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ปีการศึกษา 2558 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติด และศึกษาสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน ในเขตพ้ืนที่สถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับยาเสพติด และ อาสาสมัครต ารวจชุมชน ซึ่งผลการศึกษา โดยสรุปวิเคราะห์เพ่ิมเติมและ
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชน เป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือการป้องกันและ
ปราบปราบ ยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดให้ โทษ  เป็นการลดปัญหาเรื่องบุคลากร และงบประมาณควรส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทให้
อาสาสมัครต ารวจชุมชนให้มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่จับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  การชี้เบาะแส
ผู้กระท าผิดแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทให้อาสาสมัครต ารวจบ้านมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการสืบหาพยานหลักฐานในคดีเพ่ือยืนยันจับกุมผู้กระท าผิด  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ในการคิดและวางแผนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ   

    ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับยาเสพติด เริ่มจากการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนั้น รัฐบาล
จะต้องให้ความส าคัญด้านก าลังพล งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ วิชาความรู้ และการติดตาม
ประเมินผล  มีการติดตามและประเมินผล ท าให้การด าเนินการที่ผ่านมามักจะเน้นไปที่ปริมาณแทนที่
จะเน้นที่คุณภาพ และผลลัพธ์ เช่น การฝึกอบรมต่าง ๆ และการบ าบัดรักษา ล้วนแต่ขาดการติดตาม
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หลังการด าเนินการ ท าให้การด าเนินการดังกล่าวไม่สัมฤทธิ์ผล ปัญหาด้านงบประมาณคือ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ท างานลักษณะต่างคนต่างท า งบประมาณซ้ าซ้อน การท างานก็ซ้ าซ้อน ขาดเอกภาพ ขาด
สมดุล  
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ABSTRACT 
 
 This research Aims to study the community police volunteers have contributed 
to the spread of drug problems. Study of the problems and the spread of drugs in the 
community. Area Police Station Thunyaburi Pathumthani data using questionnaires, 
interviews, officials who perform duties on drugs and volunteer community police. The 
results of the study In conclusion, more analysis and recommendations. 
 The study found that volunteer community police. As a volunteer Help prevent 
and crackdown on drugs to maintain order in society. And to prevent the spread of drugs 
to a reduction of personnel and budget issues should be promoted to increase the role 
of volunteers and the community to engage with the police officer arrested on drug 
offenders. The clue to the perpetrator to the police. Promote and increase the role of 
volunteers, participating police officers to investigate evidence to confirm the arrest of 
offenders. Encouraging participation in the conception and planning to prevent the spread 
of drugs. In the checkpoints with police. 
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 Problems with drugs. Start by creating a community and strengthen it. The 
government will need to focus on the military budget, tools, knowledge, and monitoring 
and evaluation. A monitoring and evaluation The actions of the past often focus on 
quantity rather than on quality and results, such as the various training and treatment. But 
the lack of follow-up action. The implementation of such an achievement. The problem 
is that the budget Agencies Working people do look budget redundant The work was 
redundant unified imbalance. 
 
Keywords: Police, volunteer, drug 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การแพรระบาดของยาเสพติดมีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้น  แพร่ระบาดในวงกว้าง  
เข้าถึงทุกพ้ืนที่ทุกชุมชน แม้จะมีการใช้กฎหมายอย่างรุนแรงก็ตาม ยาเสพติด ท าให้ประเทศไทย 
สูญเสียงบประมาณมากมายมหาศาลในการป้องกันและแกไขปราบปราม ตองสูญเสียทรัพยากรบุคคล
ที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศจ านวนมาก เป็นอุปสรรค  อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา ทั้งมวลเพราะยาเสพติดไดก่อให้
เกิดความเสียหายทั้งผู้ เสพ ครอบครัว สังคม ประเทศชาติโดยรวม จนส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ
เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย ล้วนเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวโยงและมี
องค์ประกอบต่าง ๆ มากมายสลับซับซ้อน ยากแกการแกไขเป็นอย่างยิ่ง  ยาเสพติดเป็นปัญหาเกิน
ก าลังที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแกไขได้โดยฝ่ายเดียว แต่ถือเป็นหน้าที่ ของทุก ๆ ฝ่ายที่จะผนึกก าลังกัน
ต่อต้านยับยั้งการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมด ไปจากสังคมไทย  ปัจจุบันปัญหายา
เสพติดได้กลายเป็นปัญหาวิกฤติส าคัญของประชาคมโลก โดยเฉพาะส าหรับประเทศไทยนั้น ปัญหา
เหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการ
ปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ประกอบกับประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 109/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เรื่อง การแก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญ  จึงได้ก าหนด
นโยบายในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ 1. ด าเนินการปราบปรามจับกุม
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับอย่างจริงจัง โดยเน้นการสกัดกั้นที่จุดเสี่ยงและจุดผ่านตาม
แนวชายแดน เพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดกั้นป้องกันมิให้เข้าสู่พ้ืนที่ชั้นใน รวมทั้งการสืบสวน
ปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ  2. เร่งรัดด าเนินมาตรการยึดทรัพย์ 
มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมาย โดยรวดเร็วและเป็นธรรม 
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เพ่ือท าลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง  3. แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาก าหนดมาตรการในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่
เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตามอ านาจหน้าที่ และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพ้ืนที่อย่างจริงจัง
ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด 4. เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับยาเสพติดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดรายงาน
ตัวเข้ารับการบ าบัดโดยสมัครใจเพ่ือลดความต้องการยาเสพติดในพ้ืนที่ลง พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 5. ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับชั้นและป้องกัน
ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อขบวนการค้ายาเสพติด  นโยบายดังกล่าวได้
น าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  ซึ่งในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ สถานีต ารวจภูธรธัญบุรี มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชนเป็นอย่างมาก 
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดแต่
เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องก าลังพลต่อพ้ืนที่รับผิดชอบ ยังไม่ครอบคลุม ซึ่ง สถานีต ารวจภูธรธัญบุรี มี
โครงการอาสาสมัครต ารวจชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม และยาเสพติดภายในชุมชน เนื่องจากอาสาสมัครต ารวจชุมชนเป็นบุคคลที่พักอาศัยอยู่
ในชุมชนอยู่แล้ว จึงมีความรู้และเข้าใจสภาพปัญหาภายในชุมชนและมีข้อมูลของผู้ที่พักอาศัยในชุมชน   
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นอย่างดี หากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชน ประสานงานกัน จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในแต่ละชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนสี
ขาวที่ปลอดยาเสพติด การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในชุมชนของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชน   จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชน   
จะเห็นไดว้่า ในรอบ 6  เดือนที่ผ่านมา  มีสถิตการจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน เขตพ้ืนที่
ของสถานีต ารวจธัญบุรี  จ านวน  60 ราย  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเสพยาเสพติด  รองลงมาเป็นผู้ค้ายา
เสพติด และการทะเลาวิวาทซึ่งเกิดจากยาเสพติด ท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกิดความ
หวาดระแวงในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต ห่วงบุตรหลานที่จะเข้าไปพัวพันกับ
ยาเสพติด     
 จากเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาต้องการศึกษาอาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับชุมชน  และเพ่ือใช้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครต ารวจชุมชนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.2  ค าถามของการวิจัย 
 
 อาสาสมัครสายตรวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ของ
สถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   เป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนของสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสายตรวจชุมชนมีบทบาทอย่างไรบ้างในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   
 3. ปัญหาข้อจ ากัดในการด าเนินงานของระบบอาสาสมัครสายตรวจชุมชนต่อการ
แก้ปัญหายาเสพติดเป็นอย่างไร  
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
 การวิจัยเรื่อง อาสาสมัครสายตรวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
ในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในชุมชน
ของ อาสาสมัครต ารวจชุมชนสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี 
 2. ขอบเขตด้านประชากร  คือ  อาสาสมัครต ารวจชุมชนในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี   จ านวน  200  คน   
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ได้ทราบถึงแนวทางการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ในเขตพ้ืนที่    
ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ของอาสาสมัครต ารวจชุมชน  
 2. ได้ทราบถึงสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
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1.6 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 1. ด าเนินงานศึกษาเชิงลึกเพ่ือถอดบทเรียน การด าเนินงานด้านเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น  
 2. วิเคราะห์บทเรียนการด าเนินงานด้านเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดย
ใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพงาน )Plan Do Check Action หรือ PDCA) 
 3. สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยของความส าเร็จในการด าเนินงานด้านเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 4. เสนอรูปแบบและกระบวนการด าเนินงานด้านเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การมีส่วนร่วม  หมายถึง การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดภายใน
ชุมชนของ อาสาสมัครต ารวจชุมชนสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 การแพร่ระบาด หมายถึง การกระจายปริมาณของยาเสพติดไปสู่ชุมชน หรือประชาชนที่
มี จ านวนเพิ่มมากขึ้น 
 ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น  เมื่อ
น าเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะท าให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจ าทุกวัน 
 อาสาสมัครต ารวจชุมชน หมายถึง ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่อาสา
เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครต ารวจชุมชน เพ่ือช่วยเหลือกิจการของต ารวจ สถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  
 ชุมชน  หมายถึง กลุ่มคนทางสังคมที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกัน  อยู่ในละแวก
เดียวกัน  และเป็นที่รับรู้ร่วมกันว่าตนเองอาศัยอยู่ในกลุ่มคนนั้น ๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึง อ าเภอธัญบุรี   
จังหวัดปทุมธานี     
 การมีส่วนร่วมช่วยเหลือต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่   หมายถึง  การมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
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 การมีส่วนร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  หมายถึง มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการสืบหาพยานหลักฐานในคดีเพ่ือยืนยันจับกุมผู้กระท าผิด  ร่วมรณรงค์ในการการลด
อบายมุขในชุมชน  เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
 การมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในชุมชน   หมายถึง การมีส่วนร่วม
เป็นพยานคดีท่ีท่านร่วมจับกุมผู้กระท าผิด   
 การมีส่วนร่วมประสานงานระหว่างต ารวจกับผู้น าชุมชน  หมายถึง  มีส่วนร่วมในการ
ประสานงานระหว่างต ารวจจนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ประชาชนและประสานงาน
ระหว่างต ารวจกับผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน 
 การร่วมคิดและวางแผนการป้องกัน หมายถึง มีส่วนร่วมการคิดและวางแผนการป้องกัน
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดยาเสพติด 
 การมีส่วนร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในชุมชน  หมายถึง  มีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  เพ่ือเพ่ิมทักษะและการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 การมีส่วนร่วมรายงานความเคลื่อนไหวของผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
หมายถึง  มีการติดตามให้อาสาสมัครต ารวจบ้านรายงานความเคลื่อนไหวของผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยา
เสพติด   
 
1.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 การศึกษา  อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
ในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามกรอบแนวคิด  ดังนี้ 
 1. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับชุมชน ได้แก่  การแพร่ระบาดยาเสพติด  การเสพยา
เสพติด และการค้ายาเสพติด  
 2. บทบาทของอาสาสมัครต ารวจชุมชน  ได้แก่  การแจ้งข่าวชี้เบาะแสยาเสพติด  การตั้ง 
จุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ การระงับเหตุภายในชุมชน 
 3. ปัญหาและข้อจ ากัดในการด าเนินงานของต ารวจอาสาสมัครชุมชน ได้แก่ อ านาจหน้าที่
ของอาสาสมัคร งบประมาณและการเงิน 
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แผนภูมิ กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับ
ชุมชน 
- การแพร่ระบาดยาเสพติด 
- การเสพย์ยาเสพติด  
- การค้ายาเสพติด 

บทบาทของสาสมัครต ารวจชุมชน 
-การแจ้งข่าวชี้เบาะแส 
-การตั้งจุดตรวจ   
- การระงับเหตุ 

ปั ญ ห า แ ล ะ ข้ อ จั ด กั ด ใ น ก า ร
ด าเนินงานของอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน 
-อ านาจหน้าที่ของอาสาสมัคร 
- งบประมาณการเงิน 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการศึกษาเรื่องอาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   ผู้ศึกษาได้รวบรวมและน าแนวคิดต่างๆ มา
ใช้ในการศึกษา เพ่ือได้ทราบถึงแนวทางการมีส่วนร่วมและสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ภายในชุมชน ดังนี้ 
 2.1 ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 
 2.2 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับต ารวจชุมชน 
 2.4 ความหมายยาเสพติด 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community   Policing  Theory) 
 
