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บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการนํา
นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 
3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใชการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบดวย การวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดยสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน 42 คน ไดแก ผูบริหารสํานักงานศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด 2 คน ผูนํา
หมูบาน/ชุมชน 20 คน และประชาชน 20 คน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายและจังหวัด
นครพนม ท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยสงเสริมและสนับสนุนการนํานโยบายดานยาเสพติดไปปฏิบัติ
คัดเลือกมาดวยการเลือกแบบเจาะจง และจัดการสนทนากลุม จํานวน 10 คน ซ่ึงเลือกมาแบบเจาะจง
จากคณะทํางานสํานักงานศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด วิเคราะหขอมูลดวย
การวิเคราะหแบบอุปนัยและการตีความ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 350 คน ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน จากประชากร 2,790 คน ท่ีเปนประชาชน
1,142 คนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวย
สงเสริมและสนับสนุนการนํานโยบายดานยาเสพติดไปปฏิบัติ และขาราชการตํารวจ 1,648 คน สังกัด
สถานีตํารวจภูธรระดับอําเภอในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน
เครื่องมือเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาความเชื่อม่ัน 0.90 วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยแบบข้ันตอน

ผลการวิจัย พบวา 
1) ประสิทธิผลการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 3 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.50) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางความยั่งยืนในการแกไขปญหาระยะยาว มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือดานการลดความรุนแรงของปญหายาเสพติด และดานการสรางความเชื่อม่ันใหแก
ประชาชน ตามลําดับ โดยดานการสรางความยั่งยืนในการแกไขปญหาระยะยาวไดมีการรณรงค
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง สวนดานการสรางความเชื่อม่ันใหแก
ประชาชนไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐอยางจํากัด 
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 2) ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 6 ปจจัย เรียงตามสัมประสิทธิ์ถดถอยบางสวนจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ (1) การแกไขปญหาผูเสพ/ผูติด (β = 0.138)  (2) การปราบปราม/บังคับใชกฎหมาย
(β = 0.130)  (3) การสรางภูมิคุมกัน/ปองกัน (β = 0.127)  (4) การบริหารจัดการ (β = 0.122)  (5) 
การรวมมือระหวางประเทศ (β = 0.113)  และ (6) นโยบายสามารถนําไปปฏิบัติได (β = 0.090)  โดย
ท้ัง 6 ปจจัยดังกลาว สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการนํานโยบายการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดรอยละ 78.20 (R2 = 0.7820) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ือใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ประกอบดวย แนวทาง
สําคัญ 8 ประการ คือ (1) การรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง 
ในการปองกันยาเสพติดผานสื่อมวลชนและสื่อทุกรูปแบบ (2) การจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดอยางเพียงพอ โดยการเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินงานใหแกหนวยปฏิบัติ
อยางเพียงพอและตอเนื่อง (3) การลดจํานวนผูเสพยาเสพติดอยางตอเนื่อง โดยการคนหาผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติด เพ่ือใหเขารับการบําบัดรักษาในทุกระบบและจัดต้ังสถานบําบัดรักษาอยางเพียงพอ       
(4) การแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศ โดยการรวมมือในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในทุกดาน เพ่ือสกัดก้ันการลักลอบลําเลียงยาเสพติดขามประเทศ (5) การจับกุมและลงโทษตาม
กฎหมายอยางเด็ดขาด โดยการเรงรัดจับกุมผูกระทําผิดและลงโทษในอัตราโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว
ในข้ันสูง (6) การบริหารแบบบูรณาการ โดยการระดมสรรพกําลังเพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดอยางเปนเอกภาพและตอเนื่อง (7) การเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด โดย
การใหความรูความเขาใจเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติดแกประชาชนท่ัวไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษา 
ในโรงเรียนและสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และ (8) การปฏิบัติตามนโยบายอยางตอเนื่อง โดยการนํา
นโยบายดานยาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติอยางจริงจัง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและสามารถควบคุม
สถานการณของยาเสพติดอยางไดผล 
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ABSTRACT 
 The objectives of the research were to 1) study the effectiveness of drug 
prevention and suppression policy implementation in the upper northeastern 
provinces, 2) study the factors affecting the drug prevention and suppression in the 
upper northeastern provinces and 3) propose guidelines to improve the effectiveness 
of drug prevention and suppression policy implementation development in the 
upper northeastern provinces. This research using mixed methods research which 
combined both qualitative and quantitative approaches. The qualitative research was 
conducted by in-depth interviews of 42 key informants consisting of 2 executives of 
the provincial drug subjugation power center, 20 village/community leaders and            
20 people from Muang district, Nong Khai and Nakhon Phanom, who played key 
roles in promoting and supporting the drug policy into practice. They were selected 
by purposive sampling technique. The 10 participants of a group discussion were 
purposively selected from working group staffs in the provincial drug subjugation 
power center. The data were analyzed by analytic induction and interpretation. The 
