่วย
ให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาได้ในเชิงาึก ทราบที่มาแาะสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง แต่มีจุดด้วยในเรื่องของ
การทราบถึงขนาดของปัญหาในเชิงปริมาณในภาพรวม ส่วนการส ารวจข้อมูาเยาวชนกาุ่มเสี่ยงนั้น
สามารถท าให้ทราบถึงภาพรวมของสภาพปัญหาแต่ไม่อาจทราบถึงสภาพปัญหาในเชิ งาึกได้ ดังนั้นจึง
ควรใช้ทั้ง 5 วิธีควบคู่กันไปเพื่อเสริมจุดเด่นแาะจุดด้อยของกันแาะกัน 
  8) การสร้างฐานและระบบข้อมูล 
  การสร้างฐานแาะระบบข้อมูา คือ ขั้นตอนต่อจากการท าความเข้าใจกับสภาพ
ปัญหาแาะเยาวชน เพ่ือการจัดการข้อมูาที่ได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูาต่างๆ 
มาจัดการให้เป็นระบบ เพ่ือสะดวกต่อการจัดเก็บ สืบค้น ประมวาผา วิเคราะห์ แสดงผา รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์ต่างๆจากข้อมูา  
  3) การพัฒนากลไกการด าเนินงาน 
  การพัฒนากาไกการด าเนินงาน คือ การพัฒนาบูรณาการการท างานขององค์กรของ
รัฐที่มีส่วนในการรับผิดชอบในการป้องกันปัญหายาเสพติด เช่นกระทรวงพัฒนาสังคมแาะความมั่นคง
ของมนุษย์ มหาดไทย  วัฒนธรรม ยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน รวมไปถึงการพัฒนากาไกแาะเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสร้างแนวร่วมในการ
ป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนกาุ่มเสี่ยงต่อไป โดยการพัฒนากาไกการด าเนินงาน
ดังกา่าวข้างต้น มีด้วยกัน 3 วิธี ดังนี้ 
   - การค้นหาบุคคลบุคคลจิตสาธารณะ มาเพ่ือด าเนินงานในการ เนื่องจาก
เยาชนกาุ่มเสี่ยงมีาักษณะ เฉพาะตัว การเข้าถึงเพ่ือให้น ามาร่วมกิจกรรมสามารถท าได้ยาก ต้องอาศัย
ความอดทน ทุ่มเท มีจิตใจที่เสียสาะ ดังนี้การพัฒนากาไกาการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดจึง
จ าเป็นต้องค้นหาบุคคาจิตสาธารณะเพ่ือมีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นา าดับแรก 
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   - การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ของบุคคาจิตสาธารณะที่สามารถค้นหา
เข้ามาได้ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนน าของเยาวชนกาุ่มเสี่ยงเพ่ือเสริมสร้างแนวคิด 
ความรู้ แาะทักษะในการด าเนินงานตาอด ตาอดจนความรู้ ความสามารถหรือ ความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติงาน 
   - การพัฒนาองค์การ การสร้างเครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วม คือ 
การพัฒนาองค์กรในระดับกาไกแาะเครือข่ายเพื่อให้องค์กรแาะหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐแาะเอกชน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท างานร่วมกันเป็นระบบเครือข่ายไม่มีการทับซ้อนกันของหน้างาน ก่อให้เกิดเป็นเป็น
กาไกท่ีเข้มแข็งในการด าเนินงาน โดยการสร้างเครือข่ายนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เป็นระบบ
เครือข่ายทั้งภาครัฐแาะภาคเอกชน เพ่ือเป็นการาดจุดด้วยของแต่าะภาครัฐ ในเรื่องของการมีความ
ยืดหยุ่นในการท างานน้อย แาะข้อจ ากัดในเรื่องของบุคคาากร ส่วนจุดด้อยของภาคเอกชนคือ การไม่
มีสภาพบังคับทางกฎหมาย แาะขาดแคานงบประมาณ แาะในขณะเดียวกัน หากสามารถปฏิบัติงาน
เป็นระบบเครือข่ายได้ก็จะเป็นการเสริมจุดเด่นของทั้งภาครัฐแาะเอกชนในมิติกาับกัน 
  4) การพัฒนารูปแบบวิธีการด าเนินงาน 
  การพัฒนารูปแบบวิธีการด าเนินงาน คือการปรับเปาี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้
เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดา้อมแาะสังคมท่ีเปาี่ยนแปางไป ซึ่งมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  - การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ คือการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานออกมาใน
รูปแบบการจัดประชุม สัมมนาเพื่อให้เกิดการแากเปาี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานซึ่งผากของ
การประชุมหรือสัมมนาอาจมีข้อมูาที่กระจัดกระจายอาจก่อให้เกิดเพียงประโยชน์ในระยะสั้น 
  - การถอดบทเรียน คือ การเรียนรู้จากต าราหรืองานวิจัยที่มีผู้คิดวิเคราะห์เอาไว้มา
ปรับใช้กับสถานการณ์จริงหรือบริบทที่พบเจอ โดยมีข้อส าคัญคือ ไม่ควรท าตามหรือาอกเาียน
บทเรียนโดยไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของบทเรียนนั้น 
  - การทดลอง คือ การน ารูปแบบวิธีการท างานต้นแบบ ซึ่งอาจพัฒนาด้วยวิธีต่าง ๆ 
เช่นสังเคราะห์จากบทเรียนต่างประเทศ หรือบทเรียนจากพ้ืนที่อ่ืน การพัฒนาจากการวิจัยตาม
รูปแบบ แนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ปรับใช้ทดาองด าเนินการจริงในพ้ืนที่น าร่องเพ่ือท าการ
ทดสอบว่าสามารถก่อให้เกิดผากส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
  5.) การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
  การด าเนินงานป้องกันแาะแก้ไขปัญหาในเยาวชนกาุ่มเสี่ยง คือ การด าเนินการ
หาังจากท่ีปฏิบัติครบทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้นครบถ้วนแา้ว ประกอบด้วย 4 มิติด้วยกัน 
  - มิติเยาวชน เป็นการด าเนินการเพ่ือป้องกันแาะแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงกับตัว
เยาวชนโดยตรง ประกอบด้วย การประคับประคอง/เยียวยา การสร้างคุณค่าในตนเอง การสร้างสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ การน าเสนอทางเาือก  
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  - มิติปัจจัยเสี่ยง เป็นการด าเนินการโดยตรงต่อสถานที่ พ้ืนที่ หรือปัจจัยต่าง ๆ ที ่ 
เอ้ือให้เกิดปัญหายาเสพติดแาะพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน โดยการขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญได้แก่ 
การฟ้ืนฟูแาะสร้างพาังแก่สถานบันทางสังคม การสร้างกาไกทดแทนสถานบันทางสังคมที่า้มเหาว 
การด าเนินการาดแาะควบคุมพ้ืนที่เสี่ยง 
  - มิติปัจจัยบวก คือการด าเนินการซึ่งควรกระท าควบคุมไปกับการด าเนินการในมิติ
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือขยายปัจจัย กิจกรรมหรือพ้ืนที่ในเชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนได้มีทางเาือกหรือแสดง
ตัวตนในทางที่ดี ประกอบด้วย การให้โอกาสเชิงความคิดแาะการกระท า การสนับสนุนกิจกรรมเชิง
บวก การพัฒนาแาะขยายพื้นที่บวก 
  - มิติรณรงค์ประชาสัมพันธ์ คือการด าเนินการเพ่ือการรณรงค์ให้ได้มาซึ่งความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สังคม ชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐแาะ
ภาคเอกชน เพ่ือร่วมเป็นภาคีหรือร่วมประสานงานให้เกิดเป็น “พาังแผ่นดิน” ในการป้องการ แก้ไข 
ดูแาปัญหาเยาชนของประเทศชาติ 
  6) การติดตามสถานะและพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
  การติดตามสถานะแาะพฤติกรรมกาุ่มเสี่ยง คือ การด าเนินการติดตามสถานะแาะ
พฤติกรรมของเยาวชนกาุ่มเสียง อย่างใกา้ชิดเพ่ือประคับประคองเยาวชนกาุ่มเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างต่อเนื่อง สามารถเผชิญกับสิ่งแวดา้อมที่ยั่วยุให้มีพฤติกรรมเสี่ยง แาะเพ่ือให้เยาวชนผ่านพ้นช่วง
วัยไปได้โดยไม่หวนกาับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงดังเดิมอีก  
 2.2.1.3 แนวทางติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ปัญหาด้านยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผากระทบต่อการด ารงชีวิต ความ
ปาอดภัย ในชีวิตแาะทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 
ประกอบกับการด าเนินการแก้ปัญหาของรัฐขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้องใช้ระยะเวาาในการ
เยียวยาแก้ไข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ประชาชนภายในประเทศ จึงต้อง
ร่วมมือกันในการสอดส่องดูแาแก้ไข เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศหมดไปในอนาคต  
  การประชุมวุฒิสภาในสมัยที่ผ่านมาได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือด าเนินการพิจารณาศึกษาติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการ
ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้สรุปผาการพิจารณา
ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้การประชุมวุฒิสภาในสมัยที่ผ่านมาได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม
การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือด าเนินการพิจารณาศึกษาติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็น
การติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้สรุปผาการ
พิจารณาออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
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  1) ด้านการปราบปราม มาตรการป้องกันแาะปราบปรามผู้เสพ ผู้ค้าภายในประเทศ
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ควรให้ความส าคัญต่อการป้องกันแาะปราบปรามแหา่งผาิต 
ผู้ผาิต ผู้ค้ารายใหญ่ภายนอกประเทศ การตรวจสอบเส้นทางการเงินแาะกระบวนการค้ายาเสพติดการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งการขอความร่วมมือหรือท าความตกางร่วมกันกับต่างประเทศ
ด้านการป้องกันแาะปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติ 
  8) ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ พบว่า การจัดท างบประมาณเก่ียวกับยา
เสพติดของแต่าะหน่วยงานขาดความสอดคา้องกัน แาะการบริหารงานเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับ
จังหวัดของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นาักษณะงานฝาก จึงท าให้ขาดความเป็นเอกภาพ 
  3) ด้านการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  ควรก าหนดให้มีโครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ปัญหาการจัด
ระเบียบสังคมจากกรณีเด็กแาะเยาวชนออกนอกเคหะสถานในเวาากาางคืน การจ าหน่ายสุราใกา้
สถานศึกษา อีกทั้ง สถานบริการ สถานบันเทิง หอพัก ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ไม่ได้รับการควบคุม
อย่างเข้มงวดแาะการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับเด็กในสถานศึกษา จากโครงการครูต ารวจแดร์ยังไม่
เพียงพอกับสถานศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหาัก ควรจัดฝึกอบรมบุคาากร
ภายในสังกัดเป็นครูวิทยากรทดแทนจึงจะมีความเหมาะสมมากกว่า 
  4.) ด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด  ควรแยก
ระบบการบ าบัดรักษาแาะฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพแาะผู้ติดยาเสพติดให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยการก าหนดประเภท มาตรฐานการคัดกรองผู้เสพแาะผู้ติดยาเสพติด โดย
การจัดตั้งศูนย์จ าแนกคัดกรองตามค าสั่งจากศูนย์อ านวยการพาังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามแนวปฏิบัติแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพมีความต่อเนื่อง รวมถึง
ควรก าหนดให้มีหน่วยงานหาักในการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
บ าบัดรักษาแาะฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพแาะผู้ติดยาเสพติดให้มีความเป็นเอกภาพ แาะการก าหนดให้มี
สาขา (Track) ยาเสพติดโดยตรงในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวง
สาธารณสุข 
 2.2.1.4 แนวทางบริหารทรัพยากรที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  การที่เป้าหมาย หรือภารกิจใดจะประสบความส าเร็จ บรราุตามวัตถุประสงค์ได้นั้น 
การบริหารจัดการนับว่าปัจจัยอันดับต้นๆที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ การมีทรัพยากรที่เพียงพอแาะ
ทรัพยากรนั้นได้ท าหน้าที่ตรงจุด สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะท าให้เป้าหมายหรือภารกิจนั้นประสบ
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพแาะรวดเร็ว จากการศึกษาการบริหารทรัพยากร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารงาน ซึ่งกา่าวคือ บุคาากรเป็นผู้จัดหาแาะใช้
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ทรัพยากรอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรืออุปกรณ์ต่างๆ การที่องค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคาากรที่ดี มี
ความสามารถ จะส่งผาต่อปัจจัยการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ  
  ในการด าเนินการแก้ไขยาเสพติด ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในกระบวนการการ
บริหารจัดการ แาะการด าเนินการ จ านวน ปริมาณที่เพียงพอจึงมีผาโดยตรงต่อการด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เนื่องด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความครอบคาุมของพ้ืนที่เพ่ือจะาด
ช่องโหว่ในการด าเนินการที่ผิดกฎหมายของผู้ค้า ผู้เสพ นอกจากนี้บุคาากรที่จะเข้ามาด าเนินการการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจ าเป็นต้องเป็นบุคาาการที่มีความสามารถ เข้าใจถึงปัญหา แาะมีความพร้อมทั้ง
แรงกายแาะแรงใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด หากบุคาากรไม่ครอบคาุมในการป้องกันแาะแก้ไข
ปัญหาจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรอ่ืนที่สามารถาดช่องโหว่ของปัญหาดังกา่าวได้ นั่นก็คือ การเสริม
อุปกรณ์ท่ีเป็นตัวช่วยในการจัดการปัญหายาเสพติด 
  กระบวนการในการบริหารทรัพยากร 
   1. วิเคราะห์งานแาะวิเคราะห์จัดต าแหน่งงาน 
   2. วางแผนการใช้ทรัพยากรให้ครอบคาุมต่องาน 
   3. สรรหาแาะคัดเาือกทรัพยากรให้ตรงกับงาน 
   4. ประเมินผา แาะแก้ไขจุดที่บกพร่อง หรือผิดพาาด 
   5. ประเมินผาการด าเนินการภาพรวม 
 2.2.1.5 แนวทางจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
  เนื่องด้วยปัจจุบันกาุ่มเยาวชนถือว่าเป็นกาุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเข้าไปผัวพันกับ
ยาเสพติด การด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกาุ่มเยาวชน ต้องด าเนินการผสมผสานหาายมิติ ไม่
สามารถแก้ไขแค่ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้ครอบคาุมถึงสาเหตุที่แท้จริงในการ
น าไปสู่การเข้าไปผัวพันกับยาเสพติดของเยาวชน ซึ่งในบางคนไม่ได้มีเพียงปัจจัยเดียว การจัด
สภาพแวดา้อมไม่ให้เอ้ือต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยการจัดระเบียบสังคมนั้นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการบูรณาการ ภายใต้แนวความคิดที่ว่า ชุมชนน่าอยู่ ชีวิตสดใส เยาวชนปาอดภัย  
  โดยค าว่า ชุมชนน่าอยู่ นั้นหมายถึง สภาพแวดา้อมที่มีความปาอดภัยในชีวิตแาะ
ทรัพย์สิน ปราศจากอาชญากรรมแาะยาเสพติด ชีวิตสดใด นั้นหมายถึง คุณภาพชีวิตของเยาวชนอยู่
ในระดับดี เยาวชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แาะค าว่า เยาวชนปาอดภัย นั้น
หมายถึง เยาวชนจะเติบโตในสภาพแวดา้อมที่ปาอดภัย โดยที่ผู้ปกครอง ครอบครัว สังคม ภาครัฐ 
จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินการให้เยาวชนเติบโตอย่างปาอดภัยห่างไกาจากยาเสพ
ติดแาะมีศักยภาพในการใช้ชีวิต เป็นพาังในการขับเคาื่อนประเทศชาติต่อไป 