 2.1.1 ความหมาย 
  ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน  หมายถึง  หลักการท างานของต ารวจซึ่งส่งเสริม สนับสนุนแก้
ต้นเหตุ เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยเทคนิคการแก้ต้นเหตุ
ปัญหา ด้วยความร่วมมือระหว่างต ารวจและชุมชน 
  ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเป็นแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรม
แนวใหม่ที่เชื่อว่า ต ารวจ กับประชาชนท างานร่วมกันโดยใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ ย่อมสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ความรู้สึกหวาดกลัว  ภัยอาชญากรรม 
ตลอดจนสภาพการไร้ระเบียบทางสังคมและความ เสื่อมโทรมทางสังคมและทางกายภาพในชุมชน 
ต่าง ๆ ได้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น หน่วยงานต ารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยเปิดโอกาสให้  เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะการจัดล าดับความส าคัญ เร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวม
ของ ชุมชน หรืออีกนัยหนึ่ง หลักการต ารวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นหลักการ ท างานของต ารวจซึ่งส่งเสริม 
สนับสนุน แก้ต้นเหตุเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน ปัญหายาเสพ
ติด โดยใช้เทคนิคการ แก้ที่ต้นเหตุของปัญหา ด้วยความร่วมมือระหว่างต ารวจและชุมชน  
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  ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) พัฒนาขึ้นมาจากพ้ืนฐานความเชื่อ
เดิมของทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในส่วนที่มุ่งเน้นให้เกิดสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง
ต ารวจกับประชาชนโดยเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือร่วมใจของต ารวจและสุจริตชน คือ สิ่งส าคัญท่ีสามารถ
เอาชนะปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่ได้ อย่างไรก็ตามพัฒนาการที่แตกต่างอย่างชัดเจนของแนวทาง
ต ารวจผู้รับใช้ชุมชนก็คือ“การเข้าไปฝังตัวท างานในชุมชนเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน และดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรต ารวจผู้รับใช้ชุมชนจึงต้องมีการเปลี่ยนปรัชญาและมุมมองในการคิด
เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานต ารวจ และมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างานอย่างจริงจัง
หลักการต ารวจผู้รับใช้ชุมชนได้เสนอแนวทางการท างานใหม่ ซึ่งเน้นการท างานภายใต้รูปแบบของการ
กระจายบริการลงสู่ระดับชุมชน (Decentralized) และถึงประชาชนเป็นรายบุคคล (Personalized) 
โดยให้  โอกาสประชาชนทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการท างานของต ารวจ 
  บัญญัติ 10 ประการ ของต ารวจผู้รับใช้ชุมชน หลักการส าคัญของต ารวจผู้รับใช้
ชุมชน ประกอบด้วย  หัวข้อใหญ่ ๆ  2  ข้อ   คือ  
  1. ต ารวจเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนเกาะติดพ้ืนที่อย่างทั่วถึง   
  2. ต ารวจน าชุมชนและหน่วยงานอ่ืนแก้ต้นเหตุอาชญากรรม  หรือความไม่เป็น
ระเบียบในชุมชน    
 2.1.2  บัญญัติ  10  ประการ ดังนี้ 
  1.การน าหลักการต ารวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นแนวคิดหรือกลยุทธ์หลักในการท างาน  
(Core Strategy) ที่ต ารวจทุกคนในองค์กรจะต้องน าไปใช้เป็นหลักในการท างาน ตั้งแต่หัวหน้าหน่วย
หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จนถึงต ารวจทุกฝ่ายทุกแผนก (ไม่ใช่มีความคิดว่า เฉพาะต ารวจชุด
ชุมชนสัมพันธ์เท่านั้นที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน แต่พนักงานสอบสวนที่เป็นร้อยเวรสอบสวน
หรือต ารวจสายตรวจไม่สนใจรับฟังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
มาแจ้งความ การจะแสดงออกว่า หน่วยต ารวจใดน าแนวคิดต ารวจผู้รับใช้ชุมชนไปเป็นแนวคิดหลักใน
การท างานหรือไม่ ให้ดูจากการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมของหน่วยว่า มีการก าหนดแนวคิดหลักใน
การท างานร่วมมือกับประชาชน หรือให้ประชาชนศรัทธา หรือใช้พลังมวลชนมาร่วมแก้ปัญหา
อาชญากรรมหรือไม่ หรือมีนโยบายยุทธศาสตร์ในการน าหลักการต ารวจผู้รับใช้ชุมชนทั้ง 10 ข้อนี้ไป
ก าหนดหรือน าไปใช้เป็นหลักท างานหรือไม่งานต ารวจผู้รับใช้ชุมชนไม่ใช่โครงการชั่วคราวที่หมดเวลา
หรืองบประมาณหมดแล้วเลิกท า เช่น โครงการปราบโจรฤดูแล้ง หรือโครงการน าต ารวจไปท าบุญ
ร่วมกับประชาชนทุกวันพระ เป็นต้น  
  2. การกระจายอ านาจให้ต ารวจผู้ปฏิบัติงาน (Decentralized) ต ารวจสายตรวจหรือ
ต ารวจที่ท างานสัมผัสกับประชาชน เช่น สายตรวจต าบล หรือต ารวจที่รับผิดชอบพ้ืนที่ จะต้องได้รับ
การกระจายอ านาจหรือมีอ านาจน าเสนอในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนให้ได้มาก
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ที่สุด แทนวิธีการท างานแบบเดิมที่อ านาจการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาต่างๆ อยู่ที่ส่วนกลาง เช่น ปัจจุบัน
หน่วยงานต ารวจไทยมอบอ านาจให้หัวหน้าสถานีต ารวจมีอ านาจมากขึ้นกว่าเดิมมาก  เช่น การสั่งคดี 
การปล่อยชั่วคราว การอนุมัติให้ข้าราชการต ารวจเดินทางไปราชการ เป็นต้น 
  3. การเกาะติดพ้ืนที่และกระจายความรับผิดชอบให้ต ารวจแต่ละพ้ืนที่ (Fixed 
Geographic and Accountability) ในระบบต ารวจผู้รับใช้ชุมชน ต ารวจทุกคน ไม่ว่าสายตรวจ
รถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์สายตรวจต าบล หรือต ารวจประจ าตู้ยาม ฝ่ายอ านวยการ หรือ
ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ จะได้รับมอบการกระจายอ านาจให้แบ่งรับผิดชอบพ้ืนที่เป็นระยะ
เวลานานๆ เช่น จะไม่เปลี่ยนสายตรวจแต่ละผลัดหรือแต่ละเขตบ่อยจนท าให้ต ารวจสายตรวจไม่มี
ความคุ้นเคย หรือชาวบ้านไม่ “เชื่อใจ” หรือเห็นต ารวจเป็นคนแปลกหน้า โดยควรจัดต ารวจแบบ 
เกาะติดพ้ืนที ่การแบ่งมอบพื้นท่ีหรือเขตตรวจยึดถือชุมชนเป็นหลักมากกว่าสถิติคดี 
  4. ใช้พลังความร่วมมือของประชาชนและอาสาสมัคร  (Volunteers)  ในระบบ
ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน มุ่งเน้นให้มีการใช้ความร่วมมือจากประชาชน เป็นอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ 
ตามที่ชุมชนหรือในพ้ืนที่มีต้นทุนทางสังคม หรือมีการจัดตั้ง หรือมีความเหมาะสม ต ารวจมีหน้าที่ให้
ความรู้และสร้างความร่วมมือ ก าหนดวิธีการจัดตั้ง เพ่ือให้ประชาชน มีโอกาสช่วยเหลืองานป้องกัน
อาชญากรรม และแก้ไขความไม่เป็น ระเบียบของชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ต ารวจมีเวลา
ไป ท างานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอ่ืนได้มากขึ้น รูปแบบของอาสาสมัครจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละพ้ืนที่ชุมชน บางแห่งอาจจะเป็นการใช้อาสาสมัครที่มีหน่วยงานอ่ืนจัดตั้งไว้แล้วหรือต ารวจจัดตั้ง
ขึ้นเอง แล้วแต่ความเหมาะสมของพ้ืนที่และชุมชน  รวมถึงความ พร้อมของสภาพชุมชน  เช่น 
อาสาสมัครต ารวจชุมชน (ตชต.) สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เหยี่ยวเวหา อาสาจราจร ต ารวจบ้าน 
สายตรวจประชาชน สมาชิกกู้ภัย สมาชิกชมรมเพ่ือนบ้านเตือนภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น 
  5. ใช้ผู้สนับสนุน (Enhancer) ในระบบต ารวจผู้รับใช้ชุมชน ต ารวจจะต้องหาความ
ร่วมมือในการสนับสนุนงานต ารวจจากชุมชนและองค์กรปกครองในพ้ืนที่  ไม่เฉพาะงานหลักคือการ
ป้องกันอาชญากรรมหรือการเป็นอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมเท่านั้น แต่ในระบบต ารวจ ผู้รับใช้
ชุมชน หน่วยต ารวจต้องแสวงหาทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยเหลืองานต ารวจอ่ืน  ๆ เช่น การจัด
อาสาสมัครช่วยแจ้งข่าวเว็บไซต์ลามก การให้ประชาชนเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือ
บริการผู้มาแจ้งความที่สถานีต ารวจ การจัดอาสาสมัครช่วยรับโทรศัพท์ที่ศูนย์วิทยุ การจัดอาสาสมัคร
ลงข้อมูลสถิติคดี การจัดคณะกรรมการหาทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และการรับการสนับสนุน
งบประมาณจากชุมชนหรือท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลืองานต ารวจในด้านต่าง ๆ 
  6. การบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชุมชน (Law Enforcement) งาน
ต ารวจผู้รับใช้ชุมชนยังถือว่า การสืบสวน จับกุมคนร้าย เป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหา
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อาชญากรรมและปัญหาความไม่เป็นระเบียบในชุมชน โดยมุ่งเน้นการจับกุมเพ่ือแก้ปัญหาที่ถือเป็น
ความเดือดร้อนของชุมชนเป็นล าดับแรกสุด และต ารวจมีหน้าที่ในการรักษาความสมดุลระหว่างการ
บังคับใช้กฎหมายหรือการจับกุม  กับความร่วมมือของชุมชนในการแก้ไขต้นเหตุของปัญหา
อาชญากรรม หรือความไม่เป็นระเบียบของชุมชน 
  7. เน้นป้องกันปัญหาอาชญากรรมมากกว่ารอให้เกิดเหตุ  (Proactive  Crime 
Prevention) ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน มุ่งเน้นการป้องกันเพ่ือไม่ให้อาชญากรรมเกิด มากกว่าการ
รอให้อาชญากรรมเกิดแล้ว จึงคิดติดตามจับกุมคนร้ายเพ่ือฟ้องศาล กิจกรรมส่วนใหญ่ของต ารวจที่ท า
ร่วมกับชุมชน คือ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มเข็งในการป้องกันอาชญากรรมด้วยชุมชนเองโดยใช้
เทคนิคแก้ต้นเหตุปัญหา การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม การจัดระบบเพ่ือนบ้านเตือนภัย 
หรือจัดสายตรวจประชาชน เป็นต้น เพ่ือมุ่งเป้าประสงค์ในการลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม 
  8. ใช้เทคนิคแก้ปัญหา (Problem Solving) ต ารวจ สมาชิกชุมชน และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท างานร่วมกัน เพ่ือก าหนดต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือปัญหาความไม่
เป็นระเบียบในชุมชน(Scanning) แล้ววิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analysis) แสวงหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา (Response) ด าเนินการแก้ไขปัญหา แล้วประเมินผล(Assessment) เทคนิคในการ
แก้ปัญหานี้เป็นการระดมความร่วมมือระหว่างต ารวจกับชุมชน เป็นการคิดแก้ปัญหานอกกรอบ
ความคิดการท างานแบบเดิมของต ารวจที่ถือว่า การสืบสวนจับกุมคนร้ายได้ ก็นับเป็นการบรรลุภารกิจ
แล้ว แต่ถ้าต ารวจมีแนวคิดและท างานตามความเชื่อแบบเดิม ปัญหาอาชญากรรมหรือความเดือดร้อน
ของชุมชนก็จะกลับมาอีก เพราะการจับกุมคนร้ายไม่ใช่การแก้ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง การใช้
เทคนิคแก้ปัญหาลักษณะนี้ ควรถือเป็นหลักการส าคัญเพราะที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยใช้ชุดชุมชน
สัมพันธ์เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต ารวจกับประชาชนได้แล้ว  แต่ไม่ได้น าชุมชนมาระดม
ความร่วมมือกับต ารวจ เพ่ือแก้ไขปญัหาอาชญากรรมหรือความเดือดร้อนของชุมชน๙.การเป็นหุ้นส่วน
และสร้างความร่วมมือระหว่างต ารวจและชุมชน  (Partnerships) ในระบบต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 
ประชาชนในชุมชนคือหุ้นส่วนของต ารวจ ในการร่วมรับผิดชอบป้องกันอาชญากรรม หรือปัญหาความ
ไม่เป็นระเบียบในชุมชน (ไม่ใช่เป็นปัญหาของต ารวจฝ่ายเดียว) ต ารวจและประชาชนในชุมชนต้อง
ร่วมกันส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อน  หรือความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม และให้ชุมชนร่วมใช้เทคนิคแก้ปัญหา เพ่ือร่วมแก้ต้นเหตุปัญหาความเดือดร้อนจาก
อาชญากรรมดังกล่าว และต ารวจต้องสร้างความร่วมมือหรือเป็นแกนน าในการระดมทรัพยากร ความ
ร่วมมือ หรือให้ประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือด าเนินกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมได้ด้วยตัวชุมชน
เอง 
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  10.  ต ารวจต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Integration)ในการบังคับใช้
กฎหมายหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหลายอย่าง โดยเฉพาะการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา 
(ไม่ใช่เพียงแค่การจับคนร้าย) ต ารวจไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงจะเข้าไปจัดการได้ เช่น หอพักที่เป็น
แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์หรือประชาสงเคราะห์
มีหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงในการจัดระเบียบ หรือการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่เกิดเหตุชิง
ทรัพย์หรือข่มขืนเสมอ เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถอนใบอนุญาตให้บุคคล
ที่มีพฤติการณ์ลักเล็กขโมยน้อย มีและใช้อาวุธปืน เป็นอ านาจของนายทะเบียนอาวุธปืน คือนายอ าเภอ
ท้องที่ (ต่างจังหวัด) การอนุญาตให้รถเร่ขายสุราตามงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุ
ให้วัยรุ่นซื้อสุราได้ทุกเวลา น าไปสู่เหตุท าร้ายร่างกาย เป็นอ านาจของสรรพสามิต รถที่หายส่วนมาก
เป็นรถผู้น ามีความประสงค์หรือมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลการ  
  ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน  จ าเป็นต้องมีความรู้ในวิธีจัดการและด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. มีความเชื่อและศรัทธาในทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 
  2. จัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมในหน่วยงาน 
  3. กระท าด้วยวิธีการต่างๆ ให้ต ารวจทุกคนในองค์กรเห็นคุณค่าของสถาบันต ารวจที่
มีต่อสังคม (จะท าให้เกิดความรักความศรัทธาต่อสถาบัน) 
  4. ให้ความรู้ในการควบคุมสังคม ตามหลักการที่ถูกต้องและเข้าใจอย่างแท้จริงโดย
เหตุผลที่ว่า “ต ารวจได้อ านาจมาจากสังคม” การท างานก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือ “สนองตอบต่อสังคม” 
ด้วยเช่นกัน 
  5. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างอุดมการณ์สร้างคุณธรรม และวิธีรักษาอุดมการณ์รักษา
คุณธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 
  6. บ ารุงขวัญให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจ 
  7. คัดเลือกต ารวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่พบปะประชาชนภายในชุมชน อย่างเหมาะสม 
  8. ให้ความรู้เพ่ิมเติมที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานต ารวจผู้รับใช้ชุมชน เช่น  พฤติกรรม
วัยรุ่น (Juvenile Procedures) ปฐมพยาบาล 
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2.2. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 
 2.1.1 ความหมายการมีส่วนร่วม 
  มีนักวิชาการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ และท าวิจัย 
แต่งต ารา เกี่ยวกับเรื่องนี้มานาน ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังรายละเอียด ดังนี้ 
  Arnstien (1969) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไร
เลย ย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อ านาจและสามารถควบคุม
กิจกรรมนั้นได้จึงจะท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 
  William Erwin (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 
  Cohen & Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมี
ส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
  United  Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
และมีพลังของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคมและการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการ ด้วยความเต็มใจ 
  Putti (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึง พ้ืนฐานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ 
การบริหารจัดการมีลักษณะกว้าง ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะท าให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบัติงานใน
ระดับล่างขององค์การ 
  นิคม ผัดแสน )2540) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ให้ประชาชนได้คิดค้นแนวทาง
ขึ้นเอง เป็นผู้ก าหนดการตัดสินใจ คิดค้นปัญหา และการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
  สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ )2540 ) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 
หมายถึง พฤติกรรมอันกอรปด้วยการร่วมและสมยอมตามพฤติกรรมที่คาดหวังของกลุ่มทางการและ  
ไม่ใช่ทางการ หรือในความหมายก็คือ การที่ประชาชนก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันนั้นเอง 
  นเรศ สงเคราะห์สุข )2541( ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ใน
ลักษณะ ที่เป็นกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการได้แก่การวิจัย การวางแผน การ
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ตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลตลอดจนการ จัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน   
  อุทัย  บุญประเสริฐ )2542) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกของ
ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจกรรมใดๆ ให้ความช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน   
  พีระ พรนวม )2544) การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชน
ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาความต้องการร่วมกัน ในการตัดสินใจร่วมกัน 
วางแผนด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด าเนินการหรือปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนรับรู้ผลดี เสีย 
จนเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน 
  สมยศ นาวีการ )2545) การมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ )Participative Management) เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างแข็งขันของบุคคล PM ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหา
ของการบริหาร 
  นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา )2546) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่
เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น 
เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้น 
  จิราภรณ์  ศรีค า )2547)  การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลที่มีความสนใจหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันเข้ามาร่วมกัน เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การ
ด าเนินงาน การรับทราบผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล หรือร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
  จินตนา สุจจานันท์ )2549) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด าเนินงานรวม
พลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน 
โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน 
  ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ )2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามก าลังความสามารถของสมาชิก
ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน น า
ผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 
  สัญญา เคณาภูมิ )2551) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พึง
ประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน 
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  เมตต์ เมตต์การุณจิต )2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล 
  โดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
การตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาคน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพ่ือพัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่มให้มีความโปร่งใสและ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น 
 2.2.2. ขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 Cohen and  Uphoff (1980( กล่าวถึงข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีดังนี้ 

1.การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) 
2.การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา )Decision Making) 
3.การมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหา )Implementation) 
4.การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits) 
5.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 ทัศนีย์  ไทยาภิรมย์ )2529( ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1.ร่วมคิด : สภาพปัญหาที่มีอยู่ และสาเหตุปัญหา 
2.ร่วมวางแผน : วิเคราะห์สาเหตุ จัดล าดับความส าคัญของปัญหาพิจารณา 

ทางเลือก 
3.ร่วมด าเนินการ : ด าเนินงานตามโครงการและแผนก าหนดโครงการและ 

แผนงาน 
4.ร่วมติดตามประเมินผล : ประเมินผลความส าเร็จหรือล้มเหลวเป็นระยะๆ  

และแก้ไข 
 เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง )2527( กล่าวถึงข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ 

1.การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2.การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3.การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4.การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
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 อคิน ระพีพัฒน์ )2527: น.320( ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 4 ขั้นตอน  
1.การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2.การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 
3.การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 
4.การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 2.2.3. รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  องค์การสหประชาชาติ )United Nations,1981( ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ไว้ ดังนี้  
  1.การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้น
เองเพ่ือแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเอง โดยเน้นการกระท าที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งมีรูปแบบที่
เป็นเป้าหมาย 
  2. การมีส่วนร่วมแบบชักน า ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาล  เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
  3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่
ผู้กระท าได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้รับผลระยะยาว  และจะมีผลเสียคือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนในที่สุด 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับต ารวจชุมชน 
 
 แนวคิดการต ารวจชุมชนการต ารวจชุมชน คือ ปรัชญาในการท างานแนวใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการก าหนด
หนทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนอันประกอบด้วยปัญหาอาชญากรรม ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม สภาพไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางกายภาพในชุมชน โดยมีความเชื่อมั่นว่าการ
ท างานร่วมกันระหว่างต ารวจกับชุมชนเท่านั้น คือหนทางสู่ความส าเร็จในการยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัยในชุมชน ต ารวจมิใช่เป็นแต่เพียง ผู้บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ยังเป็นที่ปรึกษา )Advisors) 
ผู้ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก Facilitators) และผู้สนับสนุน )Supporters) ในโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชน ริเริ่มขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง )ธรรมศักดิ์  วิชชา
รยะ และคณะ 2539: น.10( การต ารวจชุมชน )Communities Policing) อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน
ไปในสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น 
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  1. การต ารวจที่เน้นการแก้ไขปัญหา )Problem-Oriented Policing หรือ POP) 
  2. การต ารวจที่เน้นการแก้ไขปัญหาของชุมชน )Community Problem Oriented 
Policing หรือ  CPOP) 
  3. การต ารวจที่เน้นชุมชน )Community Oriented Policing หรือ COP) 
 ต ารวจชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1. ต ารวจชุมชน  มีเขตอ านาจการรับผิดชอบเฉพาะเขตพ้ืนที่ภายในหมู่บ้าน/ต าบลที่
ได้รับแต่งตั้ง 
  2. มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  3. มีหน้าที่ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และเป็นกรณีที่ความสามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของต ารวจ 
  4. มีหน้าที่ให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของต ารวจ 
  5.  มีหน้าที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอ่ืน ๆ โดยเข้า
ร่วมประชุมหรือวิธีการอ่ืน ๆ  เพ่ือรับทราบสภาพปัญหา  ข้อเสนอแนะ  แนะแนวนโยบายในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน  ชุมชน 
  6.  ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ในการประกอบ
ก าลังเพ่ือการปฏิบัติงานหรือแนวนโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ชุมชน 
  7. งานอ่ืน ๆ ที่หัวหน้าสถานีต ารวจหรือผู้แทนมอบหมาย 
  