quantitative research was conducted by gathering data from 350 respondents 
following Taro Yamane’s formula, from a population of 2,790 residents who were 
1,142 people of Muang district of Nong Khai and Nakhon Phanom provinces and 
1,648 policemen from provincial police stations in Nong Khai and Nakhon Phanom 
provinces. The sample was selected by multi-stage sampling and a 5-level rating 
scale questionnaire with a reliability at 0.90 was used as the research tool for data 
collection. The data were analyzed using the following statistics: percentage, mean, 
standard deviation and stepwise regression analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1)  The effectiveness of drug prevention and suppression policy 
implementation in the upper northeastern provinces consisted of 3 aspects and, was, 
overall at a high level (x̅ = 4.20, S.D. = 0.50). Considering each aspect individually, it 
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was found that the aspect of sustainability creation in long-term problem solving was 
at the highest, followed by the aspect of drug violence reduction and the aspect of 
confidence building to the people. The aspect of sustainability creation in long-term 
problem solving was a continuation of the promotion of public relations for the 
creation of awareness in the people. The aspect of confidence building to the 
people suffered from an insufficient budget allocation from the government.  
 2) The factors affecting the effectiveness of drug prevention and suppression 
policy implementation in the upper northeastern provinces consisted of 6 aspects 
that ranked by partial regression coefficient from high to low as follows:                  
(1) addicted persons problem solving (β = 0.138)  (2) suppression /law enforcement  
(β = 0.130) (3) immunity/protection creation (β = 0.127) and (4) management           
(β = 0.122) (5) international cooperation (β = 0.113) and (6) practical policy              
(β = 0.090). These six aspects explained 78.20 percent (R² = 0.7820) of the variation 
of the effectiveness of drug prevention and suppression policy implementation in 
the upper Northeastern provinces at a significance level of 0.05. 
 3) The proposed guidelines to improve the effectiveness of drug prevention 
and suppression policy implementation in the upper northeastern provinces 
development consisted of 8 principle actions. They were (1) The public relations 
campaign to create awareness amongst the public should continue. The campaign 
should raise awareness of drug prevention through all forms of media. (2) The budget 
allocated to the prevention and suppression should be adequate. The budget 
should be increased to ensure that the operation of the unit runs adequately and 
continuously. (3) There should be continuous efforts to reduce the amount of   drugs 
on the streets. Drug addictions should be found in order to get them adequate 
treatment in the system. (4) Cooperation with foreign countries should be sought by 
collaborating, efforts to prevent, suppress and intercept smugglers transporting drugs 
across the country will be more successful. (5) Arrests and punishments should be 
done by strictly following the law. The legal process should also be accelerated. (6) 
Management should be integrated by mobilizing efforts to jointly drive prevention 
and suppression. (7) Strengthening aversion to illegal drugs should be done by 
providing a better understanding of their dangers to the general public, including 
students of all levels in schools and educational institutions, and (8) Implementation 
of the policy should continue with the help of the government's policy on drugs in 
order to achieve the set targets and control drugs effectively. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จ สมบูรณ์ เป็นอย่างดีด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์ในการ
แก้ไขปรับปรุงและเสนอแนะจาก  อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์  ประธาน ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้ง
ในพระคุณและกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลิม    
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร  อาจารย์ ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  
กัลยาณมิตร  และ อาจารย์ ดร.ชรินทร์ สีทับทิม ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ 
ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  
 ขอขอบพระคุณ ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ส านักงาน  
ศูนย์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครพนม ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ต ารวจภูธร
จังหวัดหนองคาย ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม  ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน   
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) ทุกสถานี ในเขตจังหวัด
หนองคายและจังหวัดนครพนม รวมทั้งพ่ีๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ที่เป็นก าลังใจและเอ้ืออ านวยในการท า 
วิทยานิพนธ์  
 ท้ายที่สุด ขอเทิดทูนบูชาพระคุณ คุณพ่อสงัด-คุณแม่นงลักษณ์ ตันติเวชยานนท์ บิดามารดา  
และเป็นครูสองคนแรกของลูก ที่หวังให้ลูกได้ศึกษาจนถึงระดับสูงที่สุด และยังได้รับก าลังใจด้วยดี
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย นั้นเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมาอย่างต่อเนื่อง ยาเสพติด มี
การแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีแล้ว ยิ่งจะทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดมากขึ้นไป
ตามกาลเวลา การขยายตัวของปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่จะถูกลักลอบน าเข้ามาและผ่านประเทศไทย 