13 

  การด าเนินการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจะต้องด าเนินการในาักษณะภาคี
ร่วม เนื่องจากปัญหายาเสพติดในกาุ่มเยาวชนมีความครอบคาุมในหาายปัญหาจ าเป็นต้องมีหาาย
หน่วยงานในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการในาักษณะภาคีร่วม ไม่ควรด าเนินการโดย
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ ครูบาอาจารย์ สาธารณสุข 
พัฒนาสังคม ชมชุน อาสาสมัคร แาะภาคประชาชน ที่จะต้องเข้ามาด าเนินการร่วมกัน วางแผนแาะ
ด าเนินการร่วมกัน เพ่ือาดความซ้ าซ้อน แาะสร้างความครอบคาุมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.2.1.6 แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามวิธีงบประมาณแนวใหม่ 
   การปรับเปาี่ยนกระบวนการจัดสรรงบประมาณมาสู่การจัดสรรงบประมาณตาม
ผางาน จะส่งผาให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นกว่า
ในอดีต ภายใต้ระบบงบประมาณใหม่นี้การพัฒนาระบบเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพแาะก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นจ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงเป้าหมายระดับชาติกับ การ
ด าเนินงานของหน่วยงานระดับา่าง นั่นคือการเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ยุทธศาสตร์ระดับชาติ) กับมิติงานในระดับกระทรวงางไปถึงระดับกรมแาะหน่วยปฏิบัติ ทั้งนี้ การ
จัดสรรงบประมาณไปตามมิติยุทธศาสตร์กระทรวง รวมถึงยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าของรัฐบาา 
(agenda) แาะมิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (กาุ่มจังหวัดจังหวัด ภารกิจต่างประเทศ) จะมีผาให้แต่าะ
กระทรวงแาะหน่วยงานต้องรับผิดชอบงานตามภารกิจ ซึ่งทุกองค์กรพึงใช้จ่ายงบประมาณอย่าง 
เหมาะสมเพ่ือให้บรราุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service 
Agreement :PSA) เป้าหมายในระดับหน่วยงานภายในกระทรวง (Service Delivery Agreement 
:SDA) แาะสอดคา้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วย 
  การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในภาพรวมจะต้องท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณ ของหน่วยงบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยในปัจจุบั นสามารถจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) งบรายจ่ายประจ าแาะ 2) งบรายจ่ายางทุน 
ทั้งนี้หาักการในการจัดสรรงบประมาณทั้งสองประเภทที่เหมาะสมแาะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ย่อม
มีความแตกต่างกัน เนื่องจากงบรายจ่ายประจ าส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายด้านบุคาากรแาะรายจ่าย 
ด าเนินการ ซึ่งไม่ใช่รายจ่ายเพ่ือการางทุน จึงไม่สามารถวัดผางานจากผาผาิตของโครงการไดการ
จัดสรรงบรายจ่ายประจ าที่เหมาะสมจะต้องค านึงถึงผางานที่สามารถตอบสนอง เป้าหมายของ
หน่วยงานนั้นได้โดยมีการประเมินผาจากดัชนีชี้วัดผางานทั้งในเชิงประสิทธิภาพ แาะคุณภาพในการ
ด าเนินงาน แาะให้รางวัาแรงจูงใจแก่หน่วยงานที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแรงผาักดันให้
เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพแาะมีประสิทธิผา มีการ ประเมินผาแาะระบบการให้
ผาตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ จะท าให้กระทรวง กรม แาะ หน่วยงานต่าง ๆ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เหมาะสม แาะจัดซื้อจัดจ้างในรายการที่จ าเป็น แาะผาจาก การที่หน่วยงานใช้งบประมาณอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ก็จะสะท้อนไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ด้วย ส าหรับการจัดสรรงบรายจ่ายางทุนนั้น สามารถวัดผางานจากผาผาิตหรือโครงการต่างๆ ที่ได้
ด าเนินการไป โดยใช้หาักการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการางทุน เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเาือก
างทุนในโครงการที่ให้ผาประโยชน์ต่อส่วนรวมแาะมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากัด 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายางทุนมาเพ่ือวิเคราะห์เป็น
แนวทางในการก าหนดแนวนโยบายที่ 1 ซึ่งมีแนวคิดคือการจัดงบประมาณมาเพ่ือางทุนในโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ แา้วจัดมีมีตัวชี้วัดโครงการเพ่ือเป็นหนึ่งในปัจจัยให้รัฐบาาอนุมัติ
งบประมาณมายังพ้ืนที่เพ่ือจะได้จัดสรรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ต่อไป 
  8.8.1.7 สรุปผลส ารวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติด(มีนาคม8552)จังหวัด
สระบุรี 
   ตามที่รั ฐบาาแาะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนด
แผนปฏิบัติการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 (ตุาาคม 2557 – กันยายน 2558) เพ่ือาด
ปัญหายาเสพติด แาะาดปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้มีความปาอดภัยใน
ชีวิตแาะทรัพย์สิน ให้เกิดความสงบสุขของประชาชนแาะสังคมโดยส่วนรวมส านักงานสถิติจังหวัด
สระบุรี ได้ดาเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558) ระหว่างวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2558 โดยส่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติจังหวัดสระบุรีไปสัมภาษณ์สมาชิก
ในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายไปตามเพศ อายุอาชีพแาะรายได้ สรุปได้ดังนี้ 
   1. สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
   ประชาชนร้อยาะ 52.2 ระบุว่าชุมชน หมู่บ้านในปัจจุบัน (มีนาคม 2558) มี
ปัญหา ซึ่งในจ านวนนี้เห็นว่าปัญหาที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในระดับน้อย – น้อยที่สุดร้อยาะ 19.0 
ระดับปานกาาง ร้อยาะ 17.4 แาะระดับมาก – มากที่สุด ร้อยาะ 15.8  ประชาชนครึ่งหนึ่ง เห็นว่า
ปัญหายาเสพติดที่มีในเดือนมีนาคม 2558 เทียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมา (ตุาาคม– ธันวาคม 2557) มี
การแพร่ระบาทเท่าเดิม ร้อยาะ 51.4แาะาดาง ร้อยาะ 31.8 ส่วนผู้ที่เห็นว่า เพิ่มมากขึ้นร้อยาะ 16.8  
    1.1 ปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด 
    ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยาะ 65.7 ระบุว่าชุมชน หมู่บ้านไม่มีปัญหา
ด้านผู้ค้า /ผู้าักาอบค้ายาเสพติดในขณะที่ประชาชนร้อยาะ 34.3 ระบุว่ามีปัญหา (ซึ่งในจ านวนนี้เห็น
ว่าปัญหาที่มีอยู่ในระดับมาก – มากที่สุดร้อยาะ 13.2 แาะระดับน้อย – น้อยที่สุด ร้อยาะ 11.3ส่วนที่
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เห็นว่ามีปัญหาระดับปานกาาง ร้อยาะ 9.8)ปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้าักาอบค้ายาเสพติดที่มีอยู่ในชุมชน/
หมู่บ้าน ท าให้ประชาชนร้อยาะ 65.0 ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกา่าว (ซึ่งในจ านวนนี้
ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยาะ 38.4ระดับปานกาาง ร้อยาะ 16.1 แาะ
ระดับน้อย – น้อยที่สุดร้อยาะ 10.5 ) ร้อยาะ 35.0 ระบุว่าไม่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนเรื่องที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาผู้ค้า/ผู้าักาอบค้ายาเสพติดมากที่สุด คือ การาักขโมย ปา้น 
จี้ ร้อยาะ 74.4 รองางมาได้แก่ การทะเาาะวิวาท ร้อยาะ 42.7 ผู้มีอิทธิพาร้อยาะ 23.1 แาะแก๊งค์
มอเตอร์ไซค์ซิ่ง ร้อยาะ 13.7 เป็นต้น 
    1.2 ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
    ประชาชนครึ่งหนึ่ง ร้อยาะ 51.4 ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้าน ไม่มี
ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในขณะที่ประชาชนร้อยาะ 48.6 ระบุว่ามีปัญหา (ซึ่งในจ านวนนี้เห็น
ว่าปัญหาที่มีอยู่ในระดับน้อย – น้อยที่สุด ร้อยาะ 48.3แาะระดับมาก – มากที่สุด ร้อยาะ 16.0 ส่วน
ที่เห็นว่าปัญหาระดับปานกาาง ร้อยาะ 14.3) ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่มีอยู่ในชุมชน/
หมู่บ้าน ท าให้ประชาชนร้อยาะ 60.8 ระบุว่าได้รับความเดือดร้อน (ซึ่งในจ านวนนี้ได้รับความ
เดือดร้อนอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยาะ 29.4 ระดับปานกาาง ร้อยาะ24.3 แาะระดับน้อย – 
น้อยที่สุด ร้อยาะ 7.1) ขณะที่มีร้อยาะ 39.2 ระบุว่าไม่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนเรื่องที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมากที่สุด คือ าักขโมย ปา้น จี้ร้อยาะ 85.8 
รองางมาได้แก่การทะเาาะวิวาท ร้อยาะ33.5 แาะแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ซิ่งร้อยาะ 17.4 เป็นต้น 
    1.3 แหล่งม่ัวสุมเสพ/ค้ายาเสพติด 
    ประชาชนเกือบครึ่ง ร้อยาะ 43.1 ระบุว่าในชุมชน/หมู่บ้านที่มี
แหา่งมั่วสุมเสพยาเสพติด/ค้ายาเสพติดซึ่งในจ านวนนี้เห็นว่าแหา่งมั่วสุมที่ส าคัญ คือ บ้าน คอนโด
แฟาต หอพัก ร้อยาะ 20.4 รองางมาได้แก่ สถานที่ปาอดคน เช่น บ้านร้าง ป่าเขา ฯาฯ ร้อยาะ 15.0 
ชุมชนแออัดร้อยาะ 16.4 สวนสาธารณะ ร้อยาะ 9.9 สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้อยาะ 12.0 เป็นต้น 
    1.4 ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา 
    ในชุมชน/หมู่บ้านที่มีโรงเรียน/สถานศึกษา พบว่าประชาชนร้อย
าะ 51.4 ระบุว่าไม่มีปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา ขณะที่มีร้อยาะ 48.6 ระบุว่ามีปัญหา 
(ซึ่งในจ านวนนี้เห็นว่าปัญหาที่มีแพร่ระบาดอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยาะ 15.7 ระดับปานกาาง
ร้อยาะ 19.0 แาะระดับน้อย – น้อยที่สุด ร้อยาะ 8.7) ส าหรับการแพร่ระบาดยาเสพติดในบริเวณ
รอบโรงเรียน/สถานศึกษา พบว่า ประชาชนเกือบครึ่งร้อยาะ48.6 ระบุว่ามีปัญหา (ซึ่งในจ านวนนี้เห็น
ว่าปัญหาที่มีแพร่ระบาดอยู่ในระดับน้อย – น้อยที่สุด ร้อยาะ 16.8 ระดับปานกาาง ร้อยาะ 12.9) 
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    1.5 ความยากง่ายในการซื้อยาเสพติด 
    ในชุมชน/หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ประชาชนร้อยาะ 39.4 ระบุ
ว่าหาซื้อยาเสพติดได้ง่ายส่วนที่หาซื้อยากแาะหาซื้อไม่ได้ ร้อยาะ 18.2 ขณะที่มีร้อยาะ 42.4 ไม่
ทราบ/ไม่แน่ใจ 
   2. การมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   ในชุมชน/หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด พบว่าประชาชนร้อยาะ 28.5 ระบุว่า
มีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุน/เข้าไปกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขณะที่ร้อยาะ 32.1ระบุว่าไม่มี แาะ
ร้อยาะ 39.4 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
   3. การยอมรับหรือใหโ้อกาสผู้เลกิเสพยาเสพติด/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   ประชาชนร้อยาะ 98.1 ระบุว่ามีการยอมรับหรือให้โอกาสผู้เาิกเสพยาเสพ
ติด/ผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดมีเพียงร้อยาะ 1.9 ไม่ยอมรับ/ไม่ให้โอกาส 
   4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของรัฐบาล 
   ประชาชนสูงถึงร้อยาะ 99.6 ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผาการดาเนินงาน
โดยรวมของรัฐบาาในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด (ซึ่งในจ านวนนี้ระบุว่ามีความพึงพอใจ
มาก-มากที่สุด ร้อยาะ 35.1 ปานกาางร้อยาะ 62.4 แาะพึงพอใจน้อย-น้อยที่สุด ร้อยาะ 2.1) มีเพียง
เา็กน้อยที่ไม่พึงพอใจ ร้อยาะ 0.4 โดยมีคะแนนเฉาี่ยของความพึงพอใจ อยู่ที่ 6.9790 คะแนน จาก 
10 คะแนน 
   5. ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม 
   ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
แาะปัญหาอาชญากรรมที่ส าคัญ 5 อันดับแรก คือ การปรามปรามยาเสพติดอย่างจริงจังแาะต่อเนื่อง 
ร้อยาะ 76.0 รองางมาได้แก่ การใช้กฎหมายางโทษอย่างเด็ดขาด ร้อยาะ 56.4 การจัดตั้งเวรยาม/จุด
ตรวจ/เฝ้าระวังในชุมชนร้อยาะ 50.8 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยาะ
18.7 แาะการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับยาเสพติด ร้อยาะ 14.1 เป็นต้น 
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  2.2.1.7 ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory) และหลักการต ารวจ
สมัยใหม่ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory )3 
  การบูรณาการ หมายถึง การท าให้หน่วยย่อย ๆ ทั้งหาาย ที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกัน
แาะกัน เข้ามาร่วมท าหน้าที่ประสานกามกาืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว 
การบูรณาการนั้น เราจะเอาหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเข้าในองค์รวมที่มีหน่วยย่อยอ่ืนอยู่แา้วก็ได้ 
หรือจะเอาหน่วยย่อยทั้งหาายที่ต่างแยก ๆกันอยู่มารวมเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมก็ได้ ซึ่งเรียกว่าบูรณา
การทั้งสิ้น แตข่้อส าคัญจะต้องมีตัวยืนที่เป็นหาักอยู่ 3 อย่างในเรื่องบูรณาการ คือ 
  1. มีหน่วยย่อยองค์ประกอบ ชิ้นส่วน อวัยวะ หรือขั้น ระดับ แง่ ด้านที่จะเอามา
ประมวาเข้าด้วยกัน อันนี้เป็นสิ่งที่จะเอามาประมวาเข้าด้วยกันคือสิ่งย่อย ส่วนย่อย 
  2. หน่วยย่อยเป็นต้นนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันแาะกัน อันนี้อาจจะ
เายไปถึงาักษณะที่ว่ายืดหยุ่นปรับตัวได้ มีความเคาื่อนไหวตาอดเวาาด้วย 
  3. เมื่อรวมเข้าด้วยกันแา้วก็จะเกิดความครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ โดยมีความประสาน 
กามกาืน เกิดภาวะได้ที่ พอดี หรือสมดุา พอได้ที่หรือพอดีสมดุาแา้วองค์รวมนั้นก็มีชีวิตชีวา ด ารงอยู่
แาะด าเนินไปด้วยดีอันเป็นภาวะของบูรณาการ 
  ถ้าครบ 3 อย่างนี้ก็เป็นบูรณาการ สามอย่างนี้เป็นตัวยืนที่จ าเป็นตามสภาวะ ส่วน
ในทางปฏิบัติจะมีหาักแาะกระบวนวิธีอย่างไร ก็พิจารณาว่ากันอีกส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่จะต้องเน้นก็คือว่า
ความพอดีหรือได้ที่หรือสมดุา ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการของ บูรณาการนั้น เราจะแสดงาักษณะออกมา
ให้เห็นเป็นข้อส าคัญได้ 2 อย่างคือ เมื่อเป็นองค์รวมแา้ว องค์รวมนั้นมีชีวิตชีวาหรือด าเนินไปด้วยดี 
องค์รวมนั้นเกิดมีภาวะแาะคุณสมบัติของมันเอง ที่ต่างหากจากภาวะแาะคุณสมบัติขององค์ประกอบ
ทั้งหาาย 
  2.2.1.8 แนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach)4  
  การป้องกันอาชญากรรม ได้กาายเป็นเป้าหมายประสงค์ของงานต ารวจเมื่อ Sir 
Robert Peel ก่อตั้งกรมต ารวจนครบาาแห่งกรุงาอนดอนขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1859 Peel ซึ่งได้รับการยก
ย่องในเวาาต่อมาว่าเป็น “บิดาของการต ารวจยุคใหม่” ได้เน้นให้บุคาากรต ารวจภายใต้บังคับบัญชา 

                                                           