 2.3.1 ระบบวิธีปฏิบัติงานของต ารวจชุมชน  ดังนี้ 
  1. การควบคุมก ากับดูแล ให้สถานีต ารวจภูธรรับผิดชอบ มอบหมายให้ต ารวจชั้น
สัญญาบัตรอย่างน้อย 1 นาย ควบคุมดูแลตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ต ารวจชุมชน 
  2. การด าเนินการทางธุรการ จัดให้มีสมุดประจ าวัน ประจ าการที่ท าการต ารวจ
ชุมชน เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไว้เป็นหลักฐาน และให้มีการควบคุมตรวจสอบเป็น
ประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  3. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 จัดราษฎรอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจวันละ 2 คน 
โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
   3.2 จัดท าแผนที่ของพ้ืนที่ตลอดจนข้อมูลส าคัญ หรือจ าเป็นต่อการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมไว้ประจ าที่ท าการ 
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    1) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลท้องถิ่นปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ 
    2) จัดท าข้อมูลรายละเอียดที่จ าเป็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนป้องกันปราบปรามระงับเหตุ เช่น สถานที่ส าคัญ สถิติการเกิดอาชญากรรม ช่วงเวลาเกิดเหตุ 
สาเหตุที่เกิดความถี่ ตลอดจนการจัดวางก าลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ใช้แผนที่ให้เป็นประโยชน์ในการ
วางแผนป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรม 
    3) ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งเป็นหัวหน้าหรือพ่ีเลี้ยงต ารวจชุมชน 
รวบรวมและตรวจความถูกต้องของข้อมูลท้องถิ่น และเหตุเบื้องต้นของความผิดอาญาส่งให้นายต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบตรวจและสรุป เสนอหัวหน้างานป้องกันปราบปรามเพ่ือ
ทราบและด าเนินการต่อไป 
   3.3 การป้องกัน 
    1) ให้ออกตรวจพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชนที่รับผิดชอบตามแผนสาย
ตรวจ 
    2) ให้ต ารวจชุมชนที่ออกปฏิบัติหน้าที่บันทึกผลการตรวจไว้ในสมุด
ตรวจของต ารวจชุมชนโดยให้จัดท าสมุดบันทึกการตรวจที่บ้านก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน 
    3) สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณ์และอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและท า
การตรวจสอบ ตรวจค้น เมื่อจ าเป็นและเห็นสมควรหรือตามที่ได้รับมอบหมายสั่งการจากหัวหน้า
สถานีต ารวจหรือผู้แทน 
    4) ให้บริการประชาชนหรือสาธารณะชนตามที่เห็นสมควร เช่น 
การให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา และช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยต่าง ๆ 
    5) ออกเยี่ยมประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ อาทิเช่น ผู้เสียหายใน
คดีต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ด้วยการสอบถามและให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต ารวจและอ่ืน ๆ เท่าที่จะสามารถท าได้ และรับฟังความเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
    6) แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลจากสถานีต ารวจหรือสายตรวจที่
เกี่ยวข้อง 
   3.4 การระงับหรือปราบปราม 
    1) เมื่อมีเหตุที่ต้องระงับหรือปราบปราม ให้รายงานหรือขอความ
ร่วมมือช่วยเหลือจากสถานีต ารวจหลัก สายตรวจที่ใกล้เคียง หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่นั้น ๆ 
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    2) ในกรณีที่จ าเป็นต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุเพ่ือเก็บรักษาร่องรอย
พยานหลักฐานก็ให้ท าการรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้จนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาด าเนินการต่อไป รวม
ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในที่เกิดเหตุ 
    3) ศึกษาแผนระงับหรือปราบปรามที่ก าหนดไว้และปฏิบัติตาม
แผนเมื่อเกิดเหตุหรือเม่ือได้รับค าสั่ง เช่น แผนสกัดจับคนร้าย เป็นต้น 
    4) สังเกตบุคคล สถานที่เหตุการณ์และอ่ืน ๆ ที่ได้รับค าสั่งเมื่อ
ทราบข่าว เช่น เมื่อได้ข่างทางวิทยุติดต่อว่ามีการกระท าความผิดในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ข้างเคียงและ
คนร้ายหลบหนี แม้มิได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติการใด โดยเฉพาะต้องให้ความสนใจสังเกตบุคคล 
ยานพาหนะ เพ่ือปราบปรามในกรณีนั้น ๆ 
    5) สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนและหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ป้องกันปราบปราม 
  4. ประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานหรือบุคคลที่ 
เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
   4.1 เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 
   4.2 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดเพ่ือ
รับทราบสภาพปัญหาข้อเสนอแนะ และแนวนโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
   4.3 ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ในการ
ประกอบก าลัง เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนหรือนโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน ชุมชน 
 2.3.2 สิทธิประโยชน์และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชน 
  1.ได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ตามคณะกรรมการ
อ านวยการจัดตั้งต ารวจชุมชนสถานีต ารวจก าหนด 
  2. การแต่งกายตามที่คณะกรรมการอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนด 
  3. เมื่อประสบภัยอันเกิดจากการช่วยเหลือราชการ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากช่วยราชการ การปฏิบัติงานของชาติ 
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2497 
  4. ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลในระดับอันเป็นที่น่าพอใจของทาง
ราชการหรือของสังคมชุมชน ถือว่าเป็นผู้ที่มีความชอบ จะได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค า
ชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล ตามควรแก่กรณี 
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2.4 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 2.4.1 ความหมายและประเภทของยาเสพติด  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (2545: น.1) ได้ให้
ความหมายและแบ่งประเภทของสารเสพติดไว้ ไว้ว่า ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่อาจเป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์  ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการ
รับประทาน ดม สูบ ฉีดหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม เป็นช่วงระยะเวลานานติดกันจะท าให้ร่างกายทรุดโทรม
และตกอยู่ใต้อ านาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจหรือจิตใจเพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากต้องเพ่ิมขนาด การเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเมื่อเสพเข้าไปสักระยะจะเกิดภาวะดื้อยา 
ปริมาณยาเดิมไม่สามารถทาให้เมาได้ เมื่อถึงเวลาเสพหากไม่ได้เสพจะทาให้เกิดอาการขาดยา ทาให้
ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจหรือจิตใจเพียงอย่างเดียว 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2549 : น.1) ให้ความหมาย
ของยาเสพติดว่า หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์  ซึ่ง
เมื่อบุคคลใดเสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกาย แล้วไม่ว่า ด้วยวิธีใด ๆ เป็นช่วงระยะ ๆ หรือนานติดต่อกัน 
ก็ตาม จะทาให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ใต้อ านาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้นทางด้านร่างกายและจิตใจหรือ
จิตใจเพียงอย่างเดียว ต้องเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย ๆ หรือท าให้สุขภาพของผู้เสพติดเสื่อมโทรมลง  
เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพจะมีอาการผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจหรือเฉพาะทางด้าน
จิตใจเกิดข้ึนในผู้เสพ  
 ส านักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2550 : น.2) ให้ความหมายของ
ยาเสพติดว่า หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนาเข้าสู่
ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทาให้เกิดผลต่อร่างกายและ
จิตใจ นอกจากนี้ยังจะทาให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจาทุกวันหรือวันละหลาย ๆ ครั้ง 
ลักษณะส าคัญของสารเสพติด จะท าให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้  
 1. เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเม่ือติดแล้ว ต้องการใช้สารนั้นในประมาณมากขึ้น  
 2. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้  
 3. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างรุนแรงตลอดเวลา  
 4. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง เกิดโทษต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อ่ืน ตลอดจนสังคม และ
ประเทศชาติ  
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ได้ให้ความหมายของยาเสพติดให้
โทษ หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่รางกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด 
หรือ ด้วยประการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อรางกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่นต้องเพ่ิมขนาดการ
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เสพ ขึ้นเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งรางกายและจิตใจอย่างรุ่นแรง
ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้
ผลผลิต เป็นยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แต่ไม่
หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้าน บางต ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 
)ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2526,น.16( ส าหรับประเภทยาเสพติด 
ให้โทษชนิดต่างๆ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยประกาศของกระทรวงสาธารณะ
สุขได้ระบุ ชื่อยาเสพติดไว้ทั้งสิ้น 104 ชนิด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก 4 ประเภท 42 ชนิด 
รวม 146 ชนิด ยาเสพติดชนิดเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ )ประจัน  มณีนิล, 2529, น.29(   
 1.  แบ่งตามฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างกายมนุษย์ ได้แก่    
  1.1  ยากดประสาทได้แก่เฮโรอิน มอร์ฟีน เหล้าแห้ง จะท าให้ประสาทมึนชา สมอง 
จิตใจ อารมณ์เยือกเย็นและเฉ่ือยชาลง    
  1.2  ยากระตุ้นประสาทสมอง ได้แก่ แอมเฟตามีน ยาบ้า ยาขยัน ใบกระท่อม จะ
ออกฤทธิ์กระตุ้นยาเร่งเร้าประสาท ท าให้เกิดการตื่นตัว กระวนกระวาย ประสาทสมองไหวตัวอยู่เสมอ    
  1.3  ยาหลอนจิตประสาท เช่น Lysrgide (LSD) Mescaline ท าให้เกิดประสาท
หลอน เห็นภาพผิดไปจากปกติ รสสัมผัสเปลี่ยนแปลง รวมทั้งอวัยวะทั้งห้าของร่างกายแปรปรวน มี
ปฏิกิริยา ผิดไปจากความจริงทั้งหมด    
  1.4  ยาที่ออกฤทธิ์หลายอย่าง ทั้งกดประสาท กระตุ้นประสาท และประสาทหลอน 
หรือ ยาที่ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน เช่น กัญชา เมื่อเสพจ านวนน้อยจะเกิดอาการกดประสาทอยู่ชั่วขณะ
หนึ่ง ต่อไปถ้าเสพเพ่ิมมากข้ึนจะกลายเป็นพิษ มีอาการประสาทหลอนต่อไปได้   
 2.  แบ่งตามแหล่งที่เกิดของยา ได้แก่    
  2.1  ยาเสพติดธรรมชาติ เป็นยาเสพติดที่กลั่นหรือสกัดได้จากพืช หรือพันธุ์ไม้บาง
ชนิด โดยตรงที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ตามธรรมชาติ หรือน าสารจากพืชเหล่านี้มาท ากรรมวิธีต่าง ๆ ทางเคมี  
แปรธาตุไปเป็นยาเสพติดต่อไปได้ เช่น ฝิ่น กัญชา กระท่อม    
  2.2  ยาเสพติดสังเคราะห์ เป็นยาเสพติดที่ผลิตขึ้นในห้องปฏิบัติการทดลองด้วย 
กรรมวิธีต่าง ๆ ทางเคมี น ามาใช้แทนยาเสพติดธรรมชาติได้ โดยสารที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นออกฤทธิ์ 
เหมือนยาเสพติดจากธรรมชาติเช่นกัน เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยานอนหลับ ยาระงับประสาท เป็นต้น   
 3. แบ่งตามลักษณะของสารที่ใช้ในวงการแพทย์ ได้แก่    
  3.1  ฝิ่นหรือสารที่มีส่วนประกอบของฝิ่น เช่นมอร์ฟีน ทิงเจอร์ฝิ่น เฮโรอีน โคเคอีน 
รวมไปถึงสารสังเคราะห์หลายอย่างที่มีคุณสมบัติคล้าย ๆ กัน    
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  3.2  ยานอนหลับชนิดต่าง ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อสมองส่วนกลางยาพวกนี้มีจ าหน่าย
ทั่วไป เช่น พีโนบาปีโทร เหล้าแห้ง ซอลาเนอรัลทูวินาล รวมทั้งยานอนหลับอ่ืนที่ใช้ บาร์พิทูเรท ได้แก่  
ไบร์ไมค์ คลอรอล ไฮเดรทพารัลดีไฮด์ และยาสังเคราะห์ใหม่ ๆ เช่น กลูตาไมล์ และเมตากูอาโลน        
  3.3  ยากระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน และใบกระท่อม    
  3.4 ยาที่ท าให้ประสาทหลอน ได้แก่ กัญชา , LDS, STP, DMT, ยาเหล่านี้ท าให้ 
ประสาทการรับรู้ของคนเราผิดไปจากเดิม รวมทั้งสารอย่างอ่ืนและเห็ดบางอย่าง    
  3.5  สารระเหยต่าง ๆ เช่น เบนซิน ทินเนอร์ และกาวติดเครื่องใช้ต่าง ๆ    
  3.6  แอลกอฮอล์ ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกจัดให้แอลกอฮอล์ เป็นสารเสพติด 
อย่างหนึ่งด้วยเพราะเมื่อดื่มจนติดแล้วจะท าให้ผู้ดื่มมีความต้องการและเพ่ิมปริมาณการดื่มเรื่อย ๆ อีก
ทั้งมีโทษต่อร่างกายเช่นเดียวกับยาเสพติดอ่ืน ๆ   
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด )2526 , น.56( ยาเสพติดเป็น
สิ่งชักน าให้คนในสังคมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางลบไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหา 
การค้าประเวณี หรือแม้กระทั้งปัญหาการว่างงาน ซึ่งล้วนแต่มีปัญหายาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วย
เสมอ และในขณะนี้การเสพยาติดมีแนวโน้มว่า ผู้ติดยามักจะเสพร่วมกับสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ หลาย
ชนิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า การเสพติดสารเสพติดอย่างผสมกัน เช่น เริ่มต้นจากบุหรี่ กัญชา ฝิ่น 
เฮโรอีน เมื่อหาตัวยาตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ ก็เสพตัวอ่ืนทดแทนหรือใช้ร่วมกันไป ในเวลาเดียวกัน พบว่า มี
โรคแทรกซ้อนมากกว่าผู้ที่เสพเพียงชนิดเดียวและมีอาการขาดยารุนแรงกว่า การบ าบัดรักษา ก็ท าได้
ยากกว่าและใช้เวลานาน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเสพติดจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการ ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดควบคู่กันไปจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ในสังคมลงไปได้ องค์การ
อนามัยโลก )World Health Organization (W.H.O.)) ได้ให้ความหมายของ สิ่งเสพติดว่า “สิ่งเสพ
ติด” หมายถึง สารหรือยาที่เข้าสู่ร่างกายจะโดยการรับประทาน ฉีด สูบ หรือ ดมติดต่อกันชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งแล้วท าให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับในลักษณะดังนี้   
 1.  มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพต่อไปอีกเรื่อยๆ   
 2.  มีความโน้มเอียงที่จะเพ่ิมประมาณของสิ่งเสพติดให้มากขึ้นทุกขณะ   
 3.  เมื่อถึงเวลาที่ต้องการเสพแล้วไม่ได้เสพจะเกิดอาการอดหรืออยากยาทุกราย คลุ้มคลั่ง 
ขาดสติ โมโห ฉุนเฉียว เป็นต้น   
 4.  ผู้ที่ใช้ยาหรือสารนั้นเป็นเวลานานจะท าให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้เสพทั้งร่างกาย 
และจิตใจ  จากที่มีผู้ให้ความหมายของค าว่า ยาเสพติด หรือสารเสพติด หลาย ๆ ท่านเมื่อพิจารณา 
แล้วจะพบว่า มีความหมายใกล้เคียงกันซึ่งพอสรุปได้ว่า การเรียกสารเสพติดหรือยาเสพติดจะใช้ เรียก
ได้ทั้งสองค าซึ่งในท่ีนี้ขอเรียกว่า “สารเสพติด” หมายถึง สารใดก็ตามเม่ือรับเข้าสู่ร่างกายแล้ว โดยการ
กิน ฉีด สูบ หรือดมจะท าให้มีผลต่อจิตใจและร่างกายของผู้ใช้สารนั้น โดยเฉพาะลักษณะ ต่อไปนี้     
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 1.  ผู้ใช้สารต้องเพ่ิมขนาดของสารตลอดเวลา   
 2.  เมื่อหยุดใช้สารจะท าให้เกิดอาการอดสาร   
 3.  ผู้ที่ใช้สารเป็นเวลานานจะเกิดมีความต้องการสารนี้มากข้ึนทั้งทางร่างกายและจิตใจ   
 4.  ผู้ที่ใช้สารเป็นเวลานาน สารจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพและร่างกายของผู้นั้น 