โดยขบวนการค้ายาเสพติดในระดับต่างๆ ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงอยู่ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ    
เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างด้านเส้นทางการคมนาคมที่สมบูรณ์ และสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับ
ประเทศต่างๆ  ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นเส้นทางผ่านที่ส าคัญเส้นทางหนึ่งในการ
ลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพติดเพ่ือไปสู่ตลาดการค้ายาเสพติดในระดับโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็น
ประเทศหนึ่งในโลกที่ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ทั้งปัญหาทางด้านการผลิต ด้าน
การเป็นเส้นทางลักลอบล าเลียงขนส่งหรือลักลอบท าการค้า และด้านการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เสพหรือ
ผู้ติดยาเสพติด  ส าหรับยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า กลุ่มผู้ค้ามีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน   
มีกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ๆ เข้ามาสู่วงการนี้มากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดประเภท อ่ืนๆ 
และในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ค้ายาบ้ากลุ่มเดิมๆ ก็ยังคงอยู่ และมีการพัฒนาวิธีการค้าหรือการจ าหน่ายที่
ซับซ้อน มากยิ่งขึ้น ยาเสพติดเมื่อเข้ามาในประเทศแล้วจะถูกล าเลียงไปยังพื้นท่ีต่างๆ ทั่วทุกภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑล  หรือเมืองใหญ่ๆ ในของแต่ละภาค เพ่ือกระจาย
ออกไปสู่ผู้ค้าในระดับต่างๆ ปัญหายาเสพติดในทางนิตินัยถือว่าเป็นปัญหาด้านอาชญากรรม อย่างหนึ่ง  
เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (พิชัย นิลทองค า, 2554) ได้กล่าวไว้ว่า  
หากผู้ใดผลิต น าเข้า  หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หากการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่าย 
ต้องระวางโทษประหารชีวิต 
 จาก ผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่ายาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลักท่ี
แพร่ระบาด และมีการจับกุมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.  2549  เป็นต้นมา มี การจับกุมใน
ปริมาณทีม่ากกว่าหนึ่งล้านเม็ดในพื้นท่ีตอนในของประเทศ ส่วนใหญ่ถูกลักลอบน าเข้ามาจากชายแดน
ทางภาคเหนือ การจับกุมที่มากกว่าหนึ่งแสนเม็ดที่พบมากขึ้นและมักมีไอซ์รวมอยู่ด้วย การลักลอบ
ล าเลียง ในปริมาณมากจะซุกซ่อนในช่องลับที่ได้ท าขึ้นหรือตามชิ้นส่วนของรถยนต์ นั่งหรือรถบรรทุก   
เช่น ถังน้ ามัน ถังแก๊ส เป็นต้น หรือซุกซ่อนปะปนมากับผลิตผลทางการเกษตรหรือสินค้าอ่ืนเพื่อดูให้
กลมกลืน ยาเสพติดที่มีปริมาณไม่มากจะ ถูกล าเลียงแบบกองทัพมดโดยแรงงาน ต่างชาติซึ่งมีหนังสือ
เดินทางและขออนุญาตท างานอย่างถูกกฎหมายซุกซ่อน ตามร่างกายหรือกระเป๋าเดินทาง แบบต่างๆ 
แล้วเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยรถยนต์โดยสารประจ าทางสาธารณะ รถตู้ รถไฟ และเครื่องบิน หรือ
มีการจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์หรือส่งผ่านบริษัทขนส่งสินค้าของเอกชน  เพ่ือมาเก็บไว้แล้วรอจ าหน่าย
ในบ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ หรือรถยนต์ทีจ่อดท้ิงไว้ตามสถานที่ต่างๆ (ส่วนการข่าว, 2554) 
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 ใน ระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น รัฐบาลทุกคณะได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น   
“วาระเร่งด่วน” และรัฐบาลคณะปัจจุบันก็เช่นกันได้ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  
เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม เพ่ือลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และ  
ผู้ประพฤติมิชอบ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัด  
รักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม มีกลไกลติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการป้องกัน  
ปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี   
และสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยภายใต้การบริหารจัดการ แบบบูรณาการ 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงและประชาชน ทั่วไปไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดิน ในการต่อสู้กับยาเสพติด   
ส่วนการลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศโดยผ่านประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น 1) พ้ืนที่ ชายแดนภาคเหนือ  
พบว่ามีการลักลอบน าเข้ายาบ้า ไอซ์ และอีเฟดรีน  2) พ้ืนที่ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
ลักลอบน าเข้ายาบ้า กัญชา และไอซ์ 3) พ้ืนที่ช ายแดนภาคใต้มีการ ลักลอบ น าเข้าพืชกระท่อม ซึ่ง
สาเหตุที่ท าให้มีการลักลอบน าเข้าพืชกระท่อมจากประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเกิดจากการ
ปราบปรามจับกุมการปลูกและการล าเลียงในประเทศอย่างจริงจังตลอดมา ท าให้กลุ่ม ผู้ค้าได้น าเข้ามา
จากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีราคาถูกกว่า และ 4) พ้ืนที่ภาคกลางมีการ ลักลอบน าเข้ายาบ้า และฝิ่น    
ในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิมีการลักลอบน าเข้าเฮโรอีน ไอซ์ และโคเคน ถ้าพิจารณาจากตัวยาที่มี
การลักลอบน าเข้า มาในหลายพื้นท่ี นั้น พบว่าเป็นยาบ้า ร้อยละ 82.9  ที่เป็นการน าเข้าจากชายแดน
ภาคเหนือ รองลงมาเป็นพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร้อยละ 16  ชายแดนภาคกลาง    
ร้อยละ 1.1 โดย มีสัดส่วนการน าเข้าในชายแดนภาคเหนือลดลง ในขณะที่พ้ืนที่ชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีสัดส่วน การน าเข้า ที่เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักเนื่องมาจากการ
ด าเนินการสกัดกั้นในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ ได้มีการด าเนินการ ที่ดียิ่งขึ้น ท าให้กลุ่ม ผู้ค้ายาเสพติด
บางส่วนได้หันไปน าเข้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของ
เจ้าหน้าที่ ส าหรับ ไอซ์  ร้อยละ 53.2  มีการ น าเข้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสัดส่วน ร้อยละ 26.6     
มาจากชายแดนภาคเหนือและร้อยละ 20.2 มาจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ส านักงาน
อ านวยการร่วม, 2555) 