 3 กระทรวงการพัฒนาสังคมแาะความมั่นคงของมนุษย์, “ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative 
Theory) แาะหาักการต ารวจสมัยใหม่ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory),” 
https://www.m-society.go.th/article_attach/8962/11357.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 59 มีนาคม 
5229). 
 4 กองก ากับการ 5 กองบังคับการปราบปราม, ต ำรวจผู้รับใช้ชุมชนชุมชนบ้ำนรอ และชุมชน
อ่ำงทองธำนี (อ่างทอง: กองก ากับการ 5 กองบังคับการปราบปราม,5226), 70-72. 
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ได้ตระหนักว่าการป้องกันอาชญากรรม คือ งานหาักของต ารวจ แาะมีความส าคัญยิ่งกว่าการสืบสวน
สอบสวนการจับกุมแาะการางโทษผู้กระท าผิด ทัศนะของ Peel ได้กาายเป็นพ้ืนฐานของการ
ก่อก าเนิดแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach) เพ่ือป้องกันอาชญากรรม
ขึ้น ยุทธวิธีหาักของต ารวจในการป้องกันอาชญากรรมตามทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย ก็คือ การตรวจ
ท้องที่ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นกระดูกสันหาังของงานต ารวจ ส าหรับหาักใจความของทฤษฎีนี้ 
พอสรุปได้ว่า การปรากฏตัวของต ารวจ ย่อมมีผาในการยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม 
เพราะความเกรงกาัวการจับกุม ฉะนั้น ต ารวจสายตรวจจึงต้องแต่งเครื่องแบบแาะรถวิทยุสายตรวจจึง
ควรมีาักษณะเด่นชัดเห็นได้ง่าย เพ่ือเป็นการขมขวัญยับยั้งอาชญากร นอกจากนั้น การตรวจท้องที่
โดยสม่ าเสมอต่อเนื่องจะท าให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกว่ามีต ารวจอยู่ทั่วไปทุกแห่งหน ด้วยเหตุนี้
ตามแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย การปรากฏตัวของต ารวจแาะการกระจายก าาังต ารวจให้ครอบคาุม
ทั่วทั้งชุมชนจะช่วยป้องกันอาชญากรรม โดยาดโอกาสส าหรับผู้ซึ่งที่ตั้งใจาะเมิดกฎหมายงานตรวจ
ท้องที่ของต ารวจมีาักษณะเป็นไปได้ท้ังงานประจ าแาะงานเฉพาะกิจ ในาักษณะงานประจ าต ารวจสาย
ตรวจมักได้รับการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรมแาะระงับเหตุร้ายภายใน
ระยะเวาาแต่าะผัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ส่วนในาักษณะงานเฉพาะกิจนั้น ต ารวจสายตรวจในทุกเขตพ้ืนที่
คือก าาังหาักที่พร้อมจะรวมตัวในทันทีที่ได้รับค าสั่งจากศูนย์บัญชาการ เพ่ือการปฏิบัติงานเฉพาะกิจที่
เร่งด่วน   
 อย่างไรก็ดี ยุทธวิธีตรวจท้องที่เพ่ือป้องกันอาชญากรรมได้กาายเป็นประเด็นปัญหาที่
นักวิชาการเริ่มให้ความสนใจศึกษาวิเคราะห์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผากระทบของ
ยุทธวิธีตรวจท้องที่ที่มีการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ “Kansas 
City Patrol Experiment” ในสหรัฐอเมริกา กา่าวคือ เขตสายตรวจจ านวน 15 เขต ของเมือง 
Kansas City มารัฐ Missouri ได้ถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการทดาอง  จากนั้นจึงด าเนินการ
กระจายสุ่ม(Randomization) เพ่ือทราบว่าเขตสายตรวจใดจะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสาย
ตรวจประเภทใน 3 ประการ  
 เทคนิคที่ 1 จัดเป็นกาุ่มควบคุม ซึ่งมีการจัดวิทยุสายตรวจ 1 คัน ต่อ 1 เขตพ้ืนที่ตาม
ประเพณีนิยม เทคนิคที2่ จัดเป็นกาุ่มทดาองที่ 1 ซึ่งมีการจัดรถวิทยุสายตรวจแบบรุกโดยเพ่ิมจ านวน
วิทยุแาะก าาังสายตรวจเป็นสามเท่าของกาุ่มควบคุม 
 เทคนิคที่ 3 จัดเป็นกาุ่มทดาองที่ 2 ซึ่งมีการจัดรถวิทยุสายตรวจแบบรับโดยรถวิทยุ จะ
ออกจากศูนย์บัญชาการก็เฉพาะเมื่อได้รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเท่านั้น แาะจะกาับเข้ าศูนย์ เมื่อเสร็จ
สิ้นภารกิจ แต่าะเทคนิคได้รับการก าหนดใช้ใน 5 เขตสายตรวจเท่า ๆ กัน ก าหนดระยะเวาาหนึ่งปี 
อนึ่ง ในช่วงก่อนแาะหาังด าเนินงานตามโครงการนี้ ได้มีการเก็บข้อมูาโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทั้ง 
15 เขตสายตรวจเกี่ยวกับความหวาดกาัวต่อภัยอาชญากรรม รวมทั้งการรวบรวมสถิติข้อมูาการรับ
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แจ้งความของต ารวจ จากการวิเคราะห์ข้อมูาโดย Kelling แาะคณะพบว่า เทคนิคการจัดสายตรวจ
แบบใดที่ใช้ก็ไม่ปรากฏความแตกต่างในสถิติอาชญากรรมแาะสถิติการส ารวจเหยื่ออาชญากรรมใน
ระดับที่มีค่านัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการส ารวจทัศนคติของประชาชน ปรากฏผา คือ ไม่ว่าจะจัดสาย
ตรวจรถวิทยุตามเทคนิคใดก็ไม่พบความแตกต่างในความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ หรือใน
ความหวาดกาัวต่อภัยอาชญากรรมในระดับที่มีค่านัยส าคัญทางสถิติโดยย่อ 
 ผาการทดาองสรุปได้ว่า ยุทธวิธีตรวจท้องที่โดยรถวิทยุสายตรวจไม่มีคุณค่าในการป้องกัน
อาชญากรรมแาะไม่ได้ชวยให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นปาอดภัยขึ้นแต่อย่างใด  ส่วนผากระทบของต ารวจ
เดินเท้าต่อการาดสถิติอาชญากรรม ได้มีการศึกษาวิจัยทั้งในสหรัฐอเมริกาแาะในอังกฤษ เช่น 
โครงการ Operation 25 โครงการ Precinct 2 แาะโครงการ Beat Patrol Experiment เป็นต้น ใน
โครงการ Operation 25 ก าาังต ารวจในเขตท้องทีที่25 ได้เพ่ิมขึ้น 100% ระหว่างเดือนกันยายนถึง
เดือนธันวาคม 1954 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต ารวจใหม่ที่เพ่ิงได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งพาสายตรวจ
จากการวิเคราะห์สถิติ คดีอาญาเปรียบเทียบระหว่างปี ค.ศ.1653 กับ ค.ศ.1954 กองบัญชาการ
ต ารวจแห่งมหานครนิวยอร์คได้เปิดเผยว่า สถิติอาชญากรรมที่าดางมากที่สุด ได้แก่ความผิดประเภท
ประทุษร้ายต่อทรัพย์บนท้องถนน รวมทั้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ โดยย่อ ความผิดฐานาก
ทรัพย์าดาง 62 คดี คือ จาก 69 คดี ในปี 1953 เหาือเพียง 7 คดีในปี 1954 ความผิดฐานาักรถยนต์
าดาง 54 คดี คือจาก 78 คดี ในปี 1953 เหาือ 24 คดีในปี 1954 ส่วนความผิดประเภทประทุษร้าย
ต่อชีวิตไม่าดาง แต่กาับเพ่ิมขึ้น 2 ราย คือ จาก 6 คดี ในปี 1953 เป็น 8 คดี ในปี 1954 ความผิด
ประเภทประทุษร้ายต่อร่างกายาดางเพียงเา็กน้อย อย่างไรก็ดีการวิจัยประเมินผาโครงการ 
Operation 25 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของหาักวิจัยแาะวิธีการวิจัยได้ คือ ประการแรกช่วง
ระยะเวาาของการวิจัยสั้นเกินไปเพียงสี่เดือน ซึ่งผาอาชญากรรมที่าดางอาจจะมีาักษณะชั่วคราว 
ประการที่สอง การวิจัยดังกา่าวขาดกามควบคุมส าหรับใช้ เปรียบเทียบ จึงก่อให้เกิดปัญหาความไม่
เทีย่งตรงของสิ่งค้นพบ อีก 12 ปีต่อมา นิวยอร์คได้พยายามวิจัยเกี่ยวกับผากระทบของสายตรวจเดิน
เท้าที่มีต่อการาดอาชญากรรมอีกครั้งหนึ่ง ในโครงการ Precinct 2 ซึ่งพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ
โครงการOperation 25 กา่าวคือ ท้องที่ 2 ได้รับก าาังต ารวจเพ่ิม 40% ของจ านวนบุคาากรที่มีอยู่
เดิมในขณะที่ท้องที่ใช้เปรียบเทียบแาะท้องที่อ่ืน ๆ ทั่วมหานครดังกา่าวไม่ได้รับก าาังต ารวจเพ่ิม การ
เก็บข้อมูาได้ขยายเวาาเป็น 8 เดือน ในปี ค.ศ.1966 จากการวิเคราะห์ข้อมูาโดยเปรียบเทียบสถิติทาง
คดีอาญาของท้องที่ 20 กับท้องที่ควบคุม มีรายงานว่าอาชญากรรมบนท้องถนนแาะพ้ืนที่สาธารณะ
ทั่วไปของท้องที่ที่ 20 าดางอย่างปรากฏชัด กา่าวคือ คดีาักทรัพย์มูาค่าเกินกว่า 50 เหรียญสหรัฐ 
าดาง 49% คดีาักรถยนต์ 49% แาะคดีปา้นทรัพย์ตามท้องถนนรวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะาดาง 33% 
แต่สถิติอาชญากรรม ซึ่งเป็นประเภทเกิดขึ้นในที่รโหฐานหรือเคหสถานบ้านเรือน ไม่าดางแต่ประการ
ใด ส่วนโครงการ Beat Patrol Experiment ในประเทศอังกฤษ เริ่มในปี 1965 การวิจัยประเมินผา
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โครงการนี้ครอบคาุมพื้นที่สี่เมืองโดยก าหนดระยะเวาาหนึ่งปีตาอดระยะเวาาทุก ๆ สี่สัปดาห์ จ านวน
สายตรวจเดินเท้าจะมีการเพิ่มแาะาดระหว่าง 0 ถึง 4 นายต่อหนึ่งเขตสายตรวจในตัวแบบ กึ่งทดาอง
ประเภทถ่วงสมดุา (Counter-balance Design) Bright แาะคณะได้รายงานว่า การเพ่ิมก าาังสาย
ตรวจเดินเท้าจาก 0 เป็น 1 นายมีผาท าให้อาชญากรรมบนท้องถนนาดางแต่การเพ่ิมก าาังจาก 1 เป็น 
2 นาย ไม่มีผากระทบต่อการาดางสถิติคดีอาญา อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมก าาังต ารวจสายตรวจเป็น
จ านวนมากจาก 1 เป็น 4 นาย ต่อหนึ่งเขตสายตรวจมีผา ท าให้อาชญากรรมาดาง อย่างประจักษ์ชัด
อีกครั้งหนึ่ง โดยสรุป การวิจัยประเมินผาในโครงการ Operation 25, Precinct 2 แาะ Beat Patrol 
Experiment แม้จะยังไม่อาจกา่าวได้ว่า ผากระทบของการจัดแาะเพ่ิมก าาังสายตรวจเดินเท้าจะช่วย
าดอาชญากรรมได้ในช่วงเวาาเป็นเดือนหรือเป็นปี หรือยาวนานสักเพียงใด รวมทั้งยังมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับตัวแบบการวิจัยแาะความน่าเชื่อถือของสถิติข้อมูาก็ตาม แต่ผาการวิจัยที่สอดคา้องกัน
ระหว่างโครงการต่าง ๆ จัดได้ว่าน่าสนใจ กา่าวคือ ผาะกรทบของการเพ่ิมก าาังสายตรวจเดินเท้า มี
แนวโน้มที่จะช่วยาดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์บนท้องถนน แาะในพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ได้อย่างประกฎ
ชัด แต่ผาะกระทบดังกา่าวมีน้อยหรือไม่ปรากฏในคดีประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในที่รโหฐานหรือ
เคหสถานบ้านเรือน แม้การกระจายผาการทดาองเช่นที่กา่าว ไปยังเมืองอ่ืนตาอดจนประเทศอ่ืนโดย
มีการวิจัย ซึ่งยังเป็นประเด็นปัญหาที่โต้แย้งในทางสังคมศาสตร์ก็ตาม อย่างไรก็ดี ข้อสรุปของการ
ค้นคว้าวิจัยในสหรัฐอเมริกา แาะอังกฤษได้ท าให้นักอาชญาวิทยาแาะนักบริหารงานต ารวจจ านวนไม่
น้อย เกิดความแคางใจในประสิทธิภาพแาะประสิทธิผา ของการป้องกันอาชญากรรมตามแนวทฤษฎี
บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะส าหรับชุมชนที่อยู่อาศัยซึ่งก าาังได้รับกระทบกระเทือนอย่างหนักจาก
อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ กา่าวอีกนัยหนึ่ง ต ารวจสายตรวจรถวิทยุ แาะต ารวจสาย
ตรวจเดินเท้า ต่างไม่สามารถช่วยาดอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือไม่อาจาดความ
หวาดกาัวภัยอาชญากรรมในชุมชนที่อยู่อาศัย แม้ต ารวจสายตรวจเดินเท้าจะมีสมรรถภาพในการาด
อาชญากรรมบนท้องถนนแาะพ้ืนที่สาธารณะก็ตาม ดังนั้น ถ้ามาตรการตรวจท้องที่ซึ่งถือก าเนิดตาม
แนวทฤษฎีดั้งเดิม เป็น “ความา้มเหาวทางทฤษฎี” ก็ย่อมคาดหมายได้ว่าอาจไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ที่
จะฝืนน ามาตรการดังกา่าวประยุกต์ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมต่อไป แต่ถ้ามาตรการดังกา่าวไม่
ถึงกับา้มเหาวโดยสิ้นเชิง ค าถามที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติม ก็คือ แนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายแาะ
มาตรการต่าง ๆที่สร้างขึ้นภายในกรอบ ทฤษฎีนี้ จะมีขอบเขตแาะข้อจ ากัดในการประยุกต์ใช้เพ่ือ
ป้องกันอาชญากรรมเพียงใด 
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  2.2.1.9 ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory)5  
  ได้อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ประกอบด้วยด้าน
ต่าง ๆ ของสามเหาี่ยม 3 ด้าน คือ 
  1. ผู้กระท าผิด/คนร้าย (Offender) หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการ (Desire) จะก่อ
เหตุหรือางมือกระท าความผิด 
  2. เหยื่อ (Victim)/เป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคา สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของ ที่
ผู้กระท าผิดหรือคนร้าย มุ่งหมายกระท าต่อ หรือเป็นเป้าหมายที่ต้องการ 
  3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวาา (Time) แาะสถานที่ (Place) ที่
เหมาะสมที่ผู้กระท าผิดหรือคนร้าย มีความสามารถจะางมือกระท าความผิดหรือก่ออาชญากรรม 
  เมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังกา่าวข้างต้น จะท าให้
เกิดอาชญากรรมขึ้น ทฤษฏีดังกา่าวได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม หรือการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอาชญากรรม โดยต้องพยายามท าอย่างไรก็ตามที่จะให้องค์ประกอบของสามเหาี่ยม
อาชญากรรม ด้านใดด้านหนึ่งหายไป ก็จะท าให้อาชญากรรมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจในแต่าะพ้ืนที่ ควรน าแนวคิดของทฤษฎีดังกา่าวมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ตาม
ยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กา่าวคือ ต้องพยายามท าให้องค์ประกอบการเกิด
อาชญากรรม ด้านใดด้านหนึ่งของสามเหาี่ยมหายไป โดยมีวิธีการในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้คือ 
  1. ด้านผู้กระท าผิดหรือคนร้าย (Offender) 
  ต้องพยายามาดหรือควบคุมจ านวนผู้กระท าความผิดหรือคนร้ายในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นใช้ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) เช่น การเฝ้าระวัง
บุคคาพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ การก าหนดมาตรการควบคุมแหา่งอบายมุขหรือสถานบริการที่จะ
เป็นแหา่งเพาะอาชญากรรม การระดมกวาดา้างอาชญากรรมอย่างสม่ าเสมอ การจับกุมผู้กระท า
ความผิดตามหมายจับ การสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแหา่งซ่องสุมของผู้กระท าความผิดหรือคนร้าย 
มาตรการตีวงสุรา การปิดา้อมตรวจค้น การไประงับเหตุอย่างรวดเร็วของสายตรวจ เพ่ือให้สามารถ
จับกุมผู้กระท าความผิดหรือคนร้ายได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ แาะปัญหาการว่างงาน เป็นต้น 
  2. ด้านเหยื่อ (Victim)/เป้าหมาย (Target) 
  ผู้เสียหาย หรือเหยื่อ หรือประชาชนทั่วไป ต้องรู้จักการป้องกันตนเอง ครอบครัว 
แาะชุมชนหรือสังคม ต ารวจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหาือประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์

                                                           

 5 ชยพา ฉัตรชันเดช,พา.ต.ต.,“ทฤษฏีสามเหาี่ยมอาชญากรรม,” 
http://metropolicediv6.com/ทฤษฎีสามเหาี่ยมอาชญากรรม (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 5229). 