 
 2.4.2 สาเหตุของการแพร่ระบาดยาเสพติด  
  1. เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ )ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปราม
ยาเสพติด, 2526( จ าแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 4 ประเภท      
  2. อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัยของคนโดยทั่วไป และ 
โดยที่ไม่คิดว่าตนจะติดสิ่งเสพติดนี้ได้ จึงไปท าการทดลองใช้สิ่งเสพติดนั้น ในการทดลองใช้ ครั้งแรก ๆ 
อาจมีความรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้ายังไม่ติดสิ่งเสพติดนั้น ก็อาจประมาทไปทดลองใช้ สิ่งเสพติดนั้นอีก
จนใจที่สุดก็ติดสิ่งเสพติดนั้นหรือถ้าไปทดลองใช้สิ่งเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน แม้จะเสพเพียงครั้ง
เดียว ก็อาจท าให้ติดได้      
  3. ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสัย โดยเฉพาะ 
วัยรุ่นมักจะมีนิสัยดังกล่าว คนพวกนี้อาจแสดงความเก่งกล้าของตนในกลุ่มเพ่ือนโดยการแสดงการใช้ 
สิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ เพราะเห็นแก่ความสนุกสนาน ตื่นเต้นและให้เพ่ือนฝูงยอมรับว่าตนเก่ง  โดยมิได้
ค านงึถึงผลเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังแต่อย่างไรในที่สุดจนเองก็กลายเป็น คนติดสิ่ง
เสพติดนั้น  
   4. การชักชวนของคนอ่ืน อาจเกิดจากการเชื่อตามค าชักชวนโฆษณาของผู้ขายสินค้า  
ที่เป็นสิ่งเสพติดบางชนิด เช่น ยากระตุ้นประสาทต่าง ๆ ยาขยัน ยาม้า ยาบ้า เป็นต้น โดยผู้ขาย 
โฆษณาสรรพคุณของสิ่งเสพติดนั้นว่า มีคุณภาพดีสารพัดอย่างเช่น ท าให้มีก าลังวังชา ท าให้มี จิตใจ
แจ่มใส ท าให้มีสุขภาพดี ท าให้มีสติปัญญาดี สามารถรักษาโรคได้บางชนิด เป็นต้น ผู้ที่เชื่อค า ชักชวน
โฆษณาดังกล่าวจึงไปซื้อตามค าชักชวนของเพ่ือนฝูง ซึ่งโดยมากเป็นพวกที่ติดสิ่งเสพติด นั้นอยู่แล้ว 
ด้วยความเกรงใจเพ่ือน หรือเชื่อเพ่ือน หรือต้องการแสดงว่าตัวเป็นพวกเดียวกับเพ่ือนจึง ใช้สิ่งเสพติด
นั้น  สาเหตุที่เกิดจากการถูกหลอกลวง  ปัจจุบันนี้มีผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม
บางรายใช้สิ่งเสพติดผสมลง ในสินค้าท่ีขาย เพ่ือให้ผู้ซื้อสินค้านั้นไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อ
ไปรับประทานอีก ซึ่งใน กรณีนี้ ผู้ซื้ออาหารนั้นมารับประทานจะไม่รู้สึกว่าตนเองเกิดการติดสิ่งเสพติด
ขึ้นแล้วรู้แต่เพียงว่า อยากรับประทานอาหาร ขนมหรือเครื่องดื่มที่ซื้อจากร้านนั้น ๆ กว่าจะทราบก็
ต่อเมื่อตนเองรู้สึกผิด สังเกตต่อความต้องการจะซื้ออาหารจากร้านนั้นมารับประทาน หรือต่อเมื่อ มี
อาการเสพติดรุนแรง และมีสุขภาพเสื่อมลง 
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 2.4.3 สาเหตุอ่ืน ๆ     
  การอยู่ใกล้แหล่งขายหรือใกล้แหล่งผลิต หรือ เป็นผู้ขายหรือผู้ผลิตเองจึงท าให้มี
โอกาส ติดสิ่งเสพติดให้โทษนั้นมากกว่าคนทั่วไป  เมื่อมีเพ่ือนสนิทหรือพ่ีน้องที่ติดสิ่งเสพติดอยู่ ผู้นั้น
ย่อมได้เห็นวิธีการเสพของผู้ที่อยู่ ใกล้ชิด รวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขาด้วย และยังอาจได้รับ
ค าแนะน าหรือชักชวนจาก ผู้เสพด้วยจึงมีโอกาสติดได้ คนบางคนอยู่ในสภาพที่มีปัญหา เช่น ว่างงาน 
ยากจน ค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยมีรายได้ลดลง หรือคงที่ มีหนี้สินมาก ฯลฯ เมื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้
ก็หันไปใช้สิ่งเสพติด ช่วยผ่อนคลาย ความรู้สึกในความทุกข์ยากต่างเหล่านี้ แม้จะรู้ว่าเป็นชั่วครู่ชั่วยาม
ก็ตาม เช่น กลุ้มใจที่เป็นหนี้คนอ่ืน ก็ไปกินเหล้า หรือสูบกัญชาให้เมาเพ่ือที่จะได้ลืมเรื่องหนี้สิน บางคน
ต้องการรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยพยายามท างานให้หนักและมากขึ้นทั้ง  ๆ ที่ร่างกายอ่อนเพลียมากจึง
รับประทานยากระตุ้น ประสาทเพ่ือให้สามารถท างานต่อไปได้ เป็นต้น ถ้าท าอยู่เป็นประจ าท าให้ติดสิ่ง
เสพติดนั้นได้  การเลียนแบบการที่ไปเห็นผู้ที่ตนสนิทสนมรักใคร่หรือเพ่ือนจึงเห็นว่าเป็นสิ่งน่าลองเป็น 
สิ่งโก้เก๋เป็นสิ่งแสดงความเป็นพวกเดียวกันจึงไปทดลองใช้สิ่งเสพติดนั้นจนติด 
 2.4.4 สาเหตุด้านสภาพแวดล้อม      
  การเป็นพ้ืนที่ผลิต เนื่องจากประเทศไทย มีส่วนที่ติดกับพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ซึ่ ง
เป็น แหล่ผลิตยาเสพติดที่ส าคัญของโลกแห่งหนึ่ง จึงท าให้ไทยมีส่วนในการผลิตยาเสพติดประเภทฝิ่น 
และเฮโรอีน ซึ่งผลิตมากในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า นอกจากนั้นแล้ว ในปัจจุบันยังมีการผลิตยาบ้า ใน
พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าด้วย ยาเสพติดที่มีการผลิตในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง คือ กัญชา ซึ่งมี มากใน
ภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม ส าหรับการเป็นแหล่งผลิตของประเทศไทยนั้น ในปัจจุบันได้ลด ปริมาณลง
อย่างมาก โดยเฉพาะฝิ่น เฮโรอีน และกัญชา จนอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมได้ ในส่วน ของการผลิต
ยาบ้า ได้มีการย้ายแหล่งผลิตไปอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นส่วนใหญ่ การเป็นพ้ืนที่การค้า ประเทศ
ไทยมีการค้ายาเสพติดที่ส าคัญ 3 ชนิด คือ การค้าเฮโรอีน การค้ากัญชา การค้ายาบ้า การค้าเฮโรอีน 
กระจายอยู่บริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณ ที่ติดกับสามเหลี่ยมทองค า พื้นที่ กรุงเทพฯ 
ภาคใต้ และข่ายงานต่างประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับข่ายงาน ภายในประเทศ รวมทั้งชนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่
สามเหลี่ยมทองค า เฮโรอีนส่วนใหญ่จะถูกล าเลียงไปยัง ต่างประเทศ แต่บางส่วนจ าหน่ายในตลาด
ภายในประเทศไทย ในปัจจุบัน เครือข่ายการค้าเฮโรอีนถูก เจ้าหน้าที่จับกุมและท าลายลงได้หลาย
เครือข่าย บางกลุ่มหยุดด าเนินการ บางกลุ่มไปค้ายาบ้าแทน การค้ากัญชาอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ กรุงเทพฯ ภาคใต้พ้ืนที่ด าเนินการ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กัญชาที่
รวบรวมได้จะส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า การค้ากัญชาลดน้อยลงมาก กลุ่ม
ผู้ค้าจะไปด าเนินการในประเทศเพ่ือนบ้าน การค้าในประเทศส่วนใหญ่เพ่ือใช้เสพภายในประเทศ   
การค้ายาบ้า ยาบ้าได้แพร่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ผู้ค้ามีกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่าง  ๆ ตั้งแต่ ระดับราย
ใหญ่ ระดับกลาง และระดับย่อยในพ้ืนที่แพร่ระบาด เครือข่ายการค้ายาบ้า ไม่มีการจัด องค์กรที่
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ชัดเจนเหมือนกับเฮโรอีนและกัญชา แม้แต่นักค้ารายย่อยบางครั้งก็สามารถไปจัดหายาเสพ ติดจาก
พ้ืนที่ผลิต บริเวณสามเหลี่ยมทองค าครั้งละเป็นปริมาณมากได้  การเป็นพ้ืนที่แพร่ระบาด ยาเสพติดที่
แพร่ระบาดในประเทศไทย ประกอบด้วย ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารระเหย โคเคน ยาอี และวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทบางชนิด เช่น จ าพวก ยานอนหลับ อย่างไรก็ตาม กล่าวส าหรับการแพร่
ระบาดแล้ว ตัวยาหลักคือ ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารระเหย โคเคน เอ็คซ์ตาซี่ ยาเค โดยฝิ่นและ
เฮโรอีน เคยเป็นยาเสพติด ที่แพร่ระบาดรุนแรงในอดีต แต่ปัจจุบันลดระดับลง ฝิ่นคงมีแพร่ระบาด
เฉพาะกลุ่มชาวเขา เฮโรอีนแพร่ระบาดในกลุ่มเสพเดิม ตัวยาที่แพร่ระบาดมากและมีปัญหาในระดับ
รุนแรง คือ ยาบ้า ซึ่งแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ ในกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ส าหรับ
โคเคน เอ็คซ์ตาซี่ และยาเค การแพร่ระบาดจ ากัดอยู่เฉพาะ กลุ่มเยาวชน ผู้ใช้ในสถานบันเทิง และ
กลุ่มวัยรุ่มที่ฐานะดี ส่วนสารระเหยจะแพร่ระบาดในกลุ่ม เด็กนอก สถานศึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พ้ืนที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.4.5 ประเภทของยาเสพติด  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2549 : น.2-5) ได้แบ่ง
ประเภทของยาเสพติดออกเป็น 3 ประเภทดังนี้  
  1. ประเภทของยาเสพติด จ าแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 4 
ประเภท  
   1.1 ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยากล่อม 
ประสาทเครื่องดื่มมึนเมา ทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทินเนอร ์แล็กเกอร์ น้ามันเบนซิน กาว เป็น
ต้น มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ ์เปลี่ยนแปลงง่าย  
   1.2 ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า ยาอ ีกระท่อม โคเคน มักพบว่าผู้
เสพติดจะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย หวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง หรือทาในสิ่งที่คน
ปกต ิไม่กล้าท า เช่น ท าร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อ่ืน เป็นต้น  
   1.3 ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี และ เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้
เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟ่ืองเห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแว่ว ได้ยินเสียง ประหลาดหรือ
เห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต  
   1.4 ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสาท
ร่วมกันได้แก่ ผู้เสพติดมักมีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเอง
ไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตได้  
  2. แบ่งตามแหล่งที่มา แบ่งตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
   2.1 ยาเสพติดธรรมชาติ คือ ยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน 
กระท่อม กัญชา เป็นต้น 
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   2.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น 
เฮโรอีน ยาบ้า ยาอ ีเอ็คตาซี เป็นต้น  
  3. แบ่งตามกฎหมาย แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งจะ
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  
   1.1 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 ได้แก่เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน 
หรือยาบ้า ยาอ ีหรือ ยาเลิฟ  
   1.2 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนามาใช้
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีที่จาเป็น
เท่านั้น ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน หรือ โคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน  
   1.3 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 3 ยาเสพติดประเภทนี้ เป็นยาเสพติดให้
โทษที่มียาเสพติดประเภทที่ 2 ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทางการแพทย์ การนาไปใช้เพ่ือจุดประสงค์อ่ืน 
หรือเพ่ือเสพติด จะมีบทลงโทษกากับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ ยาแก้ไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน ยาแก้
ท้องเสียที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วย ยาฉีดระงับปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจากฝิ่น  
   1.4 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 4 คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้
โทษ ประเภทที ่1 หรือประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ในการบ าบัดโรคแต่
อย่างใด และมีบทลงโทษก ากับไว้ด้วย ได้แก่ นายาอะเซติคแอน ไฮไดรย์  และอะเซติลคลอไรด์ ซึ่งใช้
ในการเปลี่ยนมอร์ฟีนเป็นเฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟครีน สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้ และวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก 12 ชนิด ที่สามารถนามาผลิตยาอีและยาบ้าได้  
   1.5 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอยู่ใน
ยาเสพติดประเภทที่ 1 ถึง 4 ได้แก่ ทุกส่วนของพืช กัญชา ทุกส่วนของพืช กระท่อม เห็ดขี้ควาย  
 2.4.6 สาเหตุการติดยาเสพติด  
  สันชัย วสุนธรา (2549 : น.10–13) ได้สรุปสาเหตุของการติดยาเสพติด ไว้ 3 สาเหตุ
ดังนี้  
  1. สาเหตุที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จ าแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท 
แบ่งเป็น 4 ประเภท  
   1.1 อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัยของคน
โดยทั่วไป และโดยที่ไม่คิดว่าตนจะติดสิ่งเสพย์ติดนี้ได้ จึงไปท าการทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้น ในการ
ทดลองใช้ครั้งแรก ๆ อาจมีความรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้ายังไม่ติดสิ่งเสพย์ติดนั้น ก็อาจประมาท ไป
ทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้นอีก จนใจที่สุดก็ติดสิ่งเสพติดนั้น หรือถ้าไปทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดบางชนิด เช่น 
เฮโรอีน แม้จะเสพเพียงครั้งเดียว ก็อาจทาให้ติดได้   
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   1.2 ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสัย 
โดยเฉพาะวัยรุ่นมักจะมีนิสัยดังกล่าว คนพวกนี้อาจแสดงความเก่งกล้าของตน ในกลุ่มเพ่ือนโดยการ
แสดงการใช้สิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ เพราะเหน็แก่ความสนุกสนาน ตื่นเต้น และให้เพื่อนฝูงยอมรับว่าตน
เก่ง โดยมิได้ค านึง ถึงผลเสียหาย หรือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังแต่อย่างไร ในที่สุดจนเองก็
กลายเป็นคนติดสิ่งเสพย์ติดนั้น  
   1.3 การชักชวนของคนอ่ืน อาจเกิดจากการเชื่อตามค าชักชวนโฆษณาของ
ผู้ขายสินค้าที่ เป็นสิ่งเสพย์ติดบางชนิด เช่น ยากระตุ้นประสาทต่าง ๆ ยาขยัน ยาม้า ยาบ้า เป็นต้น 
โดยผู้ขายโฆษณาสรรพคุณของสิ่งเสพย์ติดนั้นว่ามีคุณภาพดีสารพัดอย่างเช่น ท าให้มีกาลังวังชา ท าให้
มีจิตใจแจ่มใส ท าให้มีสุขภาพดี ท าให้มีสติปัญญาดี สามารถรักษาโรคได้บางชนิด เป็นต้น ผู้ที่เชื่อค า
ชักชวนโฆษณา  ดังกล่าวจึงไปซื้อตามค าชักชวนของเพ่ือนฝูง ซึ่งโดยมากเป็นพวกที่ติดสิ่งเสพติดนั้นอยู่
แล้ว ด้วยความเกรงใจเพ่ือนหรือเชื่อเพ่ือน หรือต้องการแสดงว่าตัวเป็นพวกเดียวกับเพ่ือน จึงใช้ สิ่ง
เสพติดนั้น  
  2. สาเหตุที่เกิดจากการถูกหลอกลวง ปัจจุบันนี้มีผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร ขนม 
หรือเครื่องดื่มบางรายใช้สิ่งเสพติดผสมลงในสินค้าที่ขาย เพ่ือให้ผู้ซื้อสินค้านั้นไปรับประทานเกิดการ
ติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ซื้ออาหารนั้นมารับประทาน จะไม่รู้สึกว่าตนเองเกิด
การติดสิ่งเสพติดขึ้นแล้ว รู้แต่เพียงว่าอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่ซื้อจากร้านนั้น ๆ 
กว่าจะทราบก็ต่อเมื่อตนเองรู้สึกผิด สังเกตต่อความต้องการ จะซื้ออาหารจากร้านนั้นมารับประทาน 
หรือต่อเมื่อ มีอาการเสพติดรุนแรง และมีสุขภาพเสื่อมลง  
  3. สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บป่วย  
   3.1 คนที่มีอาการเจ็บป่วยทางกายเกิดขึ้นเพราะสาเหตุต่าง ๆ เช่นได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง เป็นแผลเรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยู่เป็นประจา เป็นโรคประจ าตัวบางอย่าง เป็นต้น ท า
ให้ได้รับทุกข์ทรมานมาก หรือเป็นประจ า จึงพยายามแสวงหาวิธีที่จะช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากความ
ทุกข์ทรมานนั้นซึ่งวิธีหนึ่งที่ท าได้ง่ายคือ การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดนั้นได้ ซึ่งไม่ใช่
เป็น การรักษาที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย เพียงแต่ระงับอาการเจ็บปวดให้หมดไปหรือลดน้อยลง
ได้ชั่วขณะ เมื่อฤทธิ์ยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม่ ผู้ป่วยก็จะใช้ยานั้นอีก เมื่อท าเช่นนี้ไปนาน ๆ เกิด
อาการติดยานั้นขึ้น  
   3.2 ผู้ที่มีจิตใจไม่เป็นปกติ เช่น มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังใน
ชีวิต มีความเศร้าสลดเสียใจ เป็นต้น ท าให้สภาวะจิตใจไม่เป็นปกติจนเกิดการป่วยทางจิตขึ้น  จึง
พยายามหายาหรือสิ่งเสพติดที่มีฤทธิ์สามารถคลายความเครียดจากทางจิตได้ชั่วขณะหนึ่งมา
รับประทาน แต่ไม่ได้รักษา ที่ต้นเหตุเมื่อยาหมดฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับเครียดอีก และผู้ป่วยก็จะเสพสิ่ง
เสพย์ติด ถ้าทาเช่นนี้ ไปเรื่อย ๆ ก็จะทาให้ผู้นั้นติดยาเสพย์ติดในที่สุด  
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   3.3 การไปซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ทราบสรรพคุณยาที่แท้จริงขนาด
ยาที่ ควรรับประทาน การรับประทานยาเกินจานวนกว่าที่แพทย์ได้สั่งไว้ การรับประทานยาบางชนิด
มากเกินขนาด หรือรับประทานติดต่อกันนาน ๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได้ หรือบางครั้งท าให้เกิด 
การเสพติดยานั้นได ้ 
  4. สาเหตุอ่ืน ๆ การอยู่ใกล้แหล่งขายหรือใกล้แหล่งผลิต หรือ เป็นผู้ขายหรือผู้ผลิต
เอง จึงท าให้มีโอกาสติดสิ่งเสพย์ติดให้โทษนั้นมากกว่าคนทั่วไป เมื่อมีเพ่ือนสนิทหรือพ่ีน้องที่ติดสิ่ง
เสพย์ติดอยู่ ผู้นั้นย่อมได้เห็นวิธีการเสพ ของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด รวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขาด้วย 
และ ยังอาจได้รับคาแนะน าหรือชักชวนจากผู้เสพด้วย จึงมีโอกาสติดได้  
   4.1 คนบางคนอยู่ในสภาพที่มีปัญหา เช่น ว่างงาน ยากจน ค่าใช้จ่ายเพ่ิม
โดยมีรายได้ลดลง หรือคงที่ มีหนี้สินมาก  เมื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ก็หันไปใช้สิ่งเสพย์ติด ช่วย
ผ่อนคลายความรู้สึก ในความทุกข์ยากต่างเหล่านี้ แม้จะรู้ว่าเป็นชั่วครู่ชั่วยามก็ตาม เช่น กลุ้มใจที่เป็น
หนี้คนอ่ืนก็ไปกินเหล้า หรือ สูบกัญชาให้เมาเพ่ือที่จะได้ลืมเรื่องหนี้สิน บางคนต้องการรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยพยายามท างานให้หนัก และมากขึ้นทั้ง ๆ ที่ร่างกายอ่อนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุ้น
ประสาทเพ่ือให้สามารถทางานต่อไปได้ เป็นต้น ถ้าท าอยู่เป็นประจ าท าให้ติดสิ่งเสพย์ติดนั้นได้  
   4.2 การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผู้ที่ตนสนิทสนมรักใคร่เหมือนเพ่ือน จึงเห็น
ว่าเป็นสิ่งน่าลองเป็นสิ่งโก้เก๋ เป็นสิ่งแสดงความเป็นพวกเดียวกัน จึงทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้นจนติด  
   4.3 คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัวหรือ
ผิดหวังในชีวิตสังคม เพ่ือเป็นการประชดตนเองหรือคนอ่ืน จึงไปใช้สิ่งเสพย์ติดจนติดทั้ง ๆ ที่ทราบว่า
เป็นสิ่งไม่ดีก็ตาม  
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 มานิตย์  จันทร์จ าเริญ )2535( ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมศึกษาจากประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลห้วยขวาง จ านวน 369 
คน โดยการสุ่มตัวอย่างพบว่าประชาชนที่มีภาพลักษณ์ต่อต ารวจในทางบวก จะมีระดับศักยภาพและมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสูงกว่าทั้งในกิจกรรมหลักและกิจกรรมทั่วไป ซึ่ง
ได้แก่ การประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ช่วยเหลือต ารวจเมื่อมีอาชญากรรม นอกจากนี้ยังพบว่า
ประชาชนที่มีรายได้มากกว่า 12,000 บาท และมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเกิน 10 ปี มีศักยภาพใน
การมีส่วนร่วมสูง ในกิจกรรมหลักท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ชุมชนแฟลตและ
ชุมชนตลาดมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมากกว่าชุมชนแบบบ้านจัดสรร 
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 ชยานนท์  มีสติ )2543( ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วม ของผู้น าท้องถิ่นในการ
ป้องกันอาชญากรรม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ผู้น าท้องถิ่นมีระยะเวลาอาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่นมาก และผู้น าท้องถิ่นที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในท้องถิ่นน้อยจะมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติของคนย่อมมีความรัก หวงแหน ถิ่นอาศัย และต้องการให้ถิ่นอาศัยของ
ตนเกิดความสงบเรียบร้อย  
 กิตติพงษ์  เพ็ชรมุณี )2543( ศึกษาเรื่อง ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้านในต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
โครงการต ารวจอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอาสาสมัครประจ า หมู่บ้าน
ไม่มีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินจนถึงขั้นก่อปัญหาทั้งในด้านการป้องและปราบปราม
อาชญากรรม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบริการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการอ านวยความสะดวกทั่วไป  โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าต ารวจอาสาสมัคร มีการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  ขณะเดียวกันพบว่าประชาชนยังไม่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน  
 อ าพลวัฒฑ์  แสงเรือง )2548( ศึกษาเรื่อ ง การประเมินโครงการต ารวจบ้าน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการต ารวจบ้าน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและ
ต ารวจบ้าน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  384 คน  ผลการวิจัยพบว่า  สภาวะแวดล้อมของโครงการต ารวจ
บ้านที่ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และต ารวจบ้านพึงพอใจมากท่ีสุด คือเป็น
โครงการที่ช่วยแก้ปัญหาและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวและ
ประชาชน รองลงมาคือ โครงการที่เสริมจุดแข็งด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วม  
 พัชรพงษ์  อัครเมธากลุ )2551( ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือของชุมชนในโครงการต ารวจ
บ้านต่องานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  
การให้ความร่วมมือของชุมชนต่องานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่ต ารวจบ้านจะให้ความร่วมมือในด้านการแจ้งข่าวการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นในชุมชนให้แก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สองส่องดูพฤติกรรม ของผู้กระท าความผิด ผู้มีอิทธิพล  ตรวจตราความปลอดภัยใน
ชุมชน งานเทศบาลของชุมชน นอกจากนี้ยังได้ร่วมด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปราบปราม 
จับกุมผู้เสพ  ผู้ค้า  ผู้จ าหน่ายเสพติดในชุมชน  ผู้ค้าไม้เถ่ือน ผู้ลักลอบตัดไม้  
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บทที่ 3 
กลไกการปฏิบตัิหน้าที่ของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 