 จ ากการป้องกันและ สกัดกั้นตามเส้นทางล าเลียงยาเสพติดจากชายแดนอย่างเข้มงวดนั้น    
ส่งผลให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าได้หันมา ท าการผลิตยาบ้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ   
จังหวัดปริมณฑล เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมตามเส้นทางล าเลียงหรือเพ่ิมปริมาณตามความต้องการที่  
เพ่ิมข้ึน เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องอัดเม็ดยา หัวตอก  และสารเคมีที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบส าหรับ ผลิตยาบ้าในเขตพ้ืนที่ตอนในของประเทศ รวม 8 แห่ง ได้แก่ อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อ าเภอพระนครศรี   
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตคลองเตย เขตภาษีเจริญ และเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร    
การจับกุมคดียาเสพติดรองลงมาจากยาบ้าคือกัญชาแห้ง มักจะลักลอบน าเข้ามาทางชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือโดยบรรทุกเรือหางยาวแล้วแล่นข้ามแม่น้ าโขงมาซุกซ่อน
ไว้ยังริมฝั่งแม่น้ าทางด้านจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นจะมีการ
นัดเวลาส่งมอบยาเสพติดกันในตอนกลางคืนเพ่ือหลบเลี่ยงการ ปราบปรามจับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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ไอซ์เป็นอีกตัวยาหนึ่งที่เฝ้าระวังมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2548 และในปี พ.ศ.  2553 มีการตรวจยึดของกลาง
ปริมาณสูงตั้งแต่ 30  กิโลกรัมข้ึนไป 2 คดี  โดยลักลอบน ามาจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค า
เข้าสู่ประเทศไทยทางชายแดนภาคเหนือและภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น กลุ่มประเทศอิหร่านและทวีปแอฟริกา 
เพ่ือจ าหน่ายให้ แก่นักท่องเที่ยวตาม สถานบริการหรือ สถานบันเทิงในประเทศและ ยังส่งผ่านออกไปสู่
ประเทศท่ีสาม เช่น  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไต้หวัน ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น  ในส่วนของ ยาเสพติดประเภทอ่ืนที่ พบว่ามีการแพร่ระบาด อยู่ในสถานบริการ สถาน
บันเทิง หรือในสถานที่อ่ืนๆ เช่น โคเคนจะ ถูกลักลอบน าเข้ามาจากประเทศ แถบทวีปอเมริกาใต้  โดย
กลุ่มนักค้าเครือข่ายแอฟริกัน  คีตามีนจะ ถูกน าเข้ามาจากประเทศอินเดียเพื่อส่งต่อไปยังประเทศ
มาเลเซีย เอ็กซ์ตาซี ถูกน าเข้ามาโดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ พืชกระท่อมยังเป็นที่
นิยมในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในภาคใต้โดยมีชาวพม่าถูกจับกุมในคดีของพืชกระท่อมเป็นจ านวนมากใน
พ้ืนที่จังหวัดระนอง และยังมีกลุ่มวัยรุ่นน าไปผสมเป็นเครื่องดื่มท่ีเรียกว่าสี่คูณร้อยซึ่งมีการแพร่ระบาด
เกือบทุกจังหวัดของภาคใต้ (ส่วนการข่าว, 2554) 
 การลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศทางชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือ
อีสานเหนือ (จักษ์ จิตตธรรม, 2552)  หากเจาะให้ลึกถึงต้นตอ ตลอดจนเส้นทางล าเลียงยาเสพติดนั้น 
ต้องยอมรับว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้มีวิวัฒนาการพัฒนาปรับเปลี่ยนช่องทางในการล าเลียงขนส่ง
ยาเสพติดเสมอ จนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามไล่ตามแทบไม่ทัน 
จากเดิมนั้นยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจะถูกล าเลียงจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าสู่ชายแดนทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย แต่เมื่อรัฐบาลเข้มงวดการป้องกันปราบปรามและตรวจตราเข้มกันทุกตารางนิ้วแล้ว 
ขบวนการค้ายาเสพติดจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการค้าและการลักลอบล าเลียงขนส่ง ยาเสพติด 
มาอยู่ที่บริเวณในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร รวมความยาว
กว่า 500 กิโลเมตร มีพ้ืนที่เฝ้าระวัง 23 อ าเภอ  88 ต าบล และอีก 343 หมู่บ้าน ที่ติดแนวชายแดนฝั่ง
แม่น้ าเหลืองและแม่น้ าโขง  ตลอดจนพื้นที่สันดอนตามล าน้ า 69 แห่ง รวมจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า อีก 
18 จุด (ไชยฤทธิ์ เสนาะวาที , 2555) ปัญหายาเสพติดเป็นอาชญากรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการกระท าความผิดดังที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ หากไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไข
จะกลายเป็นปัญหาและภาระอันยิ่งใหญ่ของสังคมและประเทศชาติ ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต 
ทรัพย์สินและความไม่ม่ันคงในความปลอดภัยของประชาชน รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
เพ่ือป้องกันและปราบปราม รวมถึงการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอันเนื่องมาจากการก่ออาชญากรรม
ด้านยาเสพติดและการใช้ยาเสพติดประเภทต่างๆ ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมากองก าลังสุรศักดิ์มนตรีตรวจ
พบว่ายาบ้ามีการทะลักเข้ามาและผ่านแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสาน
เหนือสูง มากขึ้น กว่าเดิม โดยถูกส่งมาจากขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศพม่า ข้ามมายังเมือง
เวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวแล้ว ได้พักยาเสพติดไว้ในพ้ืนที่ของประเทศลาว ซ่ึงต้ังอยู่
ฝั่งตรงข้ามของ  5 จังหวัดชายแดน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังกล่าวของประเทศไทย  
ก่อนจะลักลอบขนยาเสพติดแบบที่เรียกว่า “กองทัพมด”  ขนย้ายยาเสพติดมาไว้ที่สันดอนกลางแม่น้ า
โขงเพ่ือรอจังหวะและโอกาสขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย  ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ขบวนการค้ายา
เสพติดจะใช้เส้นทางภาคเหนือ  เริ่มตั้งแต่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ด้วยการที่
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เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารได้เข้มงวดกวดขัน ในการกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ท าให้กลุ่มพ่อค้ายาเสพติด ได้ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ในการล าเลียงขนส่งยาเสพติด
เข้ามายังพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือมากยิ่งขึ้น 
 ปัญหาที่น่าหนักใจอีกประการหนึ่งในการปราบปราม จับกุมยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือนั้น คืออาจมีเจ้าหน้าที่บางส่วนหรือ