22 

ให้ความรู้ ข้อมูาข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม หรือไม่ให้ตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม เช่น การแต่งตัว การใส่เครื่องประดับหรือของที่มีค่า การหาอกาวงของคนร้ายใน
าักษณะต่าง ๆ โดยอาจจะจัดเป็นโครงการต ารวจเตือนภัย โครงการตรวจเยี่ยมประชาชน(Knock 
Door) หรือโครงการครู D.A.R.E เป็นต้น 
  3. ด้านโอกาส (Opportunity) 
  โอกาสที่ผู้กระท าความผิดหรือคนร้ายจะางมือก่ออาชญากรรมนั้นจะต้องอาศัย เวาา
แาะสถานที่ท่ีเหมาะสมในการก่อเหตุ ต ารวจต้องพยายามหาวิธีการเพ่ือที่จะตัดช่องโอกาสของคนร้าย
ดังกา่าว โดยแยกออกเป็น 
  1) เวาา ต้องพยายามตัดช่องโอกาสในเรื่องเวาาที่จะเกิดเหตุ โดยมุ่งเน้นการปรากฏ
ตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ (Show off Force) การตั้งจุดตรวจค้น เป็นต้น 
  2) สถานที่ ส าหรับเรื่องการตัดช่องโอกาสในเรื่องสถานที่นั้ น สามารถกระท าได้
หาายวิธีแาะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดา้อม 
(Crime Control Through Environmental Design) เป็นวิธีการปรับสภาพแวดา้อมแาะใช้
ประโยชน์สภาพแวดา้อม ในการาดโอกาสการก่ออาชญากรรม เช่น การสร้างรั้วหรือสิ่งกีดขวางมิ ให้
ผู้กระท าผิดเข้าถึงบริเวณสิ่งของ หรือบุคคา โดยเพ่ิมความเสี่ยงที่คนร้ายจะถูกตรวจพบหรือถูกจับกุม
มากยิ่งขึ้น หรือการจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดอาชญากรรม (พ้ืนที่เสี่ยง) ตามหาักทฤษฎี
หน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) โดยจะต้องรีบเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิด
อาชญากรรมในพ้ืนที่ดังกา่าว การจัดการพ้ืนที่ให้ปาอดภัยตาม โครงการพ้ืนที่ปาอดภัย (Safety 
Zone) หรือโครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัย (Neighborhood Watch) รวมตาอดถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโายีใหม่ๆ เช่น กา้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การใช้
สัญญาณเตือนภัย ทั้งนี้ต ารวจจะต้องเข้าไปจัดการ ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนแาะชุมชนเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตามโครงการต ารวจผู้รับใช้
ชุมชน (Community Policing) โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนสามารถดูแาตัวเองได้
อย่างยั่งยืนตาอดไป 
  การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยการท าให้องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม 
ด้านใดด้านหนึ่งของสามเหาี่ยมหายไป ตามหาักการของทฤษฎีสามเหาี่ยมอาชญากรรม ที่กา่าว
มาแา้วข้างต้น จะท าให้การปฏิบัติงานของต ารวจมีเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าใจง่ายแาะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงเห็นควรที่ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ควรน าแนวคิดการ
ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้ทฤษฎีสามเหาี่ยมอาชญากรรม ชี้แจงท าความเข้าใจกับต ารวจ 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ได้บรราุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด แาะสร้าง
ความพึงพอใจแก่พ่ีน้องประชาชนทั่วไป 
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  ส าหรับมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยสรุปอาจแบ่งออกเป็น 5 
มาตรการ ดังนี้คือ 
  1. โดยต ารวจ หมายถึงการป้องกันอาชญากรรมในหน้าที่ของต ารวจ เช่น การจัด
สายตรวจออกตรวจ การตั้งจุดตรวจค้น 
  2. โดยเจ้าของพ้ืนที่ หมายถึง เจ้าของพ้ืนที่ในแต่าะพ้ืนที่ต้องให้ความสนใจในการ
ป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น ในพ้ืนที่ของตนเอง เช่น ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน สถานที่ท างาน 
หน่วยราชการต่าง ๆ เป็นต้น 
  3. โดยผู้ใช้พ้ืนที่ หมายถึง ประชาชนโดยทั่วไปที่เข้าไปใช้พ้ืนที่ต่ างๆ จะต้องรู้จัก
ระมัดระวังในการป้องกันตนเอง เช่น การแต่งตัว การประดับของมีค่าติดตัว 
  4. โดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม เช่น องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 
  5. โดยใช้เทคโนโายี หมายถึง การใช้เทคโนโายีที่ทันสมัย เพ่ือช่วยในการป้องกัน
อาชญากรรม เช่น กา้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สัญญาณเตือนภัย 
  บทสรุป 
  การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้ทฤษฎีสามเหาี่ยมอาชญากรรม แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม 
  ขั้นตอนที่ 2 การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้ทฤษฎีสามเหาี่ยมอาชญากรรม 
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผา 
 
 2.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุนทรีพรรณ ก าปั่นทอง6 ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาแาะอุปสรรคในการปราบปรามยา
เสพติดของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธร จังหวัดยะาา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัญหาแาะอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธร
จังหวัดยะาา การศึกษาครั้งนี้มีประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรจังหวัด
ยะาา เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เ พ่ือเอาชนะยาเ สพติดจังหวัดยะาา เจ้าหน้าที่ส านัก
คณะกรรมการป้องกันแาะปราบปรามยาเสพติด(ภาคใต้) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แาะผู้ต้องขังคดียาเสพ

                                                           

 6 สุนทรีพรรณ ก าปั่นทอง, “ปัญหาแาะอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธร จังหวัดยะาา,” http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/ 
research-details.php?research_id=27 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 5229). 
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ติด โดยการร่วมสังเกตแาะมีส่วนร่วมในการวิจัย ท าการวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะาึก แาะการ
สนทนากาุ่ม ผาการวิจัยพบว่า ปัญหาแาะอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชุด
ปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธร จังหวัดยะาา สามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
 1) องค์ประกอบ ประกอบด้วย บุคาากรมีไม่เพียงพอไม่มีประสบการณ์ ไม่ใช่คนในพ้ืนที่
แาะมีปัญหาการใช้ภาษาถ่ิน, โครงสร้างฯการสั่งการไม่เป็นเอกภาพ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ท างานแบบ
ต่างคนต่างท า แาะที่ส าคัญคือผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความส าคัญของงานยาเสพติด , นโยบายเกิดจาก
ผู้บังคับบัญชาไม่ให้การสนับสนุน นโยบายเป็นการมองจากข้างบนางมาสู่ข้างา่าง , งบประมาณมี
ปัญหาเป็นอย่างมาก ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร บางครั้ งต้องใช้เงิน
ส่วนตัว ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัย, การข่าวขาดแหา่งข่าวแาะไม่สามารถเป็นแหา่งข่าวที่ดีได้  
 5) ขั้นตอนแาะวิธีการ ประกอบด้วย การสืบสวนสอบสวน ความไม่สงบในพ้ืนที่เป็น
อุปสรรคในการางพื้นท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่สามารถสืบสวนขยายผาได้ งานมี
ความา่าช้า, การประชุมวางแผนเจ้าหน้าที่ใช้ความช านาญแาะประสบการณ์เป็นหาัก ขาดข้อมูาจาก
แหา่งข่าว ขาดการท างานเป็นทีม, มีการจับกุมน้อยางเนื่องจากปัญหาความไม่สงบ การขอหมายค้นมี
ความา่าช้า กาุ่มนักค้ามีรูปแบบการค้าที่แนบเนียนแาะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แาะการส่งด าเนินคดีเป็น
ปัญหาในการด าเนินคดีของกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาา 
 สุรีย์ บุญญานุพงศ์, วัชรพงศ์ พุ่มชื่น, กุลิสรา กฤตวรกาญจน์, วิลาวัณย์ หงส์นคร 
และ ผจงจิต ติ๊บประสอน7 ร่วมกันศึกษาเรื่อง รูปแบบแาะกระบวนการด าเนินงานป้องกันแาะแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพ่ือถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ในเขตเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท แาะเขตชนบท โดยผาการวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้  
 1. บริบทชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดแาะระดับความส าเร็จใน 
การด าเนินงานป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 2. รูปแบบแาะกระบวนการด าเนินงานป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงาน  
 3. กาไกการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ การใช้ศักยภาพของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ  

                                                           

 7 สุรีย์ บุญญานุพงศ์, วัชรพงศ์ พุ่มชื่น, กุาิสรา กฤตวรกาญจน์, วิาาวัณย์ หงส์นคร แาะ ผจง
จิต ติ๊บประทอง, “รูปแบบแาะกระบวนการด าเนินงานป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/research-
details.php?research_id=47 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 5229). 
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 4. ความยั่งยืนของการด าเนินงานป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจะเกิดขึ้นได้
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส.8 ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแนวคิดให้ตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของชุมชน แาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง  ๆ ของสังคม
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในาักษณะของการเป็นเครือข่ายร่วมมือในอันที่จะป้องกันแาะ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ผาการวิจัยพบว่าการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นการป้องกันแาะแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ และคณะ9 ร่วมกันวิจัยเรื่อง รูปแบบการป้องกัน แาะเฝ้าระวัง
การใช้สารเสพติดในชุมชน โดยความร่วมมือของผู้น าชุมชน กรณีต าบาบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยสถานภาพของชุมชน ต าบาบ้านเสี้ยว 
แาะศึกษารูปแบบในการป้องกัน แาะเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชน จากการร่วมกันคิดของกาุ่ม
ผู้น าชุมชน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม ผาการวิจัยพบว่าการให้ความส าคัญ
กับประชาชน เป็นผู้ก าหนดแาะเาือกแบบแผนในการปฏิบัติของตัวเอง รวมถึงการก าหนด
กระบวนการป้องกันการใช้สารเสพติดซึ่งได้มาด้วยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผา ร่วมรับผิดชอบ ของคนในชุมชนสามารถด าเนินการป้องกันการใช้
สารเสพติดในชุมชนได้ 
 
 

                                                           

 8 ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส, “การมีส่วนร่วมของชุมชนแาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน,” http://www.sri.cmu. 
ac.th/~srilocal/drugs/research-details.php?research_id=42 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
5229). 
 9 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ แาะคณะ, “รูปแบบการป้องกัน แาะเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดใน
ชุมชน โดยความร่วมมือของผู้น าชุมชน กรณีต าบาบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์” (2 
กุมภาพันธ์ 5223) http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/research-details.php? 
research_id=18 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 5229). 
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 ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์10 ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านบุคคาที่มีผาต่อการติดยาเสพ
ติดซ้ า โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบุคคาเชิงาึกของผู้ติดยาเสพติดที่ มีการ
กาับไปติดยาเสพติดซ้ า โดยการท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยร่วมแาะแตกต่างของผู้ติดยาเสพ
ติดซ้ าแาะผู้ที่สามารถเาิกยาเสพติดได้ เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดนโยบายการป้องกันแาะแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติดซ้ า ผู้วิจัยมีด าเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณแาะคุณภาพ ศึกษา
เฉพาะการติดยาเสพติดซ้ าประเภทยาบ้าหรือแอมเฟตามีนเท่านั้น ซึ่งผาการวิจัย มีดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านบุคคาเชิงาึกของผู้ติดยาเสพติด ที่มีการกาับไปติดยาเสพติดซ้ า พบว่าผู้ติด
ยาเสพติดที่กาับไปติดยาซ้ านั้น ส่วนใหญ่มีบุคคาในครอบครัวใช้ยาเสพติดประจ า แาะผู้ติดยาเสพติด
ซ้ าส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆประกอบกับได้รับการเาี้ยงดูแบบตามใจ รองมาคือแบบเข้มงวด แาะแบบให้คิด 
ตัดสินใจเอง ปัจจัยจากครอบครัวมีผาต่อปัจจัยบุคคาทั้งด้านนิสัย อารมณ์ แาะบุคาิกภาพ ได้แก่ การ
เชื่อคนง่าย ชอบตามเพ่ือน ใจร้อน แาะชอบคิดตัดสินใจคนเดียว ไม่ชอบแสดงออก มีโากส่วนตัว แาะ
คิดมาก เป็นต้น การไม่มีความภูมิใจในตนเอง ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ทุกข์ จากความเครียดในปัญหา
ต่างๆ ประกอบกับการติดใจตัวยา ไปพบเพ่ือนจึงเสพติดซ้ า แาะกาับไปค้ายา  
 5. ปัจจัยร่วมที่พบว่าไม่แตกต่างกันระหว่างผู้ติดยาเสพติดซ้ า กับ ผู้ที่สามารถเาิกยาเสพ
ติดได้ คือสาเหตุการติดยา นิสัย คนที่รัก ไว้วางใจ แาะยึดเหนี่ยวจิตใจ ตาอดจนการเาี้ยงดูที่ได้รับแาะ
กิจกรรมในครอบครัวปัจจัยแตกต่างที่พบว่าผู้ติดยาเสพติดซ้ า มีน้อยกว่าผู้เาิกยาเสพติด คือการ
มองเห็นคุณค่าตนเองในความส าเร็จที่ผ่านมาความภูมิใจ แาะวิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 3. แนวทางในการก าหนดนโยบายการป้องกันแาะแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดซ้ า ด้าน
การบ าบัดฯต้องมีกิจกรรมการให้ค าปรึกษา กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้ป่วยรู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง แาะ
รู้จักตนเอง สามารถวางเป้าหมายแาะเกิดแรงจูงใจทางบวกต่อการด าเนินชีวิต 
 ดร.ประทีป ตระกูลสา และ นาวิน สังฆมาตร11 ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ศึกษากรณีอาสาสมัครผู้ประสานพาังแผ่นดินที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดจังหวัดพิจิตร เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคการมีส่วน

                                                           

 10 อาภาศิริ สุวรรณานนท์, “ปัจจัยด้านบุคคาที่มีผาต่อการติดยาเสพติดซ้ า,” (2 มิถุนายน 
5223) http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/research-details.php? 
research_id=35 (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 5229). 
 11 ประทีป ตระกูาสา แาะ นาวิน สังฆมาตร, “การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษา
กรณีอาสาสมัครผู้ประสานพาังแผ่นดินที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร 
(สิงหาคม 5223) http://www.social.nu.ac.th/th/paper/IS/5223/5223_8.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 5229). 
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ร่วมในการเฝ้าระวังของอาสาสมัครผู้ประสานพาังแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ในการป้องกันแาะแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดยการเสนอปัญหา การ
ตัดสินใจ การวางแผน การเรียนรู้ ตาอดจนการตรวจสอบผาการดาเนินการร่วมกัน โดยด าเนินการวิ
จับในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูาเป็นแบบสอบถาม กาุ่มเป้ าหมายใน
การศึกษาคือ อาสาสมัครผู้ประสานพาังแผ่นดินจากทุกอ าเภอของจังหวัดพิจิตร จากการท าการวิจับพบว่า 
 1. เพศชายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดมากกว่าเพศหญิง 
ผู้ที่มีความรู้ในระดับสูงจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มากกว่ าผู้ที่มี
การศึกษาน้อย โดยในช่วงอายุระหว่าง 36-60 ปี เป็นช่วงอายุที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด  
 2. ต าแหน่งทางสังคมยังเป็นปัจจัยที่มีผาต่อการมีส่วนร่วมป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3. อาสาสมัครผู้ประสานพาังแผ่นดินในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันแาะ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับปานกาาง เนื่องจากความรู้สึกไม่ปาอดภัยในชีวิตแาะทรัพย์สินของ
สมาชิกในครอบครัว จึงให้ความร่วมมือกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเอง ทั้ง
การเข้าร่วมทากิจกรรม การแจ้งเบาะแสผู้ เสพ ผู้ค้า รวมทั้งการตักเตือนเยาวชนาูกหาานไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
 4. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฯ ที่แท้จริง คือ การทราบข้อมูาข่าวสาร การเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผาการด าเนินงานของชุนชนหรือหมู่บ้าน
ของตนเอง ภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าเท่านั้น 
 5. ปัญหา/อุปสรรคการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด คือ ความตระหนักปัญหา
เรื่องปากท้องของครอบครัว แาะปัญหาทางด้านงบประมาณในการด าเนินการตามแผนงานที่ชุมชน/
หมู่บ้านจัดทาขึ้น รัฐบาาควรเน้นให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด แาะควรสนับสนุนการ
ด าเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนด้วย 
 ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุข
ชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ12 ท าการวิจัยเรื่อง สภาพแวดา้อมชุมชนแาะพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ใช้ยาเสพติดในกาุ่มเด็กวัยทีน (Teenager) :  กรณีศึกษาเด็กเยาวชนอายุ  15 -19 ปีในเขต

                                                           