 
3.1 ภูมิหลังของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานต ารวจขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ 50,000 
คนขึ้นไปหรือที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จ านวน 546 แห่ง ทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานต ารวจขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีประชากรต่ ากว่า 
50,000 คน ลงมา หรือที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดต่ ากว่า 100 คนลงมา จ านวน 148 แห่ง ทั่ว
สหรัฐอเมริกา พบว่า ร้อยละ 42 ของหน่วยงานต ารวจขนาดใหญ่ ยืนยันว่าได้น าหลักการต ารวจชุมชน
มาใช้เป็นปรัชญาในการท างาน  ร้อยละ 66 ของหน่วยงานต ารวจขนาดเล็ก ยืนยันว่าได้น าหลักการ
ต ารวจชุมชนมาใช้เป็นปรัชญาในการท างาน  ร้อยละ 96.5 ของหน่วยงานต ารวจที่ตอบแบบสอบถาม 
ยืนยันว่าได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการต ารวจชุมชน   ต ารวจชุมชนถือได้ว่าเป็นการปฏิรูป
ทางการต ารวจครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังการปฏิรูปครั้งส าคัญในทศวรรษท่ี 30 ตาม “วิสัยทัศน์
แห่งการเป็นวิชาชีพต ารวจ” ของออกัสท์วอลล์เมอร์  เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับประชาชน ตามปรัชญาในการท างานแนวใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการก าหนดหนทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของชุมชน ปัญหาอาชญากรรม ความหวาดกลัวภัยอันตรายจากอาชญากรรม สภาพความไร้
ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางกายภาพในชุมชน โดยมีความเชื่อมั่นว่าการท างานร่วมกันระหว่าง
ต ารวจกับชุมชน คือหนทางสู่ความส าเร็จในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน ต ารวจเป็นที่
ปรึกษา ผู้ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก และผู้สนับสนุน ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนริเริ่ม
ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต โทจันดนวิคซ์ แห่งศูนย์การ
ต ารวจชุมชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วางหลักการของต ารวจ
ชุมชนไว้ 10 ประการดังนี้ หลักการข้อที่ 1 ปรัชญาและยุทธศาสตร์ขององค์กร  ต ารวจชุมชนสัมพันธ์
เป็นทั้งปรัชญา )วิธีในการคิด( และยุทธศาสตร์ขององค์กร )วิธีการน าปรัชญาไปสู่การปฏิบัติ( ซึ่งเ ปิด
โอกาสให้ต ารวจกับชุมชนท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด   หลักการข้อที่ 2  การให้อ านาจกับชุมชน  เริ่ม
ด้วยการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต ารวจ   และน าปรัชญาการต ารวจชุมชนไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังเนื่องจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกคนมีฐานะเป็น “หุ้นส่วน” กับต ารวจ ย่อม
จะต้องมีสิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
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หลักการข้อที่ 3  รูปแบบของการกระจายอ านาจสู่ชุมชนและถึงประชาชนเป็นรายบุคคล  หน่วยงาน
ต ารวจจะสร้างและพัฒนาต ารวจสายพันธ์ใหม่ มีชื่อเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน” ผู้ซึ่งเชื่อมโยง
และประสานงานโดยตรงระหว่างต ารวจกับประชาชนในชุมชน หลักการข้อที่  4  การแก้ไขปัญหาเชิง
รุกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนมีบทบาทในการติดต่อกับสุจริตชน  หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอาสาสมัคร หลักการข้อที่ 5  
จรรยาบรรณ นิติธรรม ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจ  ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างต ารวจกับ
ประชาชน เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพในรูปแบบใหม่ บนพื้นฐานแห่งความเชื่อถือและความไว้วางใจที่
แต่ละฝ่ายมีต่อกัน หลักการข้อที่ 6  ขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของต ารวจให้
กว้างขวางขึ้น เพ่ิมบทบาทในการปฏิบัติงานเชิงรุก ควบคู่ไปการการปฏิบัติภารกิจปกติแบบดังเดิมใน
เชิงตั้งรับ เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ หลักการข้อที่ 7  ให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ในการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่
มีความอ่อนแอ อาทิ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ชนกลุ่มน้อย คนยากจน คนพิการ และคนจรจัด เป็น
ต้น  หลักการข้อที่ 8   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
สนับสนุนการน าวิทยากรและเทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้ในกิจการต ารวจอย่างเหมาะสม  หลักการข้อที่ 
9  การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานต ารวจ  จะต้องก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องประสาน
สัมพันธ์กับทุกฝ่ายภายในหน่วยงานต ารวจอย่างเต็มรูปแบบ โดยก าหนดหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุมชนให้เป็นผู้รอบรู้งานทั่วไป มีหน้าที่คอยเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างต ารวจกับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลและผลวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
และปัญหาความเดือดร้อนหลักการข้อที่ 10  การวางรากฐานเพ่ืออนาคต  การต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
ก าหนดแนวทางให้บริการประชาชนโดยกระจายลงสู่ระดับชุมชน และสัมผัสกับประชาชนเป็น
รายบุคคล โดยยอมรับว่าตราบใดที่ต ารวจยังคงเหินห่างกับชุมชน ย่อมไม่อาจที่จะเข้าไปจัดระเบียบใน
ชุมชนนั้น ๆ ให้เรียบร้อยได้ส าเร็จ ซึ่งจะต้องปรับทัศนคติให้ประชาชนเข้าใจเสียใหม่ว่า  “ต ารวจคือ
แหล่งที่พึงพิง ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการและขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ในยามทุกร้อน” เพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 
 ต ารวจชุมชนในไทย  เริ่มรู้จักและใช้ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 เกือบทุก
โรงพักมีชุดต ารวจชุมชน แต่ต ารวจส่วนใหญ่ ท างานแบบเก่า )ตระเวนตรวจ คอยเหตุ สืบสวน จับ
คนร้าย( ผู้ปฏิบัติส่วนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าทฤษฎีชุมชน   คือทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ ชุมชน   
อาชญากรรมประเทศไทยเกิดสูงขึ้น และอยู่ในล าดับต้น ๆ ของโลก  อาชญากรรมทั่วโลกไม่ต่างกัน
มากนัก แต่ต่างกันตรงเทคนิควิธี การที่ต ารวจใช้  ต ารวจทั่วโลกหันไปใช้วิธีการท างานแบบใหม่ 
อาชญากรรมมี แนวโน้มคงที่ หรือลดลง ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน ได้รับการพิสูจน์และยอมรับว่า 
สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้จริง ต ารวจไทยเริ่มรู้จักและพยายามเผยแพร่ทฤษฎี
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ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ การที่ต ารวจกับประชาชนท างานร่วมกันโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ย่อม
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัวจากภัยอาชญากรรม 
ตลอดจนสภาพความไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมและทางกายภาพในชุมชนต่างๆได้การ
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น หน่วยงานต ารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
สุจริตชนที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆโดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะใน
การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนาสภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชน   
ต ารวจชุมชนที่เรียกว่า Community Policing Officer (CPO) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รอบรู้งานทั่วไป ใน
ฐานะเจ้าพนักงานซึ่งมีภาระหน้าที่ในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ชุมชน โดยปรัชญาการต ารวจชุมชน การให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีพ้ืนที่รับผิดชอบในการท างาน ซึ่งจะท า
ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสามารถเข้าถึง รู้จัก และสัมผัสโดยตรง
อย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอกับประชาชนในชุมชน อันจะน าไปสู่ความรู้สึกเชื่อมั่นไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุมชน การสนองตอบระหว่างต ารวจกับประชาชน ในฐานะที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นผู้มีส่วนใน
การ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอ่ืนของสังคมร่วมกัน จึงเป็นสิ่งที่ต ารวจจะต้องให้
ความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับประชาชน อันเป็น
องค์ประกอบส าคัญยิ่งของงานต ารวจชุมชน จะเป็นกุญแจส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบสุขของสังคม ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของต ารวจที่
จะต้องแสวงหาวิธีการ หรือมาตรการอันเหมาะสมที่จะสร้างความสัมพันธ์ร่วมมืออันดีกับประชาชน
ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้ให้ยืนยาวตลอดไป  งานต ารวจชุมชนในหน้าที่ของต ารวจ เป็น
การน าเอาหลักปรัชญาที่ว่า “ต ารวจ”คือประชาชนและประชาชนคือ“ต ารวจ”มาใช้ปฏิบัติ จากการใช้
ยุทธวิธีต ารวจแบบจารีตประเพณีดังกล่าว ปรากฏว่า การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม และได้
พยายามช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ได้ตระหนักถึงปัญหาและความเห็น
ส าคัญของประชาชนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับต ารวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอันเป็น
ปัญหาส่วนรวมของสังคมจึงได้เปลี่ยนทิศทางในการด าเนินงาน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ
เข้าใจปัญหาของต ารวจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าใจปัญหาของ
ต ารวจมีสัมพันธภาพอันดีกับต ารวจ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือให้เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชน  หลักการที่
ส าคัญของงานต ารวจชุมชน คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับ
ต ารวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาต่าง ๆ อันเก่ียวกับความเรียบร้อยของสังคม  
 อาสาสมัคร  คือ ผู้ที่อาสาท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ด้วยความเต็มใจ  หรืออีกนัยหนึ่ง  คือ  ผู้ที่มี
จิตอาสา  รับท าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   แม้ท าการสิ่งใดหากต้องลงทุน ก็จะขอออกค่าใช้จ่ายเอง  
แม้แต่ตอนเสียชีวิตก็ไม่เคยได้รับสิ่งตอบแทนใด ๆ จากทางราชการ 
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 การน าอาสาสมัครต ารวจบ้านมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในด้านการป้องกันและปราบ
ปราบ ยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ให้ โทษ รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนั้น น่าจะเป็นหนทางที่ดีทางหนึ่ง อันเป็นการลดปัญหา
ข้อจ ากัดใน เรื่องบุคลากร และงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
เนื่องจากประชาชนที่มา เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชนนั้น เป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่ ย่อมรู้ปัญหาในชุมชน
เป็นอย่างดี หากได้มีการฝึกอบรมทั้ง ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันและ
ปราบปราม  ยาเสพติด หรือมีความรู้ใน ข้อกฎหมายต่างๆ หากได้กลับไปท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
ของหมู่บ้าน ชุมชนของตนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต ารวจ จะท าให้การแก้ไขปัญหาได้ผลตรงเป้าหมาย และ
รวดเร็วทันเหตุการณ์ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม ทั้งนี้ เพราะประชาชนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามาก
ที่สุดถ้าประชาชนมีความรอบรู้ มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้ด้วยตนเอง และได้ท างานอยู่
ภายใต้การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ย่อมเป็นที่แน่ใจได้ว่าปัญหาต่างๆจะ   ได้รับการแก้ไข 
อย่างทันท่วงที ไม่ว่าพ้ืนที่ในแต่ละแห่งจะมีความแตกต่าง หรือมีความเจริญมากน้อยเพียงใด  ก็ตาม 
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในพ้ืนที่ของชนบท “อาสาสมัครต ารวจชุมชน” ก็จะมีความส าคัญใน
การช่วยงานของ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้น ดังนั้น การบริหารงาน    ต ารวจในยุคสมัยใหม่ 
ด้านการป้องกันและปราบปราม ที่มีเรื่องของ “อาสาสมัครต ารวจชุมชน” ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญนั้น  
จึงเป็นการสอดรับกันกับต ารวจชุมชน (Community Policing ) ที่กล่าวขวัญถึงกันอยู่ขณะนี้ ได้อย่าง
พอเหมาะพอดี และยังเป็นการรองรับ ประชาคมอาเซียนที่ก าลังจะมาถึง  ด้วยการมีอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตา หรือ ต้อนรับเพื่อนบ้านร่วมกับต ารวจไทยอีกแรงด้วย  
 