บางหน่วยงานของประเทศเพ่ือนบ้านได้เข้าไปเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นหรือรับผลประโยชน์ต่างๆ ท าให้
ยาบ้าทะลักเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น ประกอบกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือมีมากกว่า 100 ราย โดย จะใช้เส้นทาง ในการล าเลียง
แทรกซึมตามช่องทางที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพ่ือน ายาเสพติดมาพักไว้ตามเนินดินสันดอนต่างๆ แล้วจึง
ใช้กองทัพมดหรือผู้รับจ้างล าเลียงขนส่งทยอยน ายาเสพติดมาข้ึนทางฝั่งประเทศไทย และหลังจากการ
รวบรวมยาเสพติดให้ครบตามจ านวน ยอดที่มีการสั่งซื้อแล้วจะใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือเข้าไปยังพื้นท่ี
ชั้นในของประเทศไทย โดยปกติยาบ้าส่วนใหญ่นั้นจะถูกลักลอบน ามาจากบริเวณริมแม่น้ าโขงแล้วผ่าน
มาทางเขตจังหวัดอุดรธานี เขตจังหวัดขอนแก่น และเขตจังหวัดนครราชสีมา ก่อน ที่จะมีการกระจาย
เข้าไปสู่เขตจังหวัดในภาคกลาง ซ่ึงราคายาบ้าก่อนที่จะข้ามเข้ามาฝั่งประเทศไทยราคาเม็ดละ 50 บาท 
แต่พอได้ ข้ามเข้ามาถึงฝั่งประเทศไทยแล้วราคาจะขยับขึ้นเป็นเม็ดละ 150-200 บาท สถานการณ์  
ความรุนแรงของยาเสพติดตามแนวชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีแนวโน้มว่าจะรุนแรง
มากขึ้นกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศริมฝั่งแม่น้ าโขงนั้นเอ้ืออ านวย ประโยชน์ ต่อ
ผู้กระท าผิดเป็นอย่างมาก ผู้ลักลอบขนยาเสพติดสามารถน ายาเสพติดมาขึ้น ในเขตฝั่งประเทศไทยได้
ทั้งหมดเพียงแค่รอจังหวะและโอกาสที่เจ้าหน้าที่เผลอหรือเป็นช่วงที่ปลอด จากเจ้าหน้าที่เท่านั้น  โดย
พ้ืนที่ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือที่พบว่ามีสถานการณ์การลักลอบ
ขนยาเสพติดเข้ามามากท่ีสุดและโดยเฉพาะยาบ้า หรือแอมเฟตามีน คือ จังหวัดหนองคายและจังหวัด
นครพนม (ไชยฤทธิ์ เสนาะวาที, 2555) 
 ประกอบกับ สถานการณ์ของยาเสพติดประเภทต่างๆ ในภาพรวมทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มของ  
การแพร่ระบาดที่สูงขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อไป เช่นเดียวกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
เกือบทุกประเทศของทวีปเอเชียและรวมถึงประเทศไทยที่ก าลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ รอบด้านอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือปัญหาของยาเสพติด ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอ่ืนๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรม ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และปัญหาเก่ียวกับความม่ันคงของ
ชาติ ทุกปัญหาเหล่านั้นล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตและความเป็นอยู่ในการด ารงชีพตามปกติ
สุขของประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมี
เกิดข้ึนในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยแต่ละจังหวัดจะมีสถานการณ์ ความรุนแรง ของยาเสพติดที่
แตกต่างกันไปตามปัจจัยและสิ่งที่เอ้ืออ านวย  เมื่อมีกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเกิดขึ้น แล้วนั่นหมายความว่า
จะต้องมีกลุ่มผู้ค้าหรือกลุ่มผู้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษเกิดข้ึนด้วยเพราะยาเสพติดไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งของ
ที่จะส่งมอบให้กันเปล่าๆ ได้ ผู้ผลิตจะต้องลงทุนซื้อสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นหลักและสารเคมีที่เป็น
ส่วนประกอบมาใช้ในการผลิต ส่วนผู้ค้าหรือผู้จ าหน่าย ก็ต้องลงทุนซื้อยาเสพติดเหล่านั้นเพื่อมา
จ าหน่ายให้กับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดอีก ต่อหนึ่ง จะเห็นได้ว่ากว่าที่ยาเสพติดจะมาถึง ยังกลุ่มผู้เสพได้นั้น  
ได้ผ่านขั้นตอนการซื้อขาย มาหลายต่อหลายชั้น ซ่ึงรูปแบบและวิธีการค้ายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ก็จะ
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แตกต่างกันไป แต่ถ้าแยกเป็นจ าพวกหรือกลุ่มแล้วจะ มีผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 2 จ าพวก คือ ผู้ซื้อหรือผู้ที่
มีความต้องการใช้ยาและผู้ขายหรือผู้ที่ต้องการจ าหน่าย ส าหรับยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย
มีหลายชนิด เช่น เฮโรอีน ไอซ์ กัญชา พืชกระท่อม สารระเหย เป็นต้น แต่ที่พบว่า ก าลังแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงมากท่ีสุดอยู่ในขณะนี้ก็คือสารกระตุ้นประเภทเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า  เนื่องจากมีส่วน
ทีไ่ด้เปรียบมากกว่ายาเสพติดชนิดอ่ืนๆ นั่นคือสามารถท าการผลิตหรือท าการสังเคราะห์ ขึ้นได้ง่ายกว่า 
ให้ผลตอบแทนเป็นก าไรที่สูงกว่า เป็นที่ต้องสงสัยหรือเสี่ยงต่อการถูกจับกุมน้อยกว่าเพราะมีขนาดของ
เม็ดยาที่เล็ก ซึ่งก าลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง เมื่อใด เมทแอมเฟตามีน
หรือยาบ้าจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง  ซึ่งท า
หน้าที่ควบคุมความคิด ความทรงจ า การท างานของหัวใจ การหดหรือขยายของหลอดโลหิต หากว่ามี
การเสพหรือได้รับสารเสพติดประเภทนี้เข้าไปในร่างกายมากๆ ติดต่อกันนานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
จะท าให้ร่างกายผู้เสพทรุดโทรม มีอาการประสาทหลอนหรือคลุ้มคลั่ง ส่งผลให้ผู้ เสพมีพฤติกรรมที่
แสดงท่าทางออกมาในลักษณะแบบการใช้ความรุนแรง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญ
เร่งด่วน  ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการด ารงชีวิตตามปกติสุขของประชาชน อีกท้ังยัง เป็น
นโยบายของรัฐบาล ประกอบกับขบวนการค้ายาเสพติดได้มีการเริ่มปรับเปลี่ยน วิธีการ เส้นทางการค้า  
และการลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพติดเข้ามาในประเทศ ไทยบริเวณพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาของการวิจัย ได้แก่  
 1. ประสิทธิ ผลการน านโยบายการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2 . ปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
1.2 ค าถามในการวิจัย 
 1.2.1 ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นอย่างไร  
 1.2 .2 ปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอะไรบ้าง 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษา ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะ แนวทาง การ พัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด      