 12 ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์แาะวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) 
มหาวิทยาาัยอัสสัมชัญ, “สภาพแวดา้อมชุมชนแาะพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดในกาุ่มเด็กวัย
ทีน (Teenager) : กรณีศึกษาเด็กเยาวชนอายุ 15-19 ปีในเขตกรุงเทพมหานครแาะปริมณฑา,” (24 
สิงหาคม 5222). http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/research-details.php?research 
_id=33 (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 5229). 
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กรุงเทพมหานครแาะปริมณฑา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดา้อมชุมชนแาะพฤติกรรมเสี่ยง
ในการใช้ยาเสพติดในกาุ่มเด็กวัยทีน โดยท าการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey 
Research) โดยให้ เด็กแาะเยาวชนอายุ15-19 ปีที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแาะปริมณฑา 
เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ผาการวิจัยพบว่า เด็กแาะเยาวชนที่อยู่ใน สภาพแวดา้อมที่มีดีบริเวณ
ที่พักอาศัย มีโอกาสสูงสุดในการใช้ยาเสพติดประมาณ 3 เท่ามากกว่าเด็กท่ีอยู่ในสภาพแวดา้อมที่ดี 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด13 ท า
รายงานเรื่อง ปัญหาการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข แาะส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินการน าแนวนโยบายไปด าเนินการต่อไป โดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาปัญหาการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เา็งเห็นว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันจัด
ได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต แาะได้ส่งผากระทบอย่างรุนแรงต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแาะสังคมที่นับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจากสถิติพบว่าผู้ติดยา
เสพติดจ านวนมากจะเป็นผู้ก่อคดีอุกฉกรรจ์ โดยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกา่าวได้ เนื่องจากปัญหาด้านโยบาย ที่รัฐบาามุ่งปราบปรามไม่ป้องกัน ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการที่ขาดเอกภาพในการด าเนินการ ปัญหาด้านองค์กรปฏิบัติที่ในองค์กรขาดทั้งบุคคาากร ขาดทั้ง
งบประมาณ โดยทางคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้มี
แนวทางการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้คือ 
 ปัญหายาเสพติดนั้น ไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแต่สามารถควบคุมโดยกาไก
แาะกระบวนการทางสังคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมแาะรับผิดชอบการป้องกันแาะแก้ไขปัญหาทุกระดับ 
โดยเฉพาะกาไกระดับครอบครัวแาะชุมชนซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของปัญหา การแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาว เป็นการปรับปรุงแก้ไขด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการปรับบทบาท หน้าที่ องค์กรในภาครัฐ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนั้นควรแก้ไขปรับปรุง
การบริหารแาะการจัดการ เพ่ือให้เกิดผาในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ  

                                                           

 13 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด, “ปัญหาการ
ป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด,” (3 มิถุนายน 5245) http://www.senate.go.th/senate/ 
report_detail.php?report_id=17 (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 5229). 
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 ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดแห่งชาติ14 ท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
อย่างบูรณาการ เป็นเอกภาพ แาะเกิดประสิทธิภาพแาะประสิทธิผาสูงสุด โดยทางศูนย์อ านวยการ
ป้องกันแาะปราบปรามปัญหายาเสพติดแห่งชาติก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องได้รับการป้องกันแาะแก้ไขโดยบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดแาะจัดการกับปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 ไว้ 8 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การป้องกันกาุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพติดยาเสพติด 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างแาะพัฒนาระบบรองรับคนดีให้สังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาแาะผู้ค้ายาเสพติด 
 5. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 6. ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดา้อมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
 7. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
 8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
 สถานีต ารวจภูธรท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี15 ท าโครงการชุมชนเข้มแข็ง
ปาอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีแนวนโยบายสร้างหมู่บ้านครู เพ่ือเป็นแบบอบ่างให้หมู่บ้านอ่ืนๆใน
การปฏิบัติตาม โดยเริ่มด าเนินการให้หมู่บ้านตัวอย่างเป็นหมู่บ้านปาอดยาเสพติดก่อน โดยมีแนว
ปฏิบัติเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 1. คัดเาือกชุมชนเป้าหมาย เพ่ือด าเนินการสร้างเป็นหมูบ้านครู โดยเาือกจากชุมชนที่มี
ความพร้อมที่สุด เป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่หรือเา็กเกินไป 
 2. สืบสภาพชุมชน โดยการเข้าไปพบปะชุมชนเพ่ือให้ทราบปัญหาของชุมชน เผยแพร่
แนวคิดว่า การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้โดยใครคนใดคนหนึ่งได้ ทุกคนในชุมชน

                                                           

 14 ศูนย์อ านวยการป้องกันแาะปราบปรามปัญหายาเสพติดแห่งชาติ, “แผนปฏิบัติการป้องกัน
แาะแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559,”(กันยายน 5248) http://www.lampang.go.th/public58/ 
plan_S_59.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 5229). 
 15 สถานีต ารวจภูธรท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, “โครงการชุมชนเข้มแข็งปาอด
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน,”(ตุาาคม 5257) http://www.tmr.police7.go.th/index.php?option 
=com_content&task=view&id=141&Itemid=60(สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 5229). 
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ต้องร่วมด้วยช่วยกัน แาะด าเนินการท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชนว่าการที่ต ารวจเข้ามาแก้ไขปัญหา
ส่วนนี้ไม่ได้เป็นการาดบทบาทผู้น า 
 3. คัดเาือกผู้น าธรรมชาติ เพื่อหาผู้ที่มีเป็นเสาหาักของชุมชนที่แท้จริง อาจจะมีหาายคนก็
ได้ บุคคาเหา่านี้จะเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนในชุมชนปฏิบัติตาม 
 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยให้ผู้น าธรรมชาติเป็นผู้ด าเนินการ 
 5. คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยใช้เวาาคัดกรอง 1 เดือน 
 6. รับรองครัวเรือน มอบสัญาักษณ์ครอบครัวปาอดยาเสพติด 
 7. ใช้มาตรการทางสังคม เพ่ือให้ชุมชนดูแากันเอง 
 8. รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 
 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์16 (2546) ได้ให้ความหมายว่าการบูรณาการก็คือการผนวก การ
ประสาน การเติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน ร่วมกัน เป็นต้น ทฤษฎีการบูรณาการในทางการเมือง 
มุ่งที่จะท าให้องค์การระหว่างประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง โดยมีประเทศสมาชิก
เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของทฤษฎีบูรณาการนี้อาจจะเทียบได้กับ
แนวความคิด เกไมน์ชาฟ ของสังคมวิทยา หมายถึง าักษณะสังคมที่เน้นความส าคัญของการที่สมาชิก
ในสังคมมีความใกา้ชิดสนิทสนมเป็นกันเอง เน้นความเคร่งครัดในขนบธรรมเนียม ประเพณีแาะ
ค่านิยมของชุมชนแนวคิดของการบูรณาการไม่พ้นความสัมพันธ์กับระบบการเมืองการปกครองแาะ
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นฐานคิดที่ส าคัญ ในมิติของสวัสดิการสังคมนั้นมีนักวิชาการหาายท่ านที่
พยายามศึกษาแาะจัดหมวดหมู่  ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ที่ Wedder burn ได้จัดกาุ่มที่เรียกว่า 
Integrationism ซึ่งบางคน เช่น Titmuss ได้ให้ความหมายที่ใกา้เคียงกันกา่าวคือ Institutional 
Model ซึ่งในความหมายก็คือเป็นการมองการัดสวัสดิการในเชิงสถาบัน ซึ่ งชี้ให้เห็นถึงความ
จ าเป็นต้องรวมกาุ่มสวัสดิการเป็นสถาบันเพ่ือความต่อเนื่องแาะมั่นคง แต่การบูรณาการระยะหาังที่
แนวโน้มเปาี่ยนไปตามการเมือง วิธีคิดก็ปรับตาม มาเป็นช่วง ๆ เช่น Classical Liberalism มาสู่ 
Neo-Liberalism มาสู่ The new right หรือตามแต่กาุ่มนักวิชาการกาุ่มใดจะให้ค าจ ากัดความแาะ
รูปแบบของการจัดกาุ่มปัจจุบันแนวคิดบูรณาการเกิดมาพร้อมๆกับความพยายามที่จะหาค าตอบแบบ  

Intuition หรือการหยั่งรู้ เพราะว่าความเชื่อตาอดทศวรรษที่ผ่านมาในหาักของ Exact science มี
ข้อจ ากัด ท าให้แนวคิดของระบบการเรียนรู้ปรับเป็นแบบ Multidisciplinary มองเหตุแาะปัจจัยแบบ
องค์รวม (Holistic) แาะคิดเชิงระบบ (System thinking) มากขึ้น แนวคิดนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วใน
กาุ่มธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายของการบูรณาการเพ่ือคู่แข่งแาะผาตอบแทนทางธุรกิจ ต่อมาขยายมาสู่ระบบ

                                                           

 16 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์, กำรคิดเชิงบูรณำกำร (กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย,5246). 
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รัฐมากขึ้นซึ่งการบูรณาการดูจะเหมาะสมกับช่วงเวาาของวิธีคิดของการผาักดันในการพ่ึงตนเองด้าน
สวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน ที่มองว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส าคัญ รัฐไม่ควรเข้ามาจัดการหรือ
ท าให้รัฐสวัสดิการมีบทบาทน้อยที่สุด เพราะแนวคิดนี้มองว่า สวัสดิการสังคมท าให้รัฐต้องรับภาระ
มากขึ้นแาะเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจ เพ่ือให้กาไกตาาดเป็นตัวก าหนดองค์กรชุมชนเพ่ือการรวมแาะ
จัดการกับสวัสดิการสมาชิกของตนเอง แาะรูปแบบได้ก่อร่างขยายครอบคาุมทุกหมู่บ้าน แาะการบูร
ณาการเพ่ือให้กาุ่มองค์กรชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสวัสดิการของชุมชนได้ครอบคาุมแาะ
กว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่ง Gusztav Names (2005) ได้ใช้แนวคิดของการบูรณาการเพ่ือเสนอทางออกของ
ระบบการบริหารจัดการของรัฐที่เป็น Top-Down มาเป็น Bottom-up ดังที่ปรากฏในงานของเขาคือ 
Integrated rural development the concept and its operation เขากา่าวว่าการบูรณาการ
สามารถกระท าได้ทั้งการบูรณาการโดยน าสิ่งที่มีอยู่จริงมาบูรณาการ (Factual integration) หรือ
การบูรณาการความคิด (Conception integration) ขั้นตอนของการบูรณาการ เกรียงศักดิ์ เจริญวง
ศักดิ์ ได้เสนอในวิธีคิดแบบบูรณาการไว้อย่างน่าสนใจคือ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ถอดกรอบเพ่ือจะให้หาุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู้ ทาง
ประสบการณ์ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 5 ขยายกรอบโดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่องเดิม องค์รวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธี
อุปนัย การมองประสานขั้วตรงข้าม แาะมองแบบทุกฝ่ายชนะ 
 ขั้นที่ 3 คุมกรอบซึ่งเป็นข้ันกาับมาบูรณาการอีกครั้ง 
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บทที่ 3 
การก าหนดทางเลือกนโยบาย 

 
 ในการศึกษาข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี  ศึกษาปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเ ทศ ศึกษา
แนวนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอดีตของสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ศึกษาแนวนโยบาย
ต่างๆขององค์กรระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ที่ใช้แก้ไขปัญหาเสพติด  รวมถึงความรู้แาะทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถขจัดปัญหายาเสพติดให้าดน้อยางหรือให้
หมดไปได ้
 จากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแาะวิเคราะห์พบว่า ประเด็นปัญหาส าคัญที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพแาะประสิทธิผาสูงสุด หรือไม่สามารถขจัดปัญหายาเสพติดให้
หมดไป มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1. ทางด้านนโยบาย  
 นโยบายในอดีตเป็นนโยบายที่แก้ไขปัญหาที่ปาายเหตุ เน้นทางด้านปราบปรามมากกว่า
ทางด้านการป้องกันไม่ให้เกิด โดยต่างมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ต้องเน้นการ
ปราบปราม จับกุมเพ่ือให้ผู้ค้าหมดไปแาะยังก่อให้เกิดผางานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จับกุม ซึ่งผา
การจับกุมจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม แต่ในความเป็นจริงแา้ว
ถึงแม้จะมีผาการจับกุมเป็นที่หน้าพอใจ แต่ปรากฏว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้าดน้อยางไปตามผาการ
จับกุมแต่อย่างใด ซึ่ งเป็นแนวความคิดที่ไม่ครอบคาุมแาะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 
  นอกจากนี้นโยบายในอดีตเป็นนโยบายที่หน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง ต่างมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของหน่วยงานตนเองจนบางครั้งมีการท างานที่ซ้ าซ้อน หรือไม่สอดประสานซึ่งกันแาะกัน  อีกทั้ง
ประชาชนภายในพ้ืนที่ซึ่งมีความเข้าใจสภาพแวดา้อมจ าเพาะของท้องที่อย่างแท้จริงไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด จนท าให้ประชาชนมีความคิดยึดติดว่า หน้าที่แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น
หน้าที่ของภาครัฐ ประชาชนเพียงปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ทางภาครัฐได้วางไว้ ซึ่งการไม่ได้มีส่วนร่วม
ในสร้างแนวทางแก้ไข หรือไม่ได้เสนอแนะใดใด จะส่งผาให้เกิดความไม่เต็มอกเต็มใจในการปฏิบัติตาม 
หรือไม่ให้ความส าคัญจนบางครั้งอาจไม่ได้ถือปฏิบัติเายด้วยซ้ า หรือในบางครั้งเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติ จะให้ความร่วมมือน้อยมากหรืออาจไม่ให้ความร่วมมือ    
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 ในส่วนของกฎหมายที่บังคับใช้ต่อผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น มีผาบังคับใช้อย่าง
เต็มที่แต่ไม่มีบทางโทษที่รุนแรงจนท าให้ผู้กระท าความผิดเกรงกาัว ซึ่งหากบทางโทษไม่รุนแรงพอก็จะ
ท าให้ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยินยอมท่ีจะเสี่ยงกระท าผิด 
 2. ทางด้านแนวปฏิบัติ 
 ในอดีตเราไม่มองปัญหายาเสพติดแบบองค์รวม เรามองปัญหาในาักษณะแยกส่วน ไม่ว่า
จะเป็นด้านการปราบปราม ด้านการป้องกัน หรือด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู ต่างก็ท าให้หน้าที่ในเฉพาะส่วน
ของตัวเอง ต่างคนต่างท า ไม่ได้มีการประสานงาน ไม่ได้มีการบูรณาการ ขาดเอกภาพในการท างาน 
แาะบางครั้ งก็ด า เนินการในจุดเดียวกันเกิดความซ้ าซอน ไม่ได้แก้ ไขปัญหาได้ครอบคาุม 
  นอกจากนี้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติดโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคาุม เนื่องจากเกิดปัญหาทางด้านจ านวนประชากรของ
ต ารวจที่ไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่รับผิดชอบ ท าให้ไม่สามารถขยายก าาังได้เต็มพ้ืนที่ แาะมีปัญหาทางด้าน
งบประมาณที่ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่นไม่มีงบในการ
ติดตั้งกา้องวงจรปิด ท าให้เกิดช่องว่างในการซื้อ ขาย ยาเสพติด 
  หาังจากผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ถึงสาเหตุที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ย่างมี
ประสิทธิภาพแาะประสิทธิผาแา้ว ผู้วิจัยจึงสรรหาวิธีการแาะทางเาือกที่จะท าให้เกิดแนวนโยบายที่
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีโดยต้องมองปัญหาในแบบ
องค์รวม เน้นให้ในแต่าะองค์กรมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการางมาแก้ไข
ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการสรรหาข้อเสนอทางนโยบายที่
เหมาะสมแาะสอดคา้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี  
 