3.2 การท างานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 

 
 ในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง
ข่าว,  การตั้งจุดตรวจ  การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร, ตลอดจนการระงับเหตุและอุบัติภัย
ต่าง ๆ เป็นการลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชนให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจจาก
ประชาชน  ซึ่ง การที่จะให้ประชาชนที่จะมาเป็นอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับต ารวจในฐานะ      
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  และยุทธวิธีทางต ารวจเพ่ือความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน  สมาชิกที่มีในขณะนี้ส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรม ฝึกฝน จากเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรี  และได้รับอนุญาตจาก ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี อย่างเป็นทางการ  มี
บัตรประจ าตัวอาสาสมัครสายตรวจชุมชน อย่างถูกต้อง  โดยสามารถใช้วิทยุสื่อสาร เพ่ือการ
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ปฏิบัติงาน ส่งข่าวประสานงาน แจ้งเหตุและอ่ืน ๆ ร่วมกันกับ สถานีต ารวจในพ้ืนที่ได้โดยติดต่อผ่าน 
ศูนย์วิทยุ หรือ ทางวิทยุสื่อสาร )ไม่มีสิทธิพกปืน(หรือบางทีในกรณีเหตุเฉพาะหน้าก็สามารถประสาน
กับทาง สถานีต ารวจได้โดยตรง ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการดูแลพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจเป็นไปอย่างดีที่สุด นั้นต้องได้รับความร่วมมือกับประชาชนด้วยในการแจ้งเหตุให้ เบาะแส อีก
ทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น  ติ-ชมหรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมไปถึงแจ้งเบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่
ต ารวจทราบ เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและจะปิดไว้เป็นความลับ 
 
3.3 คุณสมบัติของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
 
 1. คัดเลือกจากราษฎรอาสาสมัครที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ชุมชนที่จัดตั้งเป็นต ารวจชุมชน  
โดยอยู่เป็นประจ า ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้มีจ านวนตามความ
เหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการอ านวยการสถานีต ารวจภูธร
เป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 2. มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีขึ้นไป มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่การเป็นต ารวจชุมชนอย่างเหมาะสม 
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 4. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือวิกลจริต จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไร้ความสามารถ หรือผู้ที่ติดยาเสพ
ติดให้โทษหรือโทษร้ายแรงอ่ืนๆ หรือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม รวมถึง
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 5. ไม่เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการประจ า หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ
การเมือง หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากองค์การของรัฐบาลหรือ
หน่วยงานอื่น 
 8. มีความรู้พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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 ต ารวจชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ต ารวจชุมชน มีเขตอ านาจการรับผิดชอบเฉพาะเขตพ้ืนที่ภายในหมู่บ้าน/ต าบลที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 
 2. มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 3. มีหน้าที่ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึน และเป็นกรณีที่ความสามารถ 
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของต ารวจ 
 4. มีหน้าที่ให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของต ารวจ 
 5. มีหน้าที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอ่ืน ๆ โดยเข้าร่วม 
ประชุมหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ  แนะแนวนโยบายในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน  ชุมชน 
 6. ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ในการประกอบก าลังเพ่ือ 
การปฏิบัติงานหรือแนวนโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน  ชุมชน 
 7. งานอ่ืน ๆ ที่หัวหน้าสถานีต ารวจหรือผู้แทนมอบหมาย 
 
 ระบบวิธีปฏิบัติงานของต ารวจชุมชน  ดังนี้ 
 1. การควบคุมก ากับดูแล ให้สถานีต ารวจภูธรรับผิดชอบ มอบหมายให้ต ารวจชั้นสัญญา 
บัตรอย่างน้อย  1  นาย ควบคุมดูแลตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ต ารวจชุมชน 
 2. การด าเนินการทางธุรการ จัดให้มีสมุดประจ าวัน ประจ าการที่ท าการต ารวจชุมชน เพ่ือ
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไว้เป็นหลักฐาน และให้มีการควบคุมตรวจสอบเป็นประจ า อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 3. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.1 จัดราษฎรอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจวันละ 2 คน โดย
สับเปลี่ยนหมุนเวียน 
  3.2 จัดท าแผนที่ของพ้ืนที่ตลอดจนข้อมูลส าคัญ หรือจ าเป็นต่อการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมไว้ประจ าที่ท าการ 
   1) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลท้องถิ่นปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ 
   2) จัดท าข้อมูลรายละเอียดที่จ าเป็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ป้องกันปราบปรามระงับเหตุ เช่น สถานที่ส าคัญ สถิติการเกิดอาชญากรรม ช่วงเวลาเกิดเหตุ สาเหตุที่
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เกิดความถี่ ตลอดจนการจัดวางก าลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ใช้แผนที่ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผน
ป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรม 
   3) ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งเป็นหัวหน้าหรือพ่ีเลี้ยงต ารวจชุมชน รวบรวมและ
ตรวจความถูกต้องของข้อมูลท้องถิ่น และเหตุเบื้องต้นของความผิดอาญาส่งให้นายต ารวจชั้ นสัญญา
บัตร ผู้มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบตรวจและสรุป เสนอหัวหน้างานป้องกันปราบปรามเพ่ือทราบและ
ด าเนินการต่อไป 
 การป้องกัน 
  1) ให้ออกตรวจพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชนที่รับผิดชอบตามแผนสายตรวจ 
  2) ให้ต ารวจชุมชนที่ออกปฏิบัติหน้าที่บันทึกผลการตรวจไว้ในสมุดตรวจของต ารวจ
ชุมชนโดยให้จัดท าสมุดบันทึกการตรวจที่บ้านก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน 
  3) สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณ์และอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและท าการตรวจสอบ 
ตรวจค้น เมื่อจ าเป็นและเห็นสมควรหรือตามที่ได้รับมอบหมายสั่งการจากหัวหน้าสถานีต ารวจหรือ
ผู้แทน 
  4) ให้บริการประชาชนหรือสาธารณะชนตามที่เห็นสมควร เช่น การให้ข้อมูลต่าง ๆ 
แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา และช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยต่าง ๆ 
  5) ออกเยี่ยมประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ อาทิเช่น ผู้เสียหายในคดีต่าง  ๆ เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ด้วยการสอบถามและให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต ารวจและอ่ืน ๆ เท่าที่จะสามารถท าได้ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
น ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  6) แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลจากสถานีต ารวจหรือสายตรวจที่เกี่ยวข้อง 
 
 การระงับหรือปราบปราม 
  1) เมื่อมีเหตุที่ต้องระงับหรือปราบปราม ให้รายงานหรือขอความร่วมมือช่วยเหลือ
จากสถานีต ารวจหลัก สายตรวจที่ใกล้เคียง หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่นั้น ๆ 
  2) ในกรณีที่จ าเป็นต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุเพ่ือเก็บรักษาร่องรอยพยานหลักฐานก็
ให้ท าการรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้จนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาด าเนินการต่อไป รวมตลอดทั้งให้การ
ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในที่เกิดเหตุ 
  3) ศึกษาแผนระงับหรือปราบปรามที่ก าหนดไว้และปฏิบัติตามแผนเมื่อเกิดเหตุหรือ
เมื่อได้รับค าสั่ง เช่น แผนสกัดจับคนร้าย เป็นต้น 
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  4) สังเกตบุคคล สถานที่เหตุการณ์และอ่ืนๆ ที่ได้รับค าสั่งเมื่อทราบข่าว เช่น เมื่อได้
ข่างทางวิทยุติดต่อว่ามีการกระท าความผิดในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ข้างเคียงและคนร้ายหลบหนี แม้มิได้รับ
ค าสั่งให้ปฏิบัติการใด โดยเฉพาะต้องให้ความสนใจสังเกตบุคคล ยานพาหนะ เพ่ือปราบปรามในกรณีนั้น ๆ 
  5) สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนและหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือการป้องกันปราบปราม 
 ประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
  1) เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
  2) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดเพ่ือรับทราบ
สภาพปัญหาข้อเสนอแนะ และแนวนโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
  3) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ในการประกอบ
ก าลัง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนหรือนโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน 
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  บทที่  4 
ผลการศึกษา  

 
 ผลการศึกษาอาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเขต
พ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้  
 
4.1 ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด  
 
 4.1.1 การน านโยบายแปลงสู่การปฏิบัติ 
  นโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ ที่ผ่านมา มุ่งเน้นด้านการปราบปราม มากกว่าการป้องกัน 
โดยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของอาชญากรรมที่ต้องใช้มาตรการปราบปราม คือหากสามารถ
ปราบปรามจับกุมผู้ค้าได้ปัญหาก็จะหมดไป ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด เพราะตราบใดที่คนซื้อยังมีอยู่และ
เพ่ิมขึ้น ตราบนั้นย่อมจะมีผู้ขายอยู่เสมอ นอกจากนี้ กลไกด้านการปราบปรามก็ยังไม่เอ้ืออ านวยทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพที่จะให้การท างานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน เงิน หรืออุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ราชการเป็นผู้ลงไปด าเนินการเป็นหลัก โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการมิใช่เป็นผู้มีส่วนร่วม มีการสั่งการจากระดับบนลงล่าง แต่ละหน่วยงานมีงบประมาณของ
ตนเองในการด าเนินงานและไม่มีการประสานงาน ท าให้ขาดเอกภาพต่างคนต่างท า เกิดความซ้ าซ้อน 
และประชาชนไม่เกิดความรู้สึกร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา ไม่เกิดความรับผิดชอบและความ
ผูกพันกับการแก้ไขปัญหา เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ของตนเองหรือของชุมชนที่
จะต้องเข้าไปรับผิดชอบ และรัฐบาลที่ผ่านมามองปัญหายาเสพติดเป็นลักษณะแยกส่วน ทั้งด้านการ
ป้องกัน การปราบปรามการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู โดยแต่ละเรื่องก็มอบให้หน่วยงานที่รับผิ ดชอบไป
ด าเนินการเองตามงบประมาณที่ได้รับ ไม่มองและพิจารณาปัญหาในแบบองค์รวม ไม่มีการบูรณาการ 
การแก้ปัญหาจึงไม่ครบวงจรซึ่งท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ   
  การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายมองปัญหาแยกส่วน    
การด าเนินงานจึงท าแบบแยกส่วน ต่างคนต่างท า ขาดเอกภาพในการด าเนินการ ไม่มีหน่วยงานหลัก
ในการรวมหรือบูรณาการ ไม่มีแผนรวม จึงขาดการเดินไปสู่เป้าหมายและทิศทางเทียวกัน ต่างคนจึง
ต่างท าตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่ตนมี โดยไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากนี้ยังขาดดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผล และขาดรูปแบบแนวทาง
ในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน        
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 การวิเคราะห์ปัญหายาเสพติด จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฎิบัติ  ดังนี้   
 ภัยคุกคาม  เกิดจากการด ารงอยู่ของสถานบริการและแหล่งอบายมุข ซึ่งขาดการควบคุม
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จะเป็นแหล่งค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกุล่มเด็กและเยาวชน  แหล่งผลิตอยู่นอกประเทศ โดยมีก าลังการผลิต
ย่างไม่จ ากัด และมีช่องทางการล าเลียงน าเข้าสู่ประเทศมากมาย ยากแก่การป้องกันและ
ปราบปราม  และกลุ่มนักค้า รายใหญ่ รายย่อย รายกลาง เพ่ิมขึ้นและกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศ 
 จุดอ่อน คือโครงสร้างของปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตัวปัญหาเองมีความ
สลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยากแก่การแก้ไขเพราะ
รากเหง้าของปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคลและความไร้จิตส านึก ปัญหาสังคมไทยในเชิง
โครงสร้างยังขยายตัวและส่งผลท าให้ปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน ท าให้ประชาชนประสบปัญหาด้านจิตใจ 
ด้านอาชีพและรายได้บางส่วนหันไปใช้ยาเสพติดและค้ายาเสพติดรวมทั้งปัญหาค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม
บริโภคนิยม และอิทธิพลในระดับต่าง ๆ  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องขาดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ท าให้ไม่สามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 จุดแข็ง คือ ชุมชนสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนตระหนักในความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
และผลกระทบจึงให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกั นเพ่ือหาทาง
ป้องกัน ซึ่งปรากฏว่ามีหลายแห่งประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ    หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะสถาบันธัญญารักษ์และศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดประจ าภูมิภาคมีการพัฒนาศักยภาพ ให้มี
ความพร้อมครอบคลุมและเพียงพอต่อการแก้ปัญหา และประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชน  มีการ
กระจายอ านาจโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ท้องถิ่นและชุมชนมีขีดความสามารถ
ในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โอกาสที่จะเกิดขึ้น คือ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนและชัดเจน โดยประกาศเป็น
สังคม ยาเสพติด โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะเร่งแก้ปัญหาในลักษณะเบ็ดเสร็จภายใต้ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินมุ่งเน้นการแสวงหาความร่วมมือ-ร่วมใจ จากประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   ต้องมี
งบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาให้กลับมา
เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และรัฐบาลมีการปรับแก้กฎหมายให้เอ้ือต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดหลายฉบับด้วยกัน 
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4.2  การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชน  
 