ที่ใช้ในการวิจัย โดยมีตัวแปรที่เลือกศึกษา 2 ชุด  คือ ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 
 
         ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
    

   - ความชัดเจนของนโยบาย 
   - ความเข้าใจในนโยบาย 
   - นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
   - นโยบายสามารถวัดผลได้ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน     

1. การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน  
3. การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา 
   ระยะยาว 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน     

   - การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน 
   - การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 
   - การสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน 
   - การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 
   - การร่วมมือระหว่างประเทศ 
   - การสกัดก้ัน 
   - การบริหารจัดการ 
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1.5 สมมติฐานของการวิจัย 
 จากค าถามในการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐาน ของการ
วิจัยไว้ว่า การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดย ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญต่างๆ ประกอบด้วย 
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล และปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในพื้นที่ 2 จังหวัดของภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือตอนบน ที่มีพ้ืนที่แนวชายแดนติดกับแม่น้ าโขงและประเทศเพ่ือนบ้าน อีกท้ังยังมี สถาน  
การณ์การลักลอบน าเข้าและ การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ได้แก่  จังหวัด หนองคาย และจังหวัด
นครพนม 
 1.6.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษา ตามขอบเขต ของแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาประสิทธิผลการน า นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  ปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนบน และประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 1.6.3 ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย บุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยตรงจากการได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และมี
หน้าที่โดยอ้อมจากการมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินงานด้านยาเสพติด จ านวน 5 กลุ่ม  
ประกอบด้วย 

     1) ผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ได้แก่ 
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด หรือตัวแทน 

 2 ) คณะท างานส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหรือประสานงานภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  
ซึ่งมาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด   

 3) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน  
 4) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมือง  
 5) ข้าราชการต ารวจ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ)      

ทุกสถานี ที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 1.6.4 ระยะเวลาที่ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ถึง
เดือน มิถุนายน 2557 โดยมีขอบเขตการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในปีงบประมาณ 2556   
(เดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน กันยายน 2556)   
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1.7 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้
โดยศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การที่ส่วนราชการ  หน่วยงาน รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ได้ร่วมกันด าเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามนโยบาย
ด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
 การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด หมายถึง การ ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามจับกุม ผู้กระท าผิดยาเสพติด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติดจากผู้มีอ านาจตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ 
 การค้ายาเสพติด หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้ค้ายาเสพติดให้โทษได้แสดงออก โดยมีการตกลงว่า
จะมีการซื้อ การขาย หรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อื่นใดที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ  
 ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง ยาหรือสารเคมี ซึ่งเมื่อได้เสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกัน     
ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง หรือสารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือ
การสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อบุคคลที่ได้เสพหรือได้น าเข้าไปในร่างกายแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย 
หรือจิตใจของผู้นั้น  
 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง
เพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด และให้หมายความรวมถึงการสบคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายาม
กระท าความผิดดังกล่าวด้วย 
 การซุกซ่อน หมายถึง แอบ แอบแฝง ปิดบัง หลบไว้ในที่ลับตา หรือวิธีการปกปิดอ าพราง  
หรือซ่อนเร้นยาเสพติดให้โทษเพ่ือความสะดวกในการล าเลียงหรือการค้า รวมทั้งให้รอดพ้นจากการ
พบเห็นหรือถูกตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ 
 การล าเลียงขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายยาเสพติดจาก สถานที่แห่งหนึ่งเพ่ือไปยังสถานที่ 
อีกแห่งหนึ่งในลักษณะเป็นการต่อเนื่องกัน 
 เครือข่าย หมายถึง การเก่ียวข้องต่อกันหรือมีความสัมพันธ์ต่อกันหรือยุ่งเกี่ยวกันอยู่เสมอ  
เป็นระยะเวลาหนึ่งและมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดให้โทษ  
 บ าบัดรักษา หมายถึง การรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดทุกระบบ 
ซึ่งถือเสมือนว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาให้หายเพื่อกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้ตามปกติ  
 กลุ่มเสี่ยง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมายถึง พ้ืนที่ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนที่มีแนวชายแดนติดกับแม่น้ าโขงและประเทศเพ่ือนบ้าน รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย  
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร  
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 การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมายถึง การศึกษาถึงผลการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2556 (เดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน กันยายน 2556) 
 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผลของการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ ปราบปราม       
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 
 1.8.1 ท า ให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 1.8.2 ท า ให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 1.8.3 ท า ให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนา ประสิทธิผลการน านโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 1.8.4 หน่วยงาน ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและการ
ปราบปรามยาเสพติด  สามารถน าผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใ นการ
วางแผนหรือการก าหนดนโยบายและด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได ้
 