3.1 ทางเลือกนโยบายที่ 1 เพิ่มทรัพยากรให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 
 การสร้างสภาพแวดา้อมที่ปาอดภัยเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดตามหาักการ
เรื่องโอกาสของผู้กระท าความผิดในทฤษฎีเรื่องสามเหาี่ยมอาชญากรรม โดยการให้ความส าคัญกับการ
ควบคุมแาะจัดการสภาพแวดา้อมไม่ให้เอ้ือต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชนกาุ่มเสี่ยง 
หรือกาุ่มผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแา้วกาับไปเสพซ้ า ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันปัญหายา
เสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพแาะประสิทธิผา  
 ดังนั้นการจัดระเบียบสังคมต้องด าเนินการอย่างเร่งรัดแาะจริงจัง โดยใช้มาตรการทาง
กฎหมาย ร่วมกับการสร้างสภาพแวดา้อมโดยผ่านทางสถาบันครอบครัว ชุมชน เพ่ือคุมคุมป้องกัน
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ไม่ให้เกิดการระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งการจัดระเบียบสังคมดังกา่าวต้องอาศัยทั้งงบประมาณ
แาะประชากรเพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพแวดา้อมที่ไม่เอ้ือต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือติดตั้งกา้องวงจรปิด เสริมไฟพ้ืนที่มืด ให้กาายเป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย 
จัดสรรงบประมาณไปยังองค์กรต่างๆเพ่ิมขึ้นในการจัดอบรมให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด ฟ้ืนฟู
บ าบัดผู้เสพไม่ให้กาับไปเสพซ้ า การจัดสรรงบจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด รวมถึงเสริมบุคาากรเข้ามา
เป็นส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องด้วยแนวทางต่างๆที่จะท าให้การป้องกันแาะ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพแาะประสิทธิผา บุคาากรเจ้าหน้าที่ถือเป็นกาไกส าคัญที่จะท า
ให้แนวทางดังกา่าวประสบผาส าเร็จ การที่มีแนวนโยบายต่างๆนานา แต่ถ้าหากขาดบุคคาที่จะเข้ามา
ด าเนินการ แผนการหรือนโยบายต่างๆก็ไม่สามารถบรราุวัตถุประสงค์ได้ 
 ในส่วนของงบประมาณ งบประมาณปี 2558 จังหวัดสระบุรีได้จัดสรรงบประมาณในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับโครงการแาะหน่วยงานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3. 1 จัดสรรงบประมาณในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับโครงการและ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 จังหวัดสระบุรี 
า าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ 
1. กรมสวัสดิการแาะคุ้มครองแรงงาน โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการ 
183,000 

 
2. ส านักงานปาัดกระทรวงแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

รณรงค์ป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) 

30,000 

3. กรมพัฒนาสังคมแาะสวัสดิการ โครงการป้องกันแาะเสริมสร้างศักยภาพผู้ผา่นการ
บ าบัดยาเสพติด 

15,824,000 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อสร้างาานกีฬา 9,989,000 
ติดตั้งกา้องวงจรปิด (CCTV) 8,100,000 

5. ส านักงานปาัดกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี 274,000 
6. กรมคุมประพฤติ ผู้ เ สพแ าะ ผู้ ติ ด ย า เ สพติ ด ไ ด้ รั บ ก า รฟื้ น ฟู

สมรรถภาพในระบบบังคับบ าบัด 
1,666,098 

7. กรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 86,050 
8. ส านักงานปาัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการให้ค าปรึกษาแาะติดตามดูแาให้การ

ช่วยเหาือรักษาพยาบาาผู้ป่วยยาเสพติด 
580,700 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาาผู้ป่วยยาเสพติด 1,686,500 
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 จากข้อมูาข้างต้นกับผาของการป้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด วิเคราะห์ได้ว่างบประมาณ
ดังกา่าวยังไม่เพียงพอในการด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้องทุ่มงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นไปอีก อย่างการติดตั้งกา้องวงจรปิด CCTV ในงบประมาณ 8,100,000 ของปีงบประมาณ 
2558 ได้กา้องเพียงประมาณ 800 ตัว ใช้ทั้งจังหวัดสระบุรี เห็นชัดได้เายว่าไม่เพียงพอ ท าให้ยังเกิด
พ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ต้องเพ่ิมงบประมาณการติดตั้งกา้องวงจรปิด CCTV เพ่ิมขึ้นอีก 3 เท่า น าไปติด
เพ่ิมในพ้ืนที่จุดเสี่ยง โดยเฉาี่ยในแต่าะโครงงานต้องเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 2-3 เท่าของโครงการ หากมี
งบประมาณเพียงพอในการด าเนินการป้องกันยาเสพติด การควบคุมแาะจัดการสภาพแวดา้อมใน
บริบทที่เป็นปัจจัยเอื้อที่ส่งผากระทบต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของกาุ่มเป้าหมายก็จะประสบ
ผาส าเร็จ ซึ่งการจัดการกับงบประมาณนั้นโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับสั่งการอาศัยหาักการบริหาร
งบประมาณางทุนในการเขียนแผนของบประมาณจากส่วนกาาง แาะแสดงตัวชี้วัดในเรื่องการาดาง
ของปัญหายาเสพติดให้ชัดเจนก็จะสามารถดึงงบประมาณมาางมาบริหารภายในพ้ืนที่ได้ 
 ในส่วนของบุคาากร สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 301.6 ตร.กม. 
ครอบคาุมทั้งอ าเภอเมืองจังหวัดสระบุรี โดยมีทั้งสิ้น 11 ต าบา ได้แก่ 1. ต าบาปากเพรียว 5. ต าบา
ดาวเรือง 3. ต าบานาโฉง 4. ต าบาโคกสว่าง 2. ต าบาหนองโน 6. ต าบาตะกุด 7. ต าบาตาิ่งชัน 8. 
ต าบากุดนกเปา้า 9. ต าบาหนองยาว 10. ต าบาปากข้าวสาร 11. ต าบาหนองปาาไหา แาะมี
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีทั้งสิ้นโดยประมาณ 118 ,599 
คน แต่จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีมีเพียง 202 นาย  นั้นหมายถึงต ารวจ 1 
นาย ต้องดูแาพ้ืนที่ถึง 1.49 ตร.กม. โดยสามารถหยุดพักได้ แาะหากเทียบกับประชาชนที่ต้องดูแา 
ต ารวจ 1 นายต้องดูแาประชาชนถึง 585 คน  
 จากข้อมูาในส่วนของบุคาากรแสดงให้เห็นว่า จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธร
เมืองสระบุรีไม่เพียงพอในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรียังมีคดีแาะความรับผิดชอบอ่ืนๆร่วมด้วย ท าให้ไม่สามารถางมา
ด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเต็มก าาัง ที่ผ่านมาด้วยจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่
อย่างจ ากัดจึงได้แต่มุ่งเน้นด้านการปราบปราม มากกว่าการป้องกัน เจ้าหน้าที่ถูกดึงไปปฏิบัติงาน
ปราบปราม ท าให้ขาดบุคคากรที่เข้ามาด าเนินการในด้านป้องกัน   ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องเสริมบุคคา
กรเข้ามาด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
โดยเริ่มตั้งแต่เพ่ิมบุคาากรในสถานศึกษา เพ่ิมครูเข้ามาดูแานักเรียนให้ทั่วถึงไม่ให้นักเรียนในปกครอง
ของตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ิมบุคาากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเข้ามาอบรมสั่งสอน
ให้ทราบถึงโทษของยาเสพติด ให้นักเรียนตระหนักถึงผากระทบที่ร้ายแรงหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เพ่ิมบุคาากรในส่วนของชุมชน เพ่ิมเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ในชุมชน จัดตั้งหน่วยงาน 
ศูนย์ป้องกันยาเสพติดระดับชุมชนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันยาเสพติด เพ่ิม
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ต ารวจอาสาในแต่าะหมู่บ้านต าบาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปกับต ารวจ เสริมก าาังให้กับเจ้าหน้าที่ 
าดช่องทางของการซื้อ การขาย การเสพยาเสพติด เพ่ิมบุคาากรในส่วนขององค์กรภาครัฐ เพ่ิม
บุคาากรเข้ามาดูแาบ าบัดผู้ติดยาเสพติดไม่ให้เกิดการกาับไปเสพยาซ้ า เพ่ิมบุคาากรเข้ามาให้ความรู้
ในส่วนของวิชาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชากรในพ้ืนที่มีงาน มีเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เ มื่อ
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะไม่เกิดภาวะเครียดแา้วหันไปพ่ึงยาเสพติด เมื่อความต้องการเสพาดาง 
การซื้อขายยาเสพติดก็จะาดางเช่นกัน  
 จากเหตุผาแาะข้อมูาที่ผู้วิจัยได้กา่าวมาข้างต้น เพ่ือเป็นการเสนอทางเาือกที่เหมาะสม
ของข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรี จึงเป็นที่มาของ ทางเาือกที่ 1 คือ  เพิ่มทรัพยากรให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี  เพ่ือเป็นการาด
พ้ืนที่เอ้ือต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความยากในการด าเนินการของผู้ซื้อ ผู้ขายยาเสพติด 
กระจายก าาังพาที่ท าหน้าที่ป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคาุมกับพ้ืนที่ แาะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงความสามารถแาะความถนัด เป็นการาดช่องทางการซื้อ การ
ขายยาเสพติด ประชากรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะน้อยางเช่นกัน เพ่ิมงบประมาณแาะ
บุคคาากรในการอบรมให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด 
เสริมสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพ่ือที่จะมีรายได้เาี้ยงชีพจะได้ไม่ไปขายยาเสพติด มีอาชีพ มีรายได้ 
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี จะได้ไม่ไปพ่ึงกับยาเสพติด เพ่ิมงบประมาณแาะบุคคาากรในการบ าบัดผู้เสพให้
หายขาดไม่กาับไปเสพซ้ า สร้างอาชีพ รายได้แาะทัศนะคติที่ดีต่อการใช้ชีวิต ด้วยองค์ประกอบต่างๆ
ข้างต้นจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริง 

 
3.2 ทางเลือกนโยบายที่ 2 บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
 
 จากการศึกษาการแกไ้ขปัญหายาเสพติดจากงานวิจัย หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ แนวทางที่จะ
ท าให้การป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผาส าเร็จนั้น จะต้องมีแนวทางการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการ เป็นระบบ แาะต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการสร้างความพร้อมกับ
ชุมชนในการเผชิญกับปัญหายาเสพติด โดยการร่วมกันสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีแนวคิดที่ไปในทิศทาง
เดียวกันว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของทุกคนแาะทุกฝ่ายที่ต้องมาร่วมมือกัน จากนั้นต้องก าหนด
วิธีการแก้ไขปัญหา ทุกคนต้องร่วมแรง ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมจัดท า
แผนงานที่แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง โดยอ้อมแาะแผนการพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆ แา้วจึงางมือ
ปฏิบัติตามแผนงาน โดยจะต้องมีการด าเนินการกับผู้ค้ารายย่อย ผู้เสพ แาะกาุ่มเสี่ยงด้วยความเอ้ือ
อาทร ให้อภัยแาะให้โอกาสกาับมาสู่การใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติ ให้คนกาุ่มนี้ซึ่งเป็นคนกาุ่มน้อย
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ให้มีความคิดไปในทิศทางเดียวกับคนกาุ่มมาก ต้องช่วยกันเฝ้าระวังติดตาม ต้องมีการจัดเวรยามเฝ้า
ระวังภัยที่อาจเกิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่แาะไม่ให้ปัญหาที่ชุมชนแก้ไขได้แา้วนั้นกาับมาเกิด
ซ้ าอีก จึงต้องมีการจัดแบ่งคนคอยสอดส่องดูแาแาะติดตามสถานการณ์ปัญหาอยู่ตาอดเวาา รวมถึง
สมาชิกในชุมชนก็ต้องตระหนักถึงปัญหาแาะพร้อมที่จะเข้าร่วมแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วย  
 การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในแาะภายนอกชุมชน แาะการขยายพาังชุมชน เป็นการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในาักษณะการพึงพิงกันระหว่างชุมชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา าด
ช่องทางที่เอ้ือต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งใน
ทุกๆด้าน กระบวนการการค้ายาเสพติดก็ไม่สามารถเข้ามายังชุมชนได้ ปัญหายาเสพติดก็จะาดางแาะ
หมดไปตามา าดับ 
 ผู้วิจัยสรุปแนวทางดังกา่าวเพ่ือหยุดยั้งแาะาดระดับการขยายตัวของปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แาะหมดไปในที่สุด จากข้อสรุปข้างต้นสังเกตให้เห็นว่า
หากต้องการหยุดยั้งแาะาดระดับการขยายตัวของปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดต้องอาศัยทุกภาค
ส่วนในพ้ืนที่ท างานร่วมกัน ไม่ใช่ปา่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว พาังชุมชน ต้ องาุก
ขึ้นมาแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ที่ผ่านมาที่ท าให้แนวทางการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่
ประสบผาส าเร็จ เนื่องจากที่ผ่านมามุ่งเน้นให้ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการหาัก ประชาชนไม่มีส่วนในการ
คิดหรือเสนอแนวนโยบายที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด แาะแต่าะหน่วยงานไม่ มีการ
ประสานงานกัน ท างานแยกส่วน รับผิดชอบเฉพาะหน้าที่รับผิดชอบของตน ท าให้ขาดเอกภาพ เกิด
ความซ้ าซ้อน ประชาชนไม่เกิดความผูกพันกับปัญหา มองว่าเป็นสิ่งไกาตัว ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือรับผิดชอบใดใด จึงจ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนให้มีนโยบายไปใน
ทิศทางเดียวกัน จับมือแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน ให้ตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่
ทุกคนต้องแก้ไขไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 การป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถควบคุมได้ด้วยกาไกแาะกระบวนการทาง
สังคม ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแาะรับผิดชอบการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกาไก
ระดับครอบครัวแาะชุมชนซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของปัญหา ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว ต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไขด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการปรับบทบาท หน้าที่ องค์กร
ในภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แาะการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นก็ยังคงต้อง
ด าเนินอยู่ เช่นการด าเนินการปราบปราบ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผา
ในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพแาะประสิทธิผาสูงสุด 
 จากเหตุผาที่ผู้วิจัยได้กา่าวมาข้างต้น เพ่ือเป็นการเสนอทางเาือกที่เหมาะสมของข้อเสนอ
ทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
จึงเป็นที่มาของ ทางเาือกที่ 2 คือ  บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหาร
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จัดการที่มีเอกภาพ ทั้งในด้านกาไกการแก้ไขปัญหาทุกระดับ ระบบแผน งบประมาณ การติดตาม
ประเมินผา แาะระบบ สนับสนุนต่างๆ เป็นต้น มีการท างานแบบบูรณาการทุกมาตรการแาะทุก
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ปรากฏปัญหาการค้า แาะแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งแนวคิด แผนงาน 
งบประมาณ แาะการปฏิบัติเพื่อให้บรราุเป้าหมายร่วมกันได้ อย่างแท้จริง  

 
3.3 ทางเลือกนโยบายที่ 3 ปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่รุนแรงต่อผู้ที่มีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วน
พัวพันกับยาเสพติด 
  
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในประเทศไทยมีอยู่หาายฉบับ ซึ่งที่ได้มีการบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กาุ่ม (บุศรา เข็มทอง, 2558) คือ กาุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับยาเสพติด กาุ่มพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด แาะ กาุ่มประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (ศสช.) ซึ่งแต่าะฉบับจะมีหาักการแาะเหตุผาที่แตกต่างกัน เช่น 
 1. กาุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 
เนื่องจากการค้ายาเสพติดส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณชายแดน ซึ่งกาุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการก าหนดให้รัฐภาคีจะต้องด าเนินการตามพันธกรณีภายใต้หาักการที่ได้ตกาง
ร่วมกันไว้ เช่น การางโทษ การริบทรัพย์ แาะการให้ความช่วยเหาือกันแาะกันทางด้านกฎหมาย 
 2. กาุ่มพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพ
ติดที่มีการบังคับใช้ในประเทศไทย โดยมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 5219 จนถึงปัจจุบัน มีอยู่ทั้งสิ้น 35 
ฉบับ จัดอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ  57 ฉบับ จัดอยู่ในรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา 3 ฉบับ แาะ
พระราชก าหนด 5 ฉบับ เพ่ือเป็นการป้องกัน ปราบปรามปัญหายาเสพติด แาะเพ่ือรักษาความ
ปาอดภัยของประเทศแาะความปาอดภัยแก่สาธารณะ ตัวอย่างกฎหมายในกาุ่มพระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด ได้แก่ 
  - พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533  
  - พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตแาะประสาท พ.ศ. 2518  
  - พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522   
  - พระราชบัญญัติป้องกันแาะปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  
  - พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. 2534 
  - พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  
  - พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  เป็นต้น 
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 3. กาุ่มประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศสช.) เป็นประกาศจากคณะความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้การป้องกันแาะไขไขปัญหายา
เสพติดเกิดประสิทธิภาพแาะประสิทธิผายิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่  
  3.1 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันแาะปราบปรามยาเสพติด างวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 
2557 (เพ่ิมเติมจาก พระราชบัญญัติป้องกันแาะปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519) 
  3.2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 116/2557 เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด างวันที่ 21 
กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
  3.3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 110/2557 เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมาย ว่าด้วยราชทัณฑ์างวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 (เพ่ิมเติมจาก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479) 
 การด าเนินการทางกฎหมายในประเทศไทย ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องแาะเป็นรูปธรรม แต่
ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ ประเทศไทยมีกฎหมายยาเสพติดจ านวนมากพอสมควร แาะถือได้ว่า
ครอบคาุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันแาะควบคุม ด้านการปราบปราม แาะด้านการบ าบัด
แก้ไขฟ้ืนฟู โดยมีการด าเนินการเน้นการปราบปรามผู้ค้า ผู้ เสพที่เป็นผู้ค้าอย่างเข้มข้น อีกทั้งการให้
อ านาจเจ้าพนักงานในการด าเนินการป้องกันแาะปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 แต่อัตราการกระท าผิดคดียาเสพติดกาับไม่ได้มีแนวโน้วจะาด
น้อยาง  
 