 หลักการปลูกจิตส านึกในการป้องกันอาชญากรรมว่าเป็นงานของตนเอง มิใช่เป็นงานของ
ต ารวจแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการบังคับใช้กฎหมายได้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการปฏิบัติตามหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 1. การจับกุมผู้กระท าผิดซึ่งหน้าตามความผิดบัญชี ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาราษฎรมีอ านาจ ราษฎรมีอ านาจจับกุมผู้กระท าผิดได้ )ประมวลกฎหมายวิอาญา มาตรา 
79 , 80)  
 2. การตรวจค้นผู้ถูกจับ สืบเนื่องจากการจับกุมตัวผู้กระท าผิดกรณีราษฎรเป็นผู้จับ โดย
หลักการราษฎรไม่มีอ านาจในการ ตรวจค้นบุคคล หากราษฎรเป็นผู้จับ ผู้จับสามารถท าการตรวจค้น
ได้ เพ่ือพบและยึดอาวุธหรือสิ่งของที่ผู้ถูกจับอาจใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ ท าร้ายราษฎรผู้จับกุมได้ 
ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของราษฎรผู้จับเอง  
 3. การควบคุมตัวผู้กระท าผิด เมื่อราษฎรจับกุมตัวผู้ถูกจับแล้ว มีอ านาจควบคุม ตัวผู้ถูก
จับไปยังที่ท าการพนักงานฝ่ายปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ )ประมวลกฎหมายวิอาญา มาตรา 83, 
84)       
 4. การป้องกันตนเอง )ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  68) กฎหมายให้สิทธิในการ            
ป้องกันตนเองต่อการกระท าที่เกิด จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อ ชุมชนอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันใน  สังคม นอกจากนี้
ในทางแพ่ง กฎหมายก็ก าหนดให้ สามารถใช้ก าลังเพ่ือป้องกันสิทธิของตน ถ้าพฤติการณ์ไม่ สามารถ
ขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีใน ทันใดได้ 
 5. ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเมื่อได้รับค่าร้องขอ จากเจ้าพนักงานผู้จับตามหมาย มีหน้าที่
ตามกฎหมายต้อง ช่วยเหลือเจ้าหนักงานผู้จับตามสมควรเท่าที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ตนเอง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 82 หรือกรณีที่ เจ้าพนักงานได้สั่งการตามอ านาจ
หน้าที่ให้ช่วยท ากิจการของเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าบังคับนั้น 
)ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 368)  
 6. การช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย กรณีที่ ราษฎรพบเห็นผู้อ่ืนตกอยู่ในอันตรายเท่าชีวิต 
ซึ่งตนอาจ ช่วยได้ ก็ต้องช่วยตามความจ าเป็น )ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 374)  
 7. การจับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลย )ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 
117) กรณีที่ราษฎรเป็นนายประกัน เมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีประกัน หนีหรือจะ หลบหนี ราษฎรนั้น
มีอ านาจจับกุม ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้เอง  
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 การที่ต ารวจมีแนวทางที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยดึงประชาชนมาเป็นอาสาสมัครต ารวจบ้าน เป็นผู้ช่วยพนักงานตาม
กฎหมาย และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลต่าง ๆ ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งด้านบุคลากร 
งบประมาณ และเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในสังคม เพ่ือมาแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาความสงบเรียบร้อยของสังคม ปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด จากการสัมภาษณ์ 
อาสาสมัครต ารวจชุมชน ดังนี้     
 จากการสัมภาษณ์อาสาสมัครชุมชน  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ดังนี้   
 การสร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนในการมีส่วนร่วม เพ่ิมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในหมู่ภาคีต่าง ๆ มีการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนอย่างครบวงจร เป็นองค์รวม และเหมาะสม
กับแต่ละสภาพพ้ืนที่ ปัญหายาเสพติดนั้น ไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแต่สามารถควบคุม
โดยกลไกและกระบวนการทางสังคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
ระดับ โดยเฉพาะกลไกระดับครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของปัญหาการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว เป็นการปรับปรุงแก้ไขด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการปรับบทบาท หน้าที่ องค์กรใน
ภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น เป็นการแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้เกิดผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
 บทบาทของบุคคลที่มีส่วนช่วยรับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ในชุมชน อาจเกิดจากปัญหาหลายอย่างประกอบจากการสัมภาษณ์ ผู้น า
ชุมชน และบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน พอสรุปได้ดังนี้   
 จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชน ดังนี้  
 1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวทุกคน โดยการให้ความรัก ความ
อบอุ่น การใกล้ชิด อย่างสม่ าเสมอ 
 2. การปรับปรุงวิถีการด าเนินชีวิตของผู้น าและสมาชิกในครอบครัว ด้วยการสร้างสรรค์
กิจกรรมร่วมกันการให้แรงสนับสนุนก าลังใจ การให้ค าปรึกษาจากครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีร่วมกัน การแบ่งเวลาที่เหมาะสมแก่เวลาที่เหมาะแก่ครอบครัว 
 3. ปรับปรุงวิถีการอบรมเลี้ยงดู การสร้างประชาธิปไตยในครอบครัวการรู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
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 4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน โดยผ่านทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
หอกระจายข่าว เสียงตามสาย การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ โฆษณา การใช้การละเล่นพ้ืนบ้านของ
ท้องถิ่น เช่น ล าตัด ลิเก หมอล า เป็นต้น 
 5. การจัดการเฝ้าระวังสารเสพติดเข้าสู่ชุมชน เช่น การตรวจค้น การตรวจสอบผู้มี
พฤติกรรมน่าสงสัยใช้พลังชุมชนต่อมาตรการการลงโทษทางสังคม เช่นการให้หยุดบทบาทในชุมชน 
การว่ากล่าวตักเตือน  
 6. การจัดส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกให้แก่ชุมชน เช่น กีฬา นันทนาการ ดนตรี ศิลปะ การ
แสดง กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ สร้างเขตปลอด ยาเสพติดใน
ชุมชน โครงการโรงเรียนสีขาว การสร้างแกนน าชุมชน โครงการ To be number one 
 7. การจัดกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การบริการตรวจสุขภาพ การจัด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สร้างทักษะชีวิตแก่คนในชุมชนต่อการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษและ
อันตรายของสารเสพติด 
 8. การใช้ศาสนากับการป้องกันและรักษาอาการติดสารเสพติด  เช่น ในการละเว้นต่อ
อบายมุข การรู้จักรักษาศีล ฝึกใจให้เป็นสมาธิ โดยการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาจนเกิดปัญญา ท า
ให้เกิดความตระหนักที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาได้อย่างงถูกต้อง 
 9. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อการสร้างสรรค์งานสร้างอาชีพในชุมชน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในชุมชน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน คิดค้นการรักษาด้วยสมุนไพร จากการศึกษาทดลอง 
การประยุกต์ และเผยแพร่ภูมิปัญญาแก่บุคคลอื่นเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
 10. การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนในการบูรณาการอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันการพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดโครงการรณรงค์เก่ียวกับสาร
เสพติดร่วมกันระหว่างบุคลากรในชุมชน การจัดกิจกรรมเพ่ือลดปัญหายาเสพติด การจัดท าแผนงาน
โครงการ กิจกรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนน่วมทุกกิจกรรมเพเอสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาระบบ
สนับสนุนต่อการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายทางสังคม 
 11. ชุมชนบ าบัด เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดด้วยการ
ช่วยเหลือตนเองในหมู่ผู้ติดสารเสพติดด้วยกัน เพ่ือแนะน าฟ้ืนฟูให้แก้ไขปัญหาในทางถูกต้องและไม่
กลับไปติดซ้ าหรือเก่ียวข้องกับสารเสพติดอีกต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหายาเสพติดมีปัจจัยอ่ืนในทางสังคมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยง บางครั้งปัญหา
อ่ืนก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุ ฯลฯ 
ในขณะเดียวกันปัญหายาเสพติดเองก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะ
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ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาโรคติดต่อ  ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะประสบผลส าเร็จอย่าง
แท้จริงและยั่งยืนนั้น จะพิจารณาแก้ไขเฉพาะปัญหายาเสพติดอย่างเดียวไม่ได้ 
 2. การท างานเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาครัฐต้องท าร่วมกันอย่างแท้จริง ต่างหน่วยงานยังคงต่างคนต่างท า เป็นการเข้าร่วมมือกับประชาชน
ที่ต่างกรรมต่างวาระกัน ปัญหาจึงอยู่ที่หน่วยงานระหว่างรัฐเองที่ยังไม่สามารถร่วมมือกันได้อย่าง
แท้จริง 
 3. ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบผลส าเร็จ นั่น
ก็คือความไม่ใส่ใจอย่างจริงจังของหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับนโยบายอย่าง
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บัญชาการ และผู้ว่าราชการจังหวัด บุคคลเหล่านี้ เป็นกุญแจส าคัญ
อย่างยิ่งยวดต่อความส าเร็จของการด าเนินการ 
 4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนั้นน่าจะเป็นแนวทางที่
ถูกต้องที่จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รัฐบาลจึงต้องให้ความส าคัญกับ
มาตรการนี้อย่างจริงจังในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านก าลังพล งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ วิชา
ความรู้ และการติดตามประเมินผล 
 5. ปัญหาความส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาไม่ประสบ
ความส าเร็จ ก็คือการขาดการติดตามและประเมินผล ท าให้การด าเนินการที่ผ่านมามักจะเน้นไปที่
ปริมาณแทนที่จะเน้นที่คุณภาพ และผลลัพธ์ เช่น การฝึกอบรมต่าง ๆ และการบ าบัดรักษา ล้วนแต่
ขาดการติดตามหลังการด าเนินการ ท าให้การด าเนินการดังกล่าวไม่สัมฤทธิ์ผล ควรจัดให้มีหน่วยงาน
รบัผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู ควรใช้อาสาสมัคร อสม. เป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและกลับเข้าสู่ชุมชนแล้ว เพ่ือช่วยเหลือและ
ป้องกันร่วมกับชุมชนไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีก 
 6. ปัญหาด้านงบประมาณมีอยู่หลายประการที่รัฐจะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เช่น การ
จัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ท างานลักษณะต่างคนต่างท า งบประมาณซ้ าซ้อน 
การท างานก็ซ้ าซ้อน ขาดเอกภาพ ขาดสมดุล งบประมาณลงไปสู่หน่วยปฏิบัติไม่พร้อมกันหน่วยปฏิบัติ
ในพ้ืนที่จึงไม่สามารถร่วมมือท างานพร้อมกันได้  
 7. การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องมุ่งด าเนินการลงไปที่หมู่บ้าน / ชุมชน 
ค่อยๆ สร้างหมู่บ้าน / ชุมชน ให้เข้มแข็งและรักษาสถานภาพไว้ให้ได้ จากจุดขาวเล็กๆ หลาย ๆ จุด ที่
ยั่งยืนก็จะขยายตัวท าให้เกิดจุดขาวใหญ่ขึ้นได้  
 8. ขบวนการในการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น ควรต้องมีการอบรม
บิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วย เพ่ือแนะน าและสร้างความเข้าใจในการป้องกันมิให้บุตรหลานกลับไป
เสพยาเสพติดอีก 
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 9. รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบติดตาม
และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐและชุมชน 
 10.รัฐควรต้องท าการศึกษาวิจัย และก าหนดยุทธศาสตร์ในการที่จะท าให้ผู้ผลิตและผู้ค้า
ยาเสพติด ไม่สามารถหาก าไรจากการผลิตและการค้ายาเสพติดต่อไปได้ เช่น ศึกษาวิจัยมาตรการที่จะ
ท าให้ราคายาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ลดลงจนไม่คุ้มกับการผลิตและการเสี่ยง ศึกษาวิจั ยถึงตัวยาหรือ
พืชสมุนไพรทดแทน เช่น พืชกระท่อม เป็นต้น 
 11. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รัฐจะต้องสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษา และให้นักเรียนนักศึกษาเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม ให้เขาได้ร่วมคิดร่วมท า
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างกลุ่มเพ่ือน 
 12. ในด้านการปราบปราม ควรก าหนดให้มีต ารวจปราบปรามยาเสพติดประจ าสถานี
ต ารวจทุกแห่งอย่างชัดเจน โดยศึกษาและก าหนดอัตราก าลังให้เหมาะสม และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายฝ่ายเพ่ือคอยตรวจสอบพฤติการณ์ ตลอดจนปกป้องและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจกับต ารวจเหล่านั้น ทั้งนี้ ต้องแก้ปัญหากรณีหัวหน้าสถานีที่ไม่เห็นความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย 
 13. ผู้บังคับบัญชาต้องส่งเสริมและสนับสนุนต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้เข้าด าเนินการด้าน
การป้องกันและการหาข่าวเพ่ือสนับสนุนการปราบปราม 
 14. รัฐจะต้องสนับสนุนงบประมาณส าหรับปฏิบัติการที่ไม่สามารถเบิกจากตามระเบียบ
ปกติให้แก่ฝ่ายปราบปราม เช่น เงินซื้อทิ้ง เงินในการสะกดรอยติดตาม และเงินค่าสายค่าข่าว 
 15. รัฐบาลควรพิจารณาก าหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้
ถูกต้องและชัดเจน เช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการต้องมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนแก่
ฝ่ายปฏิบัติเท่านั้น หากฝ่ายอ านวยการลงไปเป็นผู้ปฏิบัติเสียเองย่อมท าให้งานอ านวยการที่รับผิดชอบ
อยู่ขาดประสิทธิภาพ งานด้านปฏิบัติการก็ท าได้ไม่ดีเพราะโครงสร้างของหน่วยไม่ได้ก าหนดมาเป็น
หน่วยก าลัง นอกจากนี้หน่วยปฏิบัติก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะฝ่ายอ านวยการเองก็
จะกันทั้งงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไว้ส าหรับภารกิจภาคปฏิบัติของตน ข้อมูลข่าวสาร
ที่ฝ่ายอ านวยการควรจะได้จากฝ่ายปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และเสนอแนะผู้บริหารในการ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ก็จะไม่ได้รับ เพราะฝ่ายปฏิบัติหลักก็จะไม่ไว้ใจว่าฝ่าย
อ านวยการว่าจะเอาข้อมูลที่ได้ไปนั้นไป  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิจัย อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดใน
เขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนของสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสายตรวจชุมชน มีบทบาทอย่างไรบ้างในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาข้อจ ากัดในการด าเนินงานของระบบอาสาสมัครสายตรวจชุมชนต่อ
การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นอย่างไร 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจาก
ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ว่ามีความ
เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ต ารวจ   อาสาสมัครต ารวจชุมชน  และ
สัมภาษณ์อาสาสมัครต ารวจชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครต ารวจชุมชน  ซึ่งผลการศึกษาโดยสรุป   อภิปรายผล  
และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้    
 