1.9 การน าเสนอบทวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เน้นเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการบรรยายสรุปโดยมีบทบาทต่างๆ   
ตามล าดับ ดังนี้  
 บทที่ 1 บทน า กล่าวถึง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ค าถามในการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย      
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย และการน าเสนอบทวิจัย  
 บทที่ 2 เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 บทที่ 3 เป็นการน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 บทที่ 4 เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 บทที่ 5 เป็นการน าเสนอบทสรุป การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้ ผู๎วิจัยนําเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาประสิทธิผล
การนํานโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัย มี รายละเอียดของเนื้อหา ได๎แกํ 2.1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ประสิทธิผล  
2.2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 2.3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
2.4) แนวคิดความเป็นมาเก่ียวกับยา เสพติด 2.5) นโยบายด๎านยาเสพติด 2.6) ยุทธศาสตร์สํานักงาน
ตํารวจแหํงชาติ พ.ศ. 2555-2564 2.7) พ้ืนที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2.8) งาน 
วิจัยที่เกี่ยวข๎อง 2.9) นิยามปฏิบัติการ 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 สุชาติ ค๎าทางชล (2555) ได๎กลําวถึง แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การ วําเป็นตัวกําหนด
แนวความคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์การ ในปัจจุบันมีแนวความคิดเก่ียวกับองค์การอยูํมากมาย 
ทั้งท่ีเหมือนกันและแตกตํางกัน โดยแนวความคิดเก่ียวกับองค์การที่สําคัญๆ ได๎แกํ 
 1. การมององค์การในแงํของระบบและเปูาหมาย ( Goal and System Perspectives)  
แนวความคิดนี้เป็นทฤษฎีสําคัญท่ีใช๎ในการกําหนดแนวความคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์การ  
ทัศนะเก่ียวกับองค์การตามแนวคิดนี้เห็นวําองค์การเป็นหนํวยงานซึ่งถูกสร๎างข้ึนอยํางมีเหตุผลเพื่อให๎
บรรลุถึงเปูาหมายที่ได๎กําหนดไว๎ การมององค์กรในทัศนะของระบบจะเน๎นเรื่ององค์กรประกอบของ
หน๎าที่สํวนตํางๆ ในองค์การและความสัมพันธ์ขององค์การกับสิ่งแวดล๎อม โดยองค์การถูกมองใน
ลักษณะที่เป็นระบบเปิด กลําวคือ รับตัวปูอนจากสิ่งแวดล๎อมแล๎วทําการแปรสภาพตัวปูอนดังกลําว 
เพ่ือให๎เป็นผลผลิตออกสูํสภาพแวดล๎อม ซึ่งอาจหมายถึงผลผลิตหรือบริการ ประสิทธิภาพขององค์การ
จึงหมายถึงความอยูํรอดโดยการรักษาความสมดุลระหวํางองค์ประกอบของหน๎าที่ตํางๆ ภายใน
องค์การและระหวํางองค์การกับสิ่งแวดล๎อมมากกวําเรื่องการบรรลุเปูาหมายบางประการ ข๎อโต๎แย๎ง
เกี่ยวกับการมององค์การตามทัศนะนี้ก็คือความเป็นไปได๎ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในเรื่องการ
กําหนดเปูาหมายให๎แนํนอนชัดเจน นอกจากนั้นยังมีปัญหาในเรื่องความชัดเจนในการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือให๎องค์การอยูํรอดจะเป็นอยํางไรจึงเหมาะสมที่สุด  
 2. การมองในแงํของการพัฒนาองค์การ ( Organization Development Perspectives)  
องค์การตามทัศนะนี้เชื่อวําคนแตํละคนควรมีโอกาสที่จะบรรลุความสามารถสูงสุดของตนเอง ( Self- 
Actualization) และรักษาความสามัคคี ความเป็นเอกลักษณ์ของตนภายในองค์การ แนวความคิด
ดังกลําวจะเป็นตัวกําหนดลักษณะขององค์การ คือให๎แตํละคนรับผิดชอบในการกําหนดเปูาหมายของ
ตนเองและจัดการดําเนินงานด๎วยตนเองเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่กําหนด ระบบการสื่อข๎อความจะต๎อง
เปิดและไมํบิดเบือนทั้งในระดับเดียวกัน ระดับสูงไปต่ําและต่ําไปสูง จะต๎องกล๎าเผชิญกับความขัดแย๎ง
และรํวมกันแก๎ไขความขัดแย๎ง โดยกระบวนการแก๎ไขปัญหารํวมกัน ลักษณะของการมององค์การตาม
แนวคิดนี้ประกอบด๎วยลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นการมององค์การโดยใช๎ความคิดเห็นสํวนบุคคล 
(Normative Views) 2) ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยูํกับความรู๎ความสามารถขององค์การในการ
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อํานวยความสะดวกเพ่ือให๎คนสามารถบรรลุความต๎องการของตนเองได๎และในขณะเดียวกันก็จะสํงผล
ไปยังองค์การด๎วยในที่สุด และ 3) เป็นการกําหนดรูปแบบองค์การในอุดมคติ 
 3. แนวความคิดเก่ียวกับองค์การ โดยเน๎นในเรื่องกระบวนการจัดองค์การอยํางละเอียดเพื่อ 
ค๎นหาตัวขจัดและตัวกระตุ๎นความคลุมเครือของขําวสาร ตัวการขจัดความคลุมเครือของขําวสาร คือ 
การเพ่ิมความม่ันคงขององค์การ สํวนตัวการกระตุ๎นความคลุมเครือของขําวสาร ได๎แกํ ความไมํเป็น
สาระ ความเทอะทะ การปลํอยตามยถากรรม การหลอกลวง ความใหญํโต ความไมํเป็นระเบียบ   
การลวงและการบํนวํา โดยการเพ่ิมในตัวการดังกลําวจะให๎มีผลตํอประสิทธิผลขององค์การ  
 4. องค์การในฐานะท่ีเป็นสมรภูมิทางการเมือง แนวความคิดนี้มององค์การในลักษณะที่เป็น
สมรภูมิ กลําวคือองค์การจะประกอบด๎วยกลุํมบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งตํางก็จะ
พยายามจะมํุงเข๎าสูํเปูาหมายของตน กลุํมบุคคลดังกลําวจะมีการรวมตัวกันเพ่ือการเจรจาตํอรอง
ผลประโยชน์ของกลุํม 
 2.1.1 ความหมายของประสิทธิผล 