ตารางท่ี 3. 8 แสดงจ านวนคดีอาญาประเภทคดียาเสพติด ปี พ .ศ . 2550-2557 ข้อมูลจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

จ านวนคดี 
ยาเสพติด  
(จับ/ราย) 

141,820 202,852 236,042 266,010 345,950 384,285 447,348 388,372 

 

 
 จากข้อมูาข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีการจับกุมคดียาเสพติดในช่วง พ.ศ.5220-5225 ใน
อัตราเพ่ิมขึ้นเรื่อยมา แต่สภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระบุรีกาับไม่ได้าดน้อยาง 
กา่าวคือเมื่อการจับกุมด าเนินคดีจนถูกจ าคุกแา้ว ก็จะมีผู้กระท าผิดเกิดขึ้นใหม่ถูกจับกุมด าเนินคดีจน
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ถูกจ าคุก แาะที่ส าคัญคือ เมื่อบุคคาเหา่านี้พ้นโทษออกมา ก็จะกาับมากระท าผิดซ้ าอีกแาะกระท า
รุนแรงขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายข้อบังคับต่างๆในปัจจุบัน ยังมีช่องโหว่ให้กับผู้จะกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แาะกฎหมายยังไม่สามารถท าให้ผู้กระท าความผิดเกรงกาัวต่อโทษที่ได้รับ
มากพอ ท าให้ยังกระท าความผิดอย่างต่อเนื่อง แาะเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ ทางผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็น
ให้ปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่รุนแรงขึ้นต่อ ผู้ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือาดอัตราการการซื้อ 
การขาย แาะกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเป็นที่มาของ ทางเาือกที่ 3 คือ ปรับกฎหมายให้มี
ข้อบังคับใช้ที่รุนแรงต่อผู้ที่มีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนพัวพันกับยาเสพติด โทษที่รุนแรงขึ้นจะสร้าง
ความตระหนักต่อสิ่งที่จะได้รับก่อนที่จะกระท าความผิด หากผาร้ายมากกว่าผาดีโดยสิ้นเชิง เกินความ
ไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยง ก็จะท าให้าดการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่มีการซื้อ การขาย ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากยาเสพติดก็จะาดาง 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย 

 
 จากการศึกษาเรื่องข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงาึกเก่ียวกับประเด็นปัญหาในการ
ด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดกับระดับผู้บริหารที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ นโยบาย 
มาตรการต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ แาะท าการสัมภาษณ์เชิงาึกเกี่ยวกับผากระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวันที่ได้รับจากปัญหายาเสพติดกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี รวมถึงการส ารวจวรรณกรรม จึงท าให้ทราบถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ ของปัญหาต่าง ๆ จน
สามารถก าหนดทางเาือกนโยบายได้ 4 แนวทาง คือ 
 1.  เพ่ิมทรัพยากรให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขต
รบัผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี  
 2. บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน   
 3. ปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่รุนแรงต่อผู้ที่มีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนพัวพันกับยาเสพติด 
 เพ่ือให้ข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีสามารถวิเคราะห์หาทางเาือกได้ดีที่สุด จากผาการศึกษาแาะผาการ
สัมภาษณ์ ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาแาะอุปสรรคในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีซึ่งมีอยู่หาายปัจจัย ผู้วิจัยจึงน าปัจจัยปัญหาในด้านต่าง ๆ มา
สรุปเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ ซึ่งได้ว่าถ้าจะด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีให้มีประสิทธิภาพแาะได้ประสิทธิผานั้นต้องด าเนินการหยุดการ
แพร่กระจายของยาเสพติด ทางเาือกใดที่สามารถหยุดการแพร่กระจายของยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแาะประสิทธิผาจะเป็นทางเาือกที่เหมาะกับการน ามาใช้ในการแก้ไขปัญญายาเสพติดใน
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้หาักการเปรียบเทียบในการ
วิเคราะห์ทางเาือก ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 หลักการเปรียบเทียบทางเลือก 
 
 1.  ความครอบคลุมของการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก
การศึกษาประเด็นปัญหาพบว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีเกิดจากขาดกาไกด้านการปราบปรามที่ยังไม่เอ้ืออ านวยทั้ง
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ด้านปริมาณแาะคุณภาพที่จะให้การท างานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคาากร เงิน หรือ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ท าให้ขาดความครอบคาุมของการป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางการซื้อ การ
ขาย แาะการเสพ ยาเสพติด ยังมีอีกหาายพื้นท่ีที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปป้องกันแาะปราบปราม
อย่างเต็มที่ ท าให้ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
 2.  ความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ จากการศึกษาหาายคนมีความคิดเห็นที่ว่าปัญหายา
เสพติดไม่ใช่ปัญหาที่ตนจะต้องเข้ามาด าเนินการแก้ไข เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของ
รัฐ ไม่ใช่ของตนเองหรือของชุมชนที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบ ดังนั้นแนวนโยบายที่จะท าให้การป้องกัน
แาะแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพแาะเกิดประสิทธิผา จ าต้องให้ทุกคนในพ้ืนที่ตระหนักว่า
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของทุกคนซึ่งต้องร่วมมือกันด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด  
 
4.2 ทางเลือกนโยบายที่ 1 เพิ่มทรัพยากรให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 
 1. ความครอบคลุมของการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 จากทางเาือกนโยบายที่ 1 เพ่ิมทรัพยากรให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เป็นการสร้างสภาพแวดา้อมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด ให้ความส าคัญกับการควบคุมแาะจัดการสภาพแวดา้อมไม่ให้เอ้ือต่อการเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชนกาุ่มเสี่ยง หรือกาุ่มผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแา้วกาับไปเสพซ้ า 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การเพ่ิมแาะกระจายบุคาากรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้ทั่วถึง ครอบคาุมทุกพ้ืนที่ แาะการจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยในการจัดระเบียบสังคม โดย
การเพ่ิมแาะกระจายบุคาากรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทั่วถึง 
ครอบคาุมทุกพ้ืนที่ จะท าให้บุคคาากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงความสามารถแาะความ
ถนัดของตนเอง การท างานที่มีประสิทธิภาพของบุคาากรนั้น ๆ รวมถึงการกระจายบุคคาากรอยู่
ครอบคาุมทุกพ้ืนที่เป็นการาดช่องทางการซื้อ การขายยาเสพติด เป็นการหยุดการแพร่กระจายของยา
เสพติดโดยตรง ส่วนการจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยในการจัดระเบียบสังคม เป็นการน างบประมาณ
มาช่วยในการาดพ้ืนที่เสี่ยงที่จะท าให้เกิดการซื้อ การขาย การเสพยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง
กา้องวงจรปิด เสริมไฟพ้ืนที่มืด ให้กาายเป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณไปยัง
องค์กรต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนในการจัดอบรมให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด ฟื้นฟูบ าบัดผู้เสพไม่ให้กาับไปเสพ
ซ้ า การจัดสรรงบจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เป็นการหยุดการแพร่กระจายของยาเสพติดอีกทางหนึ่ง 
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 2. ความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ 
 การเพ่ิมบุคาากรเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติของทางเาือกนโยบายที่ 1 เพ่ิมทรัพยากร
ให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมือง
สระบุรี ซึ่งการเพ่ิมบุคาากรนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของตนเอง โดยในแนวทางปฏิบัติการเพ่ิม
บุคาากรเข้ามาปฏิบัติงานนั้นต้องเาือกบุคคาากรที่มีความสามารถแาะความถนัดในงานนั้นๆ ซึ่งการ
คัดเาือกนี้ภาครัฐจะเป็นผู้ท าการคัดเาือก ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดแนวความคิดที่ว่าตนเพียงแค่เป็นผู้
ปฏิบัติตามค าสั่งเพียงเท่านั้น ยังไม่เกิดความแนวความคิดที่ตระหนักว่าตนเองต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างแท้จริง ความร่วมมือต่างๆอาจท าได้ไม่เต็มความสามารถ อีกทั้งการเพ่ิมบุคาากรครั้งนี้
อาจเป็นการน าบุคาากรจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาปฏิบัติงาน ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่มีส่วนร่วมในการ
การป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด แาะ จากผาการศึกษาประเด็นความร่วมมือของทุกคนในพ้ืนที่
ของทางเาือกที ่1 นั้น ยังไม่สามารถ ตอบสนองปัจจัยด้านความร่วมมือของทุกคนในพ้ืนที่ได้ 
 ข้อดีของทางเลือกที่ 1  
 1. าดพ้ืนที่เสี่ยงที่เอ้ือต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แาะเป็นผาพาอยได้ในเรื่องการ
าดอัตราการเกิดปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ  
 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเรื่องของการ
ป้องกัน ปราบปราม บ าบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. าดอัตราการเกิดการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแาะอันเนื่องมาจากยาเสพติดได้เพ่ิมข้ึน 
 ข้อเสียของทางเลือกที่ 1 
 1. ประชาชนไม่เกิดความตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกัน
ด าเนินการแก้ไข 
 2. ต้องใช้บุคาากรแาะงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินการแาะหากไม่มีงบประมาณ
แาะก าาังเจ้าหน้าที่ก็เป็นการยากท่ีจะบรราุผาตามข้อเสนอทางนโยบายนี้ 
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องมีโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นจ านวนมาก แาะ
แต่าะหน่วยมุ่งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการประสานงานในทางข้างเพ่ือหาตัวชี้วัดผาสัมฤทธิ์ของโครงการ 
จึงท าให้เกิดการท างานที่ทับซ้อนกันของเจ้าหน้าที่ในแต่าะหน่วย 
 
 ทางเลือกนโยบายที่ 1 เพิ่มทรัพยากรให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เป็นการจัดระเบียบสังคม สร้าง
สภาพแวดา้อมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด ให้ความส าคัญกับการควบคุมแาะจัดการ
สภาพแวดา้อมไม่ให้เอ้ือต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชนกาุ่มเสี่ยง หรือกาุ่มผู้ผ่านการ
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บ าบัดรักษาแา้วกาับไปเสพซ้ า ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ดี แต่ในด้านการด าเนินการนั้นต้องทุ่มทรัพยากร
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบุคคาากรหรืองบประมาณเพ่ือให้ทางเาือกนโยบายที่ 1 เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ แาะสามารถด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได้จริง                                                                                                 
 ดังนั้น จากเหตุผาการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้กา่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยคิดว่าทางเาือกนโยบาย
ทางเาือกที ่1 ยังเป็นทางเาือกที่ผู้วิจัยคิดว่ายังไม่เหมาะสมต่อข้อเสนอทางนโยบายที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 
4.3 ทางเลือกนโยบายที่ 2 บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน   
 
 จากผาการศึกษาที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แาะอธิบายข้อเสนอของทางเาือกที่ 1 นั้นยัง
ไม่สามารถเป็นข้อเสนอทางเาือกนโยบายที่ดีที่สุดส าหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เนื่องจากผาของการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผาของ
การวิเคราะห์ในทางเาือกที่ 1 ก่อนหน้านี้ ท าให้ทราบถึงข้อเสียแาะผากระทบที่ส่งผาต่อประสิทธิภาพ
แาะประสิทธิผาของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีที่ไม่
สามารถบรราุตามเป้าประสงค์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์แาะอธิบายส าหรับทางเาือกที่  2 คือ 
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ในา าดับต่อมา ซึ่งผาการศึกษา วิเคราะห์แาะอธิบาย ตามหาักการ
เปรียบเทียบในแต่าะปัจจัย ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์แาะอธิบายส าหรับทางเาือกท่ี 2 ได้ดังนี้ 
 1. ความครอบคลุมของการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นการสร้างความพร้อมกับชุมชนในการเผชิญกับ
ปัญหายาเสพติด โดยการร่วมกันสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีแนวคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันว่า ปัญหายา
เสพติดเป็นปัญหาของทุกคนแาะทุกฝ่ายที่ต้องมาร่วมมือกันป้องกันแาะแก้ไข โดยการให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมกันวางแผนในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ รวมถึงทุกภาคส่วน
มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในระดับการปฏิบัติการ เมื่อมีการวางแผนร่วมกันทุกภาคส่วน แนวคิดแาะ
แนวปฏิบัติก็จะไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในอดีตแนวนโยบายต่าง ๆ ขาดการบูรณาการท าให้ขาด
เอกภาพ เกิดความซ้ าซ้อน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคาุม เมื่อมีการบูรณาการร่วมกันทุก
ภาคส่วนปัญหาดังกา่าวก็จะหมดไป เมื่อทุกภาคส่วนต่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้วางแผนร่วมกัน  ก็จะ
ไม่เกิดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน กระจายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ไปได้ในวง
กว้าง ครอบคาุมได้ทุกพ้ืนที่ แาะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ครอบคาุม ยับยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดได้ เมื่อท าการหยุดการแพร่ระบาด ก็สามารถด าเนินการปราบปรามได้ตรงจุดมากข้ึน  
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 2. ความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ 
 เมื่อทุกภาคส่วนตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของทุกคนแาะทุกฝ่ายที่ต้อง
มาร่วมมือกันป้องกันแาะแก้ไข จะส่งผาต่อการเห็นคุณค่าในตัวเอง มองว่าตนเองมีส่วนที่สามารถ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพได้ ตนเองสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ท าให้เกิดความอยากที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหา การให้ความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จะ
มีประสิทธิภาพแาะเกิดประสิทธิผา ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้ผาของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนในองค์กรนั้นๆส่งผาต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ดังนั้น จากเหตุผาการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้กา่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยคิดว่านโยบายทางเาือกที่ 
2 เป็นนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของทุกคนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 ข้อดีของทางเลือกที่ 2  
 1. มีโครงข่ายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างกว้างขวาง ท าให้าดพ้ืนที่เอ้ือต่อ
การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
 2. มีโครงข่ายทั้งจากภาครัฐ แาะเอกชน อาจาดขั้นตอนในการด าเนินการโครงการตาม
หาักของราชการได้ 
 3. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติได้ข้อมูาพ้ืนที่แาะการช่วยเหาือจากประชาชนในท้องที่ ท าให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายขึ้น 
 4. ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแาะตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคน
ต้องร่วมมือกันด าเนินการแก้ไข 
 5. เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการประสานข้อมูากันท าให้ก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดที่สอดประสาน เกื้อหนุนแาะไม่ทับซ้อนกัน 
 ข้อเสียของทางเลือกที่ 2 
 1. อาจใช้เวาาในการด าเนินการระยะยาว ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ราชการระดับสั่งการไม่เห็น
ความส าคัญในการประสานงานกับหน่วยข้างเคียง  
 2. หากผู้น าชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือเป็นผู้มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียเอง จ าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ยากเนื่องจากจะได้ข้อมูาพ้ืนที่ที่ถูก
บิดเบือน  
 ทางเลือกนโยบายที่ 2 บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นการร่วมกันด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของทุกภาคส่วน มีการวางแผนแาะด าเนินการร่วมกัน ท าให้แนวความคิดแาะ
แนวการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความครอบคาุมใน
การแก้ไขปัญหา แาะเป็นแนวนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของทุกคนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
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 ดังนั้น จากเหตุผาการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้กา่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยคิดว่าทางเาือกนโยบาย
ทางเาือกที่ 2 เป็นทางเาือกที่ผู้วิจัยคิดว่าเหมาะสมในการน ามาเป็นข้อเสนอทางนโยบายในแนว
ทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 
4.4 ทางเลือกนโยบายที่ 3 ปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่รุนแรงต่อผู้ที่มีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วน
พัวพันกับยาเสพติด 
 