5.1 สรุปผลการศึกษา   
 

สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาสรุปผลตามประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
 อาสาสมัครต ารวจชุมชน เป็นผู้มีจิตอาสา เพ่ือช่วยเหลือการป้องกันและปราบปราบ ยา
เสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ โทษ  
เป็นการลดปัญหาเรื่องบุคลากร และงบประมาณ  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เนื่องจากประชาชน
ที่มา เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชนนั้น เป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่ ย่อมรู้ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดี หากได้มี
การฝึกอบรมทั้ง ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติด หรือมี
ความรู้ใน ข้อกฎหมายต่าง ๆ หากได้กลับไปท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชนของตน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต ารวจ จะท าให้การแก้ไขปัญหาได้ผลตรงเป้าหมาย และรวดเร็วทันเหตุการณ์ก่อนที่
ปัญหาจะลุกลาม ทั้งนี้ เพราะประชาชนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากท่ีสุดถ้าประชาชนมีความรอบรู้ 
มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้ด้วยตนเอง และได้ท างานอยู่ภายใต้การให้ค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ย่อมเป็นที่แน่ใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไข อย่างทันท่วงที ไม่ว่าพื้นที่ในแต่
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ละแห่งจะมีความแตกต่าง หรือมีความเจริญมากน้อยเพียงใด ก็ตาม  “อาสาสมัครต ารวจชุมชน” ก็จะ
มีความส าคัญในการช่วยงานของ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เป็นอย่างดีท้ังสิ้น ดังนั้น การบริหารงานต ารวจใน
ยุคสมัยใหม่ ด้านการป้องกันและปราบปราม ที่มีเรื่องของ “อาสาสมัครต ารวจชุมชน” ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญนั้นจึงเป็นการสอดรับกันกับต ารวจชุมชน (Community Policing )  ได้อย่างพอเหมาะ
พอดี และยังเป็นการรองรับ ประชาคมอาเซียนที่ก าลังจะมา ด้วยการมีอาสาสมัครต ารวจชุมชนช่วย
เป็นหูเป็นตาการท างานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน ในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าว  การตั้งจุดตรวจ การอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร, ตลอดจนการระงับเหตุ  และอุบัติภัยต่าง ๆ เป็นการลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ
กับประชาชนให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน  ซึ่งการที่จะให้ประชาชนที่จะมาเป็น
อาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับต ารวจในฐานะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  และ
ยุทธวิธีทางต ารวจเพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  สมาชิกที่มีในขณะนี้ส่วนใหญ่ก็ได้ผ่านการ
อบรม ฝึกฝน โดยหน่วย อินทราช ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยฝึกฝนให้และได้รับอนุญาตจาก ผู้ก ากับ
การต ารวจนครบาล สน.พระราชวังอย่างเป็นทางการ  มีบัตรเจ้าหน้าที่อาสาฯ อย่างถูกต้อง  โดย
สามารถใช้วิทยุสื่อสาร เพ่ือการปฏิบัติงาน ส่งข่าวประสานงาน แจ้งเหตุและอ่ืนๆ ร่วมกันกับ สถานี
ต ารวจในพ้ืนที่ได้โดยติดต่อผ่าน ศูนย์วิทยุ หรือ ทางวิทยุสื่อสาร )ไม่มีสิทธิพกปืน(หรือบางทีในกรณี
เหตุเฉพาะหน้าก็สามารถประสานกับทาง สน.ได้โดยตรงทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการ
ดูแลพืน้ที่ร่วมกับสน.เป็นไปอย่างดีที่สุด นั้นต้องได้รับความร่วมมือกับประชาชนด้วยในการแจ้งเหตุให้ 
เบาะแส อีกทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น  ติ- ชมหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมไปถึงแจ้งเบาะแสให้ทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบ เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและจะปิดไว้เป็นความลับ 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาอาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ใน
เขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   สามารถน ามาอภิปรายผลในประเด็นที่
น่าสนใจได้ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมช่วยเหลือต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจับกุมผู้กระท าผิดในชุมชนในเหตุการณ์กระท าผิดซึ่งหน้ามีส่วนร่วมในการชี้เบาะแส
ผู้กระท าผิดแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ  และมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่จับผู้กระท า จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพ
ติดต่าง ๆ ในชุมชน เช่น จัดท าบัญชีรายชื่อ ผู้เสพ ผู้ค้าหรือบุคคลน่าสงสัย 
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 2. การมีส่วนร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  พบว่า การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการลดอบายมุข
ในชุมชน มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาสถานที่เกิดเหตุคดีต่าง ๆ และมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการสืบหาพยานหลักฐานในคดีเพ่ือยืนยันจับกุมผู้กระท าผิด     
 3. การมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในชุมชน พบว่า อาสาสมัครต ารวจ
ชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการออกตรวจพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด และมี
ส่วนร่วมเป็นพยานคดีที่จับกุมผู้กระท าผิด กระตุ้น ปลุกจิตส านึกให้ผู้ใกล้ชิด หรือผู้ปกครอง เปิดเผยผู้
ติดยาเสพติด เพ่ือน าตัวเข้ารับการรักษา สร้างความตระหนักและความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพ
ติด 
 4. การมีส่วนร่วมประสานงานระหว่างต ารวจกับผู้น าชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดของผู้น าชุมชุนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วน
ร่วมในการประสานงานระหว่างต ารวจกับผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการประสานงาน
ระหว่างต ารวจจนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ประชาชน    
 5. การร่วมคิดและวางแผนการป้องกัน พบว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย มีส่วนร่วมก าหนดแผนรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และมีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมประชุม
เพ่ือจัดท า แผนแก้ไขปัญหายาเสพติด ชี้ชวน แนะน า ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา 
 6. การมีส่วนร่วมตั้งจุดตรวจ/ จุดสกัดในชุมชน พบว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วม
ในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมเดินเท้าตรวจตราในย่านชุมชนที่หนาแน่นใน เวลา
กลางคืน  ท าลาย สกัดกั้นเส้นทางล าเลียง เครือขา่ยยาเสพติดในชุมชน 
 7.  การมีส่วนร่วมรายงานความเคลื่อนไหวของผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
พบว่า  การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชน รายงานความเคลื่อนไหวของผู้ที่มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุร้ายต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นใน
ชุมชน จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน และสถานที่ส าคัญของชุมชน 
 โครงสร้างของปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตัวปัญหาเองมีความสลับซับซ้อน
นับวันจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยากแก่การแก้ไขเพราะรากเหง้าของ
ปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคลและความไร้จิตส านึก ปัญหาสังคมไทยในเชิงโครงสร้างยังขยายตัว
และส่งผลท าให้ปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน ท าให้ประชาชนประสบปัญหาด้านจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้
บางส่วนหันไปใช้ยาเสพติดและค้ายาเสพติดรวมทั้งปัญหาค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมบริโภคนิยม และ
อิทธิพลในระดับต่าง ๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขาดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือท าให้ไม่สามารถ
วางแผนและปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้อย่างทันเหตุการณ์การผลิตและการค้ายาเสพติด จัดเป็น
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กลุ่มธุรกิจ และเศรษฐกิจนอกกฎหมายที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต แม้ว่าการค้ายาเสพติดบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและสร้างรายได้เมื่อมีการค้าขาย แต่ก็เป็นรายได้ส าหรับคนบางกลุ่มที่กระท าผิด
กฎหมายและเอารัดเอาเปรียบสังคม  
 ปัญหายาเสพติดท าให้รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณจ านวนมาก เพ่ือใช้ในการป้องกัน
ปราบปราม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู แทนที่จะน าไปใช้ในการด้านอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็น เช่น การศึกษา 
การช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เพราะท าให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชนต้องสูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็น รวมทั้งกระทบต่อ
ทรัพยากรมนุษย์ เพราะยาเสพติดมีส่วนท าลายพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองของเด็ก
และเยาวชน และแรงงานที่จะเป็นพลังของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจ
ใหม่ที่ต้องการความรู้และพลังปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา หากเราย้อนกลับไปดูว่าสถาบันต่าง ๆ ใน
สังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันทางสังคมในระดับรากหญ้า ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน 
สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา ได้ท าบทบาทหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยัง หากยังไม่ท า
จงเริ่มต้นท าบทบาทหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ เมื่อสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ศาสนา ต่างท าหน้าที่
บทบาทของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเข้มแข็ง และเมื่อชุมชนหลาย ๆ ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดย
การขยายเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เวลานั้นแหละสังคมไทยจึงจะปลอดจากยาเสพติด ปัญหายา
เสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ดังนั้นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมิใช่หน้าที่ของใครคนใด
คนหนึ่ง หรือองค์การใดองค์กรหนึ่ง แต่หากเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจาก
แผ่นดินไทยก่อนที่ชาติไทยจะตกเป็นทาสของ “ยาเสพติด”  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Cohen 
and  Uphoff (1980( กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า จะต้องการมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา )Decision Making) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหา )Implementation)  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จาก
โครงการ (Benefits) และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 
 ผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ควรมีการส่งเสริมให้อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาการการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธญับุรี  จังหวัด
ปทุมธานี   ดังนี้ 
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 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. นโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ ที่ผ่านมา มุ่งเน้นด้านการปราบปราม มากกว่าการ
ป้องกัน โดยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของอาชญากรรมที่ต้องใช้มาตรการปราบปราม คือหาก
สามารถปราบปรามจับกุมผู้ค้าได้ปัญหาก็จะหมดไป ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด เพราะตราบใดที่คนซื้อยังมี
อยู่และเพ่ิมขึ้น ตราบนั้นย่อมจะมีผู้ขายอยู่ เสมอ นอกจากนี้ กลไกด้านการปราบปรามก็ยังไม่
เอ้ืออ านวยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่จะให้การท างานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน เงิน 
หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้   ให้ราชการเป็นผู้ลงไปด าเนินการเป็นหลัก โดยมีประชาชนเป็น
เป้าหมายในการด าเนินการมิใช่เป็นผู้มีส่วนร่วม มีการสั่งการจากระดับบนลงล่าง แต่ละหน่วยงานมี
งบประมาณของตนเองในการด าเนินงานและไม่มีการประสานงาน ท าให้ขาดเอกภาพต่างคนต่างท า 
เกิดความซ้ าซ้อน และประชาชนไม่เกิดความรู้สึกร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา ไม่เกิดความ
รับผิดชอบและความผูกพันกับการแก้ไขปัญหา เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ของ
ตนเองหรือของชุมชนที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบ และรัฐบาลที่ผ่านมามองปัญหายาเสพติดเป็นลักษณะ
แยกส่วน ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปรามการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู โดยแต่ละเรื่องก็มอบให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบไปด าเนินการเองตามงบประมาณที่ได้รับ ไม่มองและพิจารณาปัญหาในแบบ
องค์รวม ไม่มีการบูรณาการ การแก้ปัญหาจึงไม่ครบวงจรซึ่งท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ   
  2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนั้นน่าจะเป็น
แนวทางที่ถูกต้องที่จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รัฐบาลจึงต้องให้
ความส าคัญกับมาตรการนี้อย่างจริงจังในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านก าลังพล งบประมาณ เครื่องมือ
เครื่องใช้ วิชาความรู้ และการติดตามประเมินผล  การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาไม่ประสบ
ความส าเร็จ คือการขาดการติดตามและประเมินผล ท าให้การด า เนินการที่ผ่านมามักจะเน้นไปที่
ปริมาณแทนที่จะเน้นที่คุณภาพ และผลลัพธ์ เช่น การฝึกอบรมต่าง ๆ และการบ าบัดรักษา ล้วนแต่
ขาดการติดตามหลังการด าเนินการ ท าให้การด าเนินการไม่สัมฤทธิ์ผล  
  3. ปัญหาด้านงบประมาณมีอยู่หลายประการที่รัฐจะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เช่น 
การจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ท างานลักษณะต่างคนต่างท า งบประมาณ
ซ้ าซ้อน การท างานก็ซ้ าซ้อน ขาดเอกภาพ ขาดสมดุล งบประมาณลงไปสู่หน่วยปฏิบัติไม่พร้อมกัน
หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่จึงไม่สามารถร่วมมือท างานพร้อมกันได้  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา รัฐจะต้องสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา และให้นักเรียนนักศึกษาเป็นแกนหลัก
ในการจัดกิจกรรม ให้เขาได้ร่วมคิดร่วมท าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างกลุ่มเพ่ือน    
การสนับสนุนงบประมาณส าหรับปฏิบัติการที่ไม่สามารถเบิกจากตามระเบียบปกติให้แก่ฝ่าย
ปราบปราม เช่น เงินซื้อทิ้ง เงินในการสะกดรอยติดตาม และเงินค่าสายค่าข่าว   
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  4. รัฐบาลควรพิจารณาก าหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ให้ถูกต้องและชัดเจน เช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการต้องมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุน
แก่ฝ่ายปฏิบัติเท่านั้น หากฝ่ายอ านวยการลงไปเป็นผู้ปฏิบัติเสียเองย่อมท าให้งานอ านวยการที่
รับผิดชอบอยู่ขาดประสิทธิภาพ งานด้านปฏิบัติการก็ท าได้ไม่ดีเพราะโครงสร้างของหน่วยไม่ได้ก าหนด
มาเป็นหน่วยก าลัง นอกจากนี้หน่วยปฏิบัติก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะฝ่ายอ านวยการ
เองก็จะกันทั้งงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไว้ส าหรับภารกิจภาคปฏิบัติของตน ข้อมูล
ข่าวสารที่ฝ่ายอ านวยการควรจะได้จากฝ่ายปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และเสนอแนะผู้บริหารใน
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ก็จะไม่ได้รับ เพราะฝ่ายปฏิบัติหลักก็จะไม่ไว้ใจว่าฝ่าย
อ านวยการว่าจะเอาข้อมูลที่ได้ไปนั้นไป  
 5.3.2  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้  
  1. ด้านการมีส่วนร่วมช่วยเหลือต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ ควรส่งเสริมและเพ่ิม
บทบาทให้อาสาสมัครต ารวจชุมชนให้มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่จับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ
ควรเป็นส่วนที่ส าคัญในการการชี้เบาะแสผู้กระท าผิดแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อมีการชี้เบาะแสควรให้
รางวัลและสิ่งตอบแทนกับอาสาสมัครเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ และกระตุ้นการท างานมากขึ้น 
  2. ด้านการมีส่วนร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  ควรส่งเสริมและเพ่ิม
บทบาทให้อาสาสมัครต ารวจบ้านมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการสืบหาพยานหลักฐานในคดีเพ่ือ
ยืนยันจับกุมผู้กระท าผิด  ร่วมรณรงค์ในการการลดอบายมุขในชุมชน เพ่ือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน มีการจัดรณรงค์เพ่ือต่อต้านยาเสพติดเดือนละ 1 ครั้งให้อาสาสมัครต ารวจ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
  3. ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในชุมชน  ควรส่งเสริมและ
เพ่ิมบทบาทให้อาสาสมัครต ารวจบ้านมีส่วนร่วมเป็นพยานคดีที่จับกุมผู้กระท าผิด และควรออกตรวจ
พ้ืนที่เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ
การป้องกัน  การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้อาสาสมัครต ารวจ 3 เดือนต่อครั้ง  
  4. ด้านการมีส่วนร่วมประสานงานระหว่างต ารวจกับผู้น าชุมชน   ควรส่งเสริมและ
เพ่ิมบทบาทให้อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่างต ารวจจนการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ประชาชนและประสานงานระหว่างต ารวจกับผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน โดยจัด
ฝึกอบรมในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจมากขึ้น 
  5. ด้านการร่วมคิดและวางแผนการป้องกัน   ควรส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทให้
อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ในการ
ตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  และควรให้อาสาสมัครต ารวจเข้ารับการประชุมรับทราบเกี่ยวกับ
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การรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยทุกครั้งเมื่อมีการประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการท างาน
มากขึ้น 
  6. ด้านการมีส่วนร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในชุมชน  ควรส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทให้
อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  เพ่ือเพ่ิมทักษะและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการร่วมจุดตรวจ จุดสลัดในชุมชนให้อาสาสมัครต ารวจได้ท าหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถทุกครั้งที่มีจัดตั้งจุด 
  7. ด้านการมีส่วนร่วมรายงานความเคลื่อนไหวของผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด  ควรมีการติดตามให้อาสาสมัครต ารวจชุมชนรายงานความเคลื่อนไหวของผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ยาเสพติด   และแจ้งเหตุร้ายต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นในชุมชนทันที  เมื่ออาสาสมัคร
ต ารวจท างานได้ดี ควรให้รางวัลหรือโบนัสเมื่อมีผลการที่โดดเด่น หรือสะสมผลงานมาในรอบปี  
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
 ผลจากการศึกษาอาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดใน
เขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ผู้ศึกษาขอเสนอประเด็นข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไป  ดังนี้ 
 1.  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน
ในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  เ พ่ือเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนด้านการแพร่ระบาด
ยาเสพติดในสถานีต ารวจใกล้เคียงเพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยรวมต่อไป       
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บทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด    
“ ..... การแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ได้มุ่งไปสู่พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็น 

ปัญหาโดยแท้จริง โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน การด าเนินการมักเป็นลักษณะเน้นเฉพาะกิจกรรม     
โดยมิได้ค านึงว่าควรจะต้องไปท าที่ ไหนหรือท ากับใคร มาตรการต่าง ๆ จึงลงไปสู่ พ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่นป้องกันไปท าในชุมชนหนึ่งในขณะที่ปราบปรามไปท าในอีกชุมชนหนึ่ง
และบ าบัดรักษา ไปเน้นในอีกชุมชนหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและรักษาพ้ืนที่ใดได้เลย ปัญหา
จึงลามไปสู่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ   การแก้ไขปัญหายาเสพติดยังขาดพลังในการ
บริหารจัดการ เพราะขาดการผนึกก าลังของทุกฝ่ายเข้าร่วมด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรประชาชน และประชาชน 
                 การสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐเป็นไปอย่าง
ไม่ต่อเนื่อง และบางครั้งไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย การสนับสนุนก็ไม่
ได้มาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพราะขาดการประสานระหว่างภาครัฐกับประชาชน    
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งผู้น าชุมชนในบางพ้ืนที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด 
                 นโยบายบางเรื่องยังไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เช่น การก าหนดนโยบายว่าผู้เสพคือ
ผู้ป่วย แต่ พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูฯ ก็ยังไม่สามารถน ามาบังคับใช้ได้ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงยังมีผลการจับกุมผู้เสพ
อยู่      

ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมา
มีปัญหาในการด าเนินงานหลายประการ เช่น ขาดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ ขาด
ระบบข้อมูลชุมชน/หมู่บ้านที่ชัดเจนที่จะสามารถน ามาใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ ขาดเอกภาพใน
การบริหารจัดการเพราะงบประมาณยังเป็นของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนระบบการให้ความดี
ความชอบและการปกครองบังคับบัญชายังเป็นไปตามสายงานปกติของแต่ละหน่วยงาน…. ” 

บทสัมภาษณ์ อาสาสมัครต ารวจชุมชน พบว่า     
“.....สิ่งส าคัญอันดับแรกก็คือ การจัดหางบประมาณ เพ่ือมาสนับสนุนในการด าเนินงานใน

ทุกๆด้าน มีการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติด เพ่ือท าความเข้าใจให้คนในชุมชน
ทราบถึงปัญหายาเสพติด  โดยการคัดเลือกบุคลากรเริ่มจากบุคคลที่มีจิตอาสามีความสมัครใจ มีความ
เสียสละ และเห็น ความส าคัญในการดูแลส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของชุมชน โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ทราบถึง กฎระเบียบและ กฎเกณฑ์ต่างๆที่สามารถท าได้ภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ของตน รวมถึงควร
มีการสอดแทรกจริยธรรมและ คุณธรรมเข้าไปด้วยเพ่ือเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจให้ท าความดี โดยไม่
หวังผลตอบแทน ในการฝึกอบรมควร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน อาจจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยสอบถามคนในชุมชนต่อการมีต ารวจชุมชน และน าผลการประเมินมาคิด
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วิเคราะห์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ควรมีการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ถ้าบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ก็ควรมีการประชุมเพ่ือให้ผลงานดียิ่งขึ้นไป   ก าหนดให้มี  การ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีต ารวจเป็นประธานในการประชุม แต่ละครั้งต้องมีการจดบันทึกการ
ประชุม และบันทึกผู้ที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุมไว้ ควรมีการให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความตั้งใจ และหากการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครต ารวจชุมชนสามารถปฏิบัติตามแผนการ
ตรวจที่สถานีต ารวจต้นสังกัดจัดท าขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพแล้ว มีความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้
ควบคุมต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้อาสาสมัครต ารวจชุมชน สามารถที่จะวิเคราะห์และวางแผน รวมถึง
หาทางป้องกันยาเสพติดในชุมชน ด้วยตนเอง อันจะท าให้เกิด  ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติ 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จะรู้ซึ้งถึงความต้องการของประชาชนด้วยกัน มากกว่าต ารวจ และมีข้อมูล
เชิงลึกดีกว่าต ารวจซึ่งมีอยู่จ านวนน้อย อีกท้ังยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว อันผิดปกติในชุมชน
ได้ตลอดเวลา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ การแพร่ระบาดยา
เสพติดว่าเป็นปัญหาร้ายแรงของสังคมที่จะต้องท าการแก้ไขโดยเร่งด่วน ปัญหาเกิดขึ้นเพราะสาเหตุ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการรับอิทธิพลทางสื่อมาก.......”   
   บทสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน และบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน     

 “......การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นถึงแม้ว่าจะมีบทลงโทษค่อนข้าง
รุนแรงก็ตาม  การที่บุคคลรู้จักตระหนักและมีความรับผิด ชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ในการแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในชุมชน ย่อมท าให้สามารถลดสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ลดน้อยลงได้ การที่คนใน
ชุมชนรวมพลังในการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการร่วมประสานงานกันอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่องตามบทบาทของตนเอง ก็จะช่วยป้องกันปัญหาสารเสพติดได้    แต่ปัญหาอาจเกิดจาก
สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ดี เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุข แหล่งผลิต หรือแพร่ระบาดยาเสพ  ชุมชนขาด
ความเข้มแข็ง เช่น ขาดผู้น าที่ดีที่มีความรับผิดชอบ ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานและชุมชน ขาดกฎระเบียบของชุมชน ขาดอาสาสมัครในชุมชน มี
ผลประโยชน์จากอิทธิพลของผู้น าท้องถิ่น  ดังนั้นคนในชุมชนมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน เช่น ครู ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทางการเมือง 
พระภิกษุ ผู้มีอิทธิพลในชุมชน   ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครใน
ชุมชน  และกลุ่มบุคคลของภาครัฐ หรือภาคเอกชน และท่ีส าคัญมาก คือครอบครัว เป็นสาเหตุที่เสี่ยง
ต่อการติดสารเสพติด อาจเกิดจาก ครอบครัวอ่อนแอ ขาดผู้น าครอบครัวที่ดี   ขาดความสัมพันธ์ 
ความรักใคร่ กลมเกลียวระหว่างบุคคลในครอบครัว  และวิถีการด าเนินชีวิตของพ่อแม่ต่อการเลี้ยงดู 
เช่น ฐานะยากจน ไม่มีเวลาดูแล   อบรมเลี้ยงดู ทัศนคติ ค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณี  ขาดการ
ตระหนักต่ออันตรายของสารเสพติด….” 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 

ในเขตพื้นที่ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จังหวัดปทุมธาน ี
ค าชี้แจง 
            1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย   
ตามหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต)การเมืองการปกครอง(  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
            2. ค าตอบทุกค าตอบ  ข้อมูลทุกอย่างในแบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยถือเป็นความลับ 

            3. ขอความกรุณาให้ตอบค าถามทุกข้อ 

            4. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
                ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในชุมชน 
 
                   ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  ขอขอบพระคุณมา    
ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 

พ.ต.ท. วสัน   คงนิล  
นิสิต รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต )การเมืองการปกครอง(   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

เพียงข้อเดียวและเติมค าในช่องว่างตามความเป็นจริง 

 
)     (  เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฎิบัติหน้าที่เก่ียวกับยาเสพติด  
)     (  ผู้น าชุมชน 
)     (  อาสาสมัครต ารวจชุมชน 
 

ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในชุมชน   
1. ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………….. 
2.ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนอย่างไร 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………….. 
 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในชุมชน   
    อย่างไร  
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ประวัติผู้เขียน  

 
ชื่อ    พันต ารวจโทว สัน    คงนิล    
วันเดือนปีเกิด   18   มกราคม   2521 
วุฒิการศึกษา                   รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต )ต ารวจ (                                                        
    โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 