 จากผาการศึกษาที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แาะอธิบายข้อเสนอของทางเาือกที่ 2 ถึงแม้
ผู้วิจัยจะได้ข้อสรุปว่าทางเาือกนโยบายทางเาือกที่ 2 เป็นทางเาือกที่ผู้วิจัยคิดว่าเหมาะสมในการน ามา
เป็นข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธร
เมืองสระบุรี แต่ผู้วิจัยมีความคิดว่าข้อเสนอของทางเาือกที่ 3 อาจจะเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมการ
น ามาเป็นข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระบุรีร่วมกับข้อเสนอที่ 2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์แาะอธิบายส าหรับ
ทางเาือกที่ 3 คือ ปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่รุนแรงต่อผู้ที่มีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนพัวพันกับยา
เสพติด ในา าดับต่อมา ซึ่งผาการศึกษา วิเคราะห์แาะอธิบาย ตามหาักการเปรียบเทียบในแต่าะปัจจัย 
ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์แาะอธิบายส าหรับทางเาือกที่ 3 ได้ดังนี้ 
 1. ความครอบคลุมของการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในประเทศไทยมีอยู่หาายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น กาุ่ม
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด กาุ่มพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด 
แาะ กาุ่มประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศสช.) ซึ่งการด าเนินการทางกฎหมายในประเทศ
ไทยก็ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องแาะเป็นรูปธรรม การปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่รุนแรงต่อผู้ที่มี
ส่วนยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนพัวพันกับยาเสพเป็นการสร้างความตระหนักต่อสิ่งที่จะได้รับก่อนที่จะกระท า
ความผิด แาะบทางโทษที่รุนแรงขึ้นจะท าให้ผู้ที่เคยรับโทษไม่กา้าที่จะกาับมายุ่งเกี่ยวหรือผัวพันกับยา
เสพติดอีก ไม่เกิดการกระท าความผิดซ้ า ซึ่งทางเาือกนโยบายที่ 3 การปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่
รุนแรงต่อผู้ที่มีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดถือว่ามีครอบคาุมของการด าเนินการป้องกัน
แาะแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันแาะควบคุม ด้านการปราบปราม แาะ
ด้านการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟ ู
 2. ความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ 
 การปรับร่างกฎหมายต่างๆ เป็นหน้าที่ของทางภาครัฐ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีบทบาทในการปรับแก้กฎหมายต่างๆ ประชาชนมีหน้าที่เพียงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายนั้น ๆ ซึ่งอาจจะท าให้ไม่เห็นความส าคัญแาะเพิกเฉยต่อกฎหมายจนไม่ทราบข้อ
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กฎหมายนั้น ๆ ส่งผาให้ไม่เกิดความกาัวต่อบทางโทษ ท าให้ข้อเสนอของทางเาือกที่ 3 ยังไม่สามารถ 
ตอบสนองปัจจัยด้านความร่วมมือของทุกคนในพ้ืนที่ 
 ข้อดีของทางเลือกที่ 3  
 1. าดจ านวนผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 2. าดจ านวนผู้กระท ากระท าผิดซ้ าซ้อน 
 3. าดแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ 
 ข้อเสียของทางเลือกที่ 3 
 1. ประชาชนไม่เกิดความตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกัน
ด าเนินการแก้ไข 
 2. ต้องใช้ระยะเวาาในการด าเนินการ 
 
 ทางเลือกนโยบายที่ 3 ปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่รุนแรงต่อผู้ที่มีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือ
มีส่วนพัวพันกับยาเสพติด เป็นการปรับกฎหมายให้มีข้อบังคับใช้ที่รุนแรงต่อผู้ที่มีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือมี
ส่วนพัวพันกับยาเสพเป็นการสร้างความตระหนักต่อสิ่งที่จะได้รับก่อนที่จะกระท าความผิด แาะ
บทางโทษที่รุนแรงขึ้นจะท าให้ผู้ที่เคยรับโทษไม่กา้าที่จะกาับมายุ่งเกี่ยวหรือผัวพันกับยาเสพติดอีก ไม่
เกิดการกระท าความผิดซ้ า ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอทางเาือกท่ีมีความครอบคาุมความครอบคาุมของการ
ด าเนินการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันแาะควบคุม 
ด้านการปราบปราม แาะด้านการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟู แต่เป็นข้อเสนอทางเาือกที่ไม่สามารถให้ทุกคนใน
พ้ืนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการได้โดยตรง 
 ดังนั้น จากเหตุผาการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้กา่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยคิดว่าทางเาือกนโยบาย
ทางเาือกท่ี 3 ยังเป็นทางเาือกที่ผู้วิจัยคิดว่ายังไม่เหมาะสมต่อข้อเสนอทางนโยบายที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
5.1 บทสรุป 
 
 การศึกษาเพ่ือหาข้อเสนอเชิงนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เสนอทางเาือกนโยบายทางเาือก
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจาก กฎ ระเบียบ ภารกิจ นโยบายแาะมาตรการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขยาเสพติด แนวโน้มในการเพ่ิมขึ้นของปัญหายาเสพติดภายในท้องที่
อ าเภอเมืองสระบุรี รวมถึงสัมภาษณ์แบบเจาะาึกระดับผู้บริหารที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ นโยบาย 
มาตรการต่าง ๆ แาะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ การบริหารจัดการ ควบคุมป้องกันแก้ไข
ปัญหาด้านยาเสพติด ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี เพ่ือได้มาซึ่งข้อเสนอเชิง
นโยบายทางเาือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธร
เมืองสระบุรี 
 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหาักของการที่ท าให้นโยบายต่าง ๆ ในอดีตไม่สามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เนื่องจากนโยบายต่าง ๆ ที่ผ่านมา มุ่งเน้นด้านการ
ปราบปราม มากกว่าการป้องกัน โดยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของอาชญากรรมที่ต้องใช้
มาตรการปราบปรามน า รวมถึงกาไกด้านการปราบปรามเองก็ยังไม่เอ้ืออ านวยทั้งด้านปริมาณแาะ
คุณภาพที่จะให้การท างานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน เงิน หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ นอกจากนี้นโยบายต่าง ๆ ที่ผ่านมามุ่งเน้นให้ราชการเป็นผู้างไปด าเนินการเป็นหาัก โดยมี
ประชาชนเป็นเป้าหมายในการด าเนินการมิใช่เป็นผู้มีส่วนร่วม มีการสั่งการจากระดับบนางา่าง แต่าะ
หน่วยงานมีงบประมาณของตนเองในการด าเนินงานแาะไม่มีการประสานงาน ท าให้ขาดเอกภาพต่าง
คนต่างท า เกิดความซ้ าซ้อน แาะประชาชนไม่เกิดความรู้สึกร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา ไม่เกิด
ความรับผิดชอบแาะความผูกพันกับการแก้ไขปัญหา เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่
ของตนเองหรือของชุมชนที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบ มองปัญหายาเสพติดเป็นาักษณะแยกส่วน ทั้ง
ด้านการป้องกัน การปราบปรามการบ าบัดรักษาแาะฟ้ืนฟู ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน 
 
 
 



49 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมือง
สระบุรีจากการวิเคราะห์มาตรการต่างๆรวมถึงข้อดีข้อเสียของแต่าะมาตรการ ผู้วิจั ยเห็นว่าควรใช้
ข้อเสนอทางเาือกที่ 2 ซึ่งว่าด้วยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
 ภายใต้ทางเาือกที่ 2 การบูรณาการร่วมกัน เป็นการร่วมกันทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี ซึ่งจะต้องเริ่มจากการ
วางแผน วิเคราะห์ปัญหาด้วยกันร่วมกัน  ซึ่งจะท าให้แนวความคิดแาะแนวการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน ไม่เกิดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความครอบคาุมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจัยที่
น าไปสู่ความส าเร็จอย่างแท้จริงของทางเาือกนี้คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน คนจ านวนมากส่งผาให้มีหาายแนวความคิด ซึ่งมีความยากในการปรับแนวความคิดของทุก
ภาคส่วนให้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะต้องใช้เวาาในการปรับแนวคิดให้ไปในทิศทางเดียวกัน  จึง
จ าเป็นต้องสร้างพาังชุมชน การสร้างพาังชุมชน เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ทางเาือกที่ 2 ที่จะสามารถการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
ชุมชน ท างานร่วมกัน ผนึกก าาังสร้างเป็นสังคมเข้มแข็ง ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแา ครอบครัวให้
ความรัก โรงเรียนให้ความรู้ ชุมชนช่วยกันสอดส่อง การด าเนินการต่างๆเป็นการาดจ านวนผู้ที่จะเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อไม่มีความต้องการใช้ ไม่มีความต้องการซื้อ การขายก็จะาดาง ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากยาเสพติดก็จะาดางตามา าดับ  
 ข้อเสนอแนะ แนวทางที่ 1 จากการศึกษาของผู้วิจัย มีความคิดเห็นว่าการแก้ไขปัญหายา
เสพติดควรด าเนินแก้ไขทั้งในระยะสั้น คือการปราบปรามแาะระยะยาวคือการป้องกันแา้วฟ้ืนฟู ควร
น าทางเาือกที่ 2 การบูรณาการทุกภาคส่วนจะเป็นการท าให้การด าเนินการปราบปรามมีประสิทธิภาพ 
เมื่อมีการวางแผนร่วมกัน จะเกิดเอกภาพในการท างาน ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ การ
ปราบปรามสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่อย่างรอดเร็วแาะมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการแก้ไขระยะ
ยาวการบูรณาการจะท าให้ทุกภาคส่วนมองปัญหาในองค์รวมสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นตอของ
ปัญหา ผนึกกับการสร้างพาังชุมชนที่เป็นส่วนส าคัญในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะ
สั้นแาะระยะยาว จุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่เกิดจากสภาบันครอบครัว หากสถาบัน
ครอบครัวไม่เกิดปัญหาใดใด ให้ความรักดูแาเอาใจใส่ ความต้องการใช้ยาเสพติดก็จะาดาง การซื้อ
การขายก็จะาดาง ปัญหายาเสพติดก็าดางด้วยเช่นกัน  
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 ข้อเสนอแนะแนวทางที่ 2 การบูรณาการนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายใน
สังคม ปัจจัยที่จ าไปสู่ความส าเร็จของแนวทางดังกา่าวปัจจัยหนึ่งคือ ผู้น า ควรหาผู้น าที่ทุกคนใน
ชุมชนเชื่อถือแาะพร้อมที่จะปฏิบัติตาม  
 
5.3 แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการน าแนวทาง แนวนโยบายไปด าเนินการให้
เกิดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จาุา่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ส าหรับทางเาือกนโยบายที่ 2 บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นทางเาือกนโยบายที่
เหมาะสมที่สุดในการน าไปแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี โดย
มีแนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้  
 1. ขั้นตอนการวางแผน เนื่องด้วยนโยบายการบูรณาการทุกภาคส่วนเป็นนโยบายที่ต้อง
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ขั้นตอนการวางแผนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีประสบความส าเร็จ แนวทางที่
น าไปสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพก็คือ ต้องระดมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือ
ประชาชน มาวิเคราะห์ปัญหา แาะวางแผนร่วมกัน  เพ่ือทุกคนจะได้มองปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยจะให้ทุกภาคส่วนเสนอแนวทางปฏิบัติเดิมที่แต่าะหน่วยได้เคยปฏิบัติอยู่ แาะน ามาวิเคราะห์หา
แนวทางปฏิบัติที่เกื้อหนุนแาะไม่ทับซ้อนกันเพ่ือด าเนินการการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ขั้นตอนการเขียนแผนปฏิบัติ เมื่อได้วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน วางแผนร่วมกันทุกภาค
ส่วนแา้ว จึงด าเนินการการเขียนแผนปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าท้องที่อ าเภอเมืองสระบุรี
จะก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันของเจ้าหน้าที่แต่ภาคส่วนแาะประชาชนในท้องที่ อย่างไรเพ่ือ โดยจะ
ก าหนดหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแาะประชาชนอย่างชัดเจน เช่นต ารวจมีหน้าที่จับกุม แาะ
ป้องกันกันผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่ปกครองมีหน้าที่ในควบคุมการบ าบัดผู้ติดยาเสพ
ติด แาะประชาชนในพ้ืนที่มีหน้าที่สอดส่องดูแาแาะคอยให้ข้อมูาพ้ืนที่ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นอาสาเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่  
 3. ขั้นตอนการด าเนินงาน เมื่อได้แผนงานที่ชัดเจนแา้ว ให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โดยขั้นตอนการด าเนินการจะมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  3.1  ด าเนินการตามแผนงานตามท่ีก าหนดไว้ 
  3.2  ประเมินผาที่ได้ด าเนินการตามแผน 
  3.3  ประชุมวางแผนแก้ไขในจุดที่ผิดพาาด หรือจุดที่ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
ได้ แาะน าแผนนั้นไปด าเดินการอีกครั้ง 
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 ภายใต้ทางเาือกนโยบายที่ 2 บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการ
วางแผนหรือขั้นตอนการปฏิบัติ สิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรีก็คือความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนอย่าง
แท้จริง หากขาดความร่วมมือจากส่วนใดส่วนหนึ่ง นโยบายดังกา่าวก็ไม่สามารถส าเร็จบรราุ
วัตถุประสงค์ได้ 
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 research-details.php?research_id=47 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 5229). 
ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. “การมีส่วนร่วมของชุมชนแาะองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น ในการป้องกันแาะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน.” http://www.sri.cmu. 
 ac.th/~srilocal/drugs/research-details.php?research_id=42 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11  
 มีนาคม 5229). 
ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์แาะวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน)  
 มหาวิทยาาัยอัสสัมชัญ. “สภาพแวดา้อมชุมชนแาะพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดในกาุ่ม 
 เด็กวัยทีน (Teenager) : กรณีศึกษาเด็กเยาวชนอายุ 15-19 ปีในเขตกรุงเทพมหานครแาะ 
 ปริมณฑา.” (24 สิงหาคม 5222). http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/ 
 research-details.php?research_id=33 (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 5229). 
ศูนย์อ านวยการป้องกันแาะปราบปรามปัญหายาเสพติดแห่งชาติ. “แผนปฏิบัติการป้องกันแาะแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติดปี 2559.”(กันยายน 5248) http://www.lampang.go.th/public58/ 
 plan_S_59.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 5229). 
อาภาศิริ สุวรรณานนท์. “ปัจจัยด้านบุคคาที่มีผาต่อการติดยาเสพติดซ้ า.” (2 มิถุนายน 5223)  
 http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/research-details.php?research_id=35  
 (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 5229). 
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ข้อมูลพื้นฐานแบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง ข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบสถานี

ต ารวจภูธรเมืองสระบุร ี
 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหาักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
โครงการปริญญาโทส าหรับนักศึกษาบริหาร สาขาการเมื องการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาาัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ท้องที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี โดยเป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
สั่งการแาะระดับปฏิบัติการ รวมไปถึงตัวแทนผู้น าชุมชนภายในท้องที ่
 ค าตอบที่เป็นจริงของท่านมีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในท้องที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.ชื่อ-นามสกุา.............................................................................................. ........... 
5.ต าแหน่ง.................................................................................................................... ........ 
3.อายุ..............เพศ....................................................................................... ........... 
4.ระดับการศึกษา....................................................................................................  
2.วันที่สัมภาษณ์......................................................................................................  
 

แบบสัมภาษณ์ 
1.ท่านอยู่ในชุมชนใด มีอ านาจหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดอย่างไร 
5.ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง 
 -ปัญหาพื้นฐานของชุมชนมีหรือไม่ อย่างไร 
 -ข้อมูาพ้ืนฐานของผู้เสพแาะค้ายาเสพติด เช่น อาชีพ กาุ่มอายุ 
3.คิดว่านโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของอ าเภอเมืองสระบุรีมีประสิทธิภาพ แาะประสิทธิผาหรือไม่ 
4.ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องที่อ าเภอเมืองสระบุรี 
 

รายช่ือผู้ที่ท าการสัมภาษณ์ 
1.พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ วงศ์มณีเทศ ผกก.สภ.เมืองสระบุรี 
2.พ.ต.ท.ไพโรจน์ ตรีโสภณ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสระบุรี 
3.พ.ต.ท.อนันต์ พึ่งสกุา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี 
4.นายนฤนาท เมืองแสน ปาัดอ าเภอเมืองสระบุรี 
5.ร.ต.อ.รตา บุญน ามา รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี 
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6.ร.ต.อ.สามารถ เยาวยอด รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี 
7.ร.ต.อ.ภัทรพา ปิ่นทอง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสระบุรี 
8.ร.ต.อ.เกรียงไกร สุดจริง รอง สว.ป.สภ.เมืองสระบุรี 
9.นางประภัสสรจิตร วงศ์ถนอม ประธานชุมชนหาังวัดแก่งขนุน 
10.นายธงชัย วัชรธัญญทิพย์ ประธานชุมชนวัดดาวเสด็จ 
11.นายต้อย รักษาสมัย ประธานชุมชนเขายิงเป้า 
12.นายสรวิชญ์ โพธิโต ประธานชุมชนเขาคูบา 1 
13.นายชัยอานันท์ แท่นแก้ว ประธานชุมชนเขาคูบา 2 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุา   ร.ต.ท.เชษฐพร บัวจันทร์ 
ต าแหน่งงาน   พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
วันเดือนปีเกิด   เกิดวันที่ 1 มิ.ย.2533 อายุ 26 ปี 
ประสบการณ์ท างาน   2556-ปัจจุบัน พงส.สภ.เมืองสระบุรี 
 