        ธนภูมิ ชาติดี (2554) ได๎กลําวถึงความหมายของคําวํา ประสิทธิผล (Effectiveness)  
ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องประสิทธิผลกันอยํางแพรํหลายและมีการนิยามความหมายแตกตางกัน  
โดยมีการใช๎หลักเกณฑ์หลายประการมาประกอบกัน ซ่ึงมีผู๎ที่ให๎ความหมายหรือคํานิยามตํางๆ  ดังเชํน  
อรุณ รักธรรม (2525) กลําววํา ประสิทธิผล  หมายถึง ความสามารถขององค์การที่จะดําเนินการให๎
บรรลุเปูาหมาย 4 ประการ คือ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์การ (Integration) 2) การ
ปรับตัวขององค์การให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม  (Adaptability) 3) การปรับตัวขององค์การให๎
สอดคล๎องกับสังคม  (Social Relevance) และ 4) ผลผลิตขององค์การ  (Productivity) ในสํวนของ  
ภรณี กีร์ติบุตร (2529) ให๎ทัศนะวํา  ประสิทธิผลขององค์การ  (Organizational Effectiveness) 
หมายถึง ความมากน๎อยของการที่องค์การในฐานะเป็นระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัต ถุประสงค์
ได๎โดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยูํโดยไมํทําให๎ทรัพยากรและหนทางเสียหาย  ไมํสร๎างความตึงเครียด
ที่ไมํสมควรแกํสมาชิก  มาตรการที่ใช๎ในการวัดประสิทธิผลขององค์การตั้งอยูํบนวิธีการและเปูาหมาย  
โดยจะมีเกณฑ์บํงชี้ในการวัดประสิทธิผลคือความสามารถในการผลิตขององค์การ  ความยืดหยุํนของ
องค์การในรูปของความสําเร็จในการปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การและความสําเร็จใน
การปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นนอกองค์การและการปราศจากความกดดันหรือการ
ขัดแย๎งอยํางรุนแรงระหวํางกลุํมยํอยในองค์การ หรือระหวํางหนํวยงานในองค์การ  ในสํวนของ  สชีอิน 
(Schein, 1985) มีความเห็นวําประสิทธิผลองค์การ  หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององค์การใน
การที่จะอยูํรอด  (Survival) การปรับตัว (Adapt) การรักษาสภาพ  (Maintain) และการเติบโต 
(Grow) ไมํวําองค์การนั้นจะมีหน๎าที่ใดที่ต๎องการให๎ลุลํวง  สําหรับของ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2551)  
ได๎กลําววํา นอกจากความสามารถในการบรรลุเปูาหมายอันเป็นความมีประสิทธิผลโดยทั่วไปแล๎วการ
ประเมินประสิทธิผลอาจพิจารณาได๎จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพ้ืนฐานขององค์การหรือ
ความสามารถในการผลิตสินค๎าหรือบริการขององค์การ นั้น ความพร๎อมหรือความเป็นไปได๎ในการ
ปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงเม่ือถูกขอร๎องให๎ทํา ผลตอบแทนหรือผลกําไรที่ได๎รับจากการผลิตสินค๎าและ
บริการ  ดังนั้นกิจกรรมขององค์การที่เป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์การวํามีประสิทธิผล
หรือไม ํจึงประกอบไปด๎วยกิจกรรมตํอไปนี้คือการได๎มาซึ่งทรัพยากรที่ต๎องใช๎ในการปฏิบัติงาน  การใช๎



12 
 

ปัจจัยนําเข๎าอยํางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต  ความสามารถในการผลิตสินค๎าหรือบริการของ
องค์การ การปฏิบัติงานด๎านเทคนิควิชาการและด๎านการบริหารอยํางมีเหตุผล  การลงทุนในองค์การ  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมในองค์การ  และการตอบสนองความ ต๎องการและความสนใจ   
ในสํวน อีทซิโอนี่ (Etzioni, 1967) ได๎ให๎ความหมายของ ประสิทธิผลขององค์การ  หมายถึง ขนาดของ
ความสามารถขององค์การในการที่จะสามารถทางานบรรลุเปูาหมายที่ ได๎กําหนดไว๎  สํวนของ สชีอิน  
(Schein, 1985) ให๎ความหมาย ประสิทธิผลขององค์การ  หมายถึง สมรรถนะขององค์การในการที่จะ
อยูํรอด การปรับตัว การรักษาสภาพและการเติบโต ไมํวําองค์การนั้นจะมีหน๎าที่ใดต๎องการให๎ลุลวง   
ประสิทธิผลขององค์การจะมีข้ึนได๎ยํอมข้ึนอยูํกับเงื่อนไขที่วําองค์การสามารถทาประโยชน์จาก
สภาพแวดล๎อมจนบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งใจไว๎  แตํสิ่งที่สําคัญที่สุดอยูํเบื้องหลังควบคูํกับ
ประสิทธิผลก็คือ  ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) ซึ่งหมายถึง การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบ
การทํางานที่กํอให๎เกิดผลได๎สูงโดยได๎ผลผลิตที่มีมูลคําสูงกวํามูลคําของทรัพยากรที่ใช๎ไป  และสําหรับ  
แคทและคาลท์ (Katz & Kahn, 1969) กลําวถึง ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง สภาวะที่องค์การ
สามารถเพ่ิมผลผลิตโดยที่ตัวปูอนคงท่ีหรือลดลง หรือมีผลผลิตคงท่ีโดยที่ตัวปูอนลดลง ประสิทธิผล 
หมายถึง ผลตอบแทนสูงสุดขององค์การในทุกทัศนะทางเศรษฐศาสตร์และทางเทคนิค ผลตอบแทน
สูงสุด หมายถึง การทํางานอยํางมีประสิทธิภาพ สําหรับกลุํมท่ีไมํใชํนักเศรษฐศาสตร์และกลุํม
นักการเมือง ผลตอบแทนสูงสุด หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิผลโดยไมํต๎องเพ่ิมประสิทธิภาพ  

 ปัจจัยพื้นฐานของประสิทธิผลของกลุํม นิติพล ภูตะโชติ (2556) ได๎กลําววํา กลุํมจะมี
ประสิทธิภาพหรือบรรลุเปูาหมายขึ้นอยูํกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของกลุํมจะสามารถ
ดําเนินงานของกลุํม ประกอบด๎วย ปัจจัยนําเข๎า ปริมาณการผลิตและผลผลิต ซึ่งผลผลิตจะมีคุณภาพดี 
มากน๎อยเพียงใดยํอมข้ึนอยูํกับปัจจัยนําเข๎าที่มีคุณภาพด๎วย ถ๎าปัจจัยนําเข๎าด๎อยคุณภาพจะสํงผลให๎
ผลผลิตมีคุณภาพต่ําตาม ดังนั้นปัจจัยนําเข๎าจึงมีความสําคัญตํอการผลิต ได๎แกํ 

 1. งาน ( Task) คือ สิ่งที่สมาชิกในกลุํมต๎องปฏิบัติ อาจจะมีความยากงํายแตกตํางกัน  
งานบางชนิดอาจใช๎คนที่มีความรู๎ความสามารถสูงและใช๎เทคนิคตํางๆ ในการปฏิบัติ เป็นงานที่
ยากลําบากต๎องใช๎ความพยายามสูง มีความซับซ๎อนมาก แตํงานบางอยํางอาจมีความไมํยุํงยากสามารถ
ปฏิบัติให๎บรรลุผลได๎โดยงําย ดังนั้นในการทํางานตํางๆ สมาชิกในกลุํมจะต๎องรํวมมือรํวมใจกันใช๎ความ
พยายามอยํางเต็มที่เพ่ือให๎งานของกลุํมสําเร็จตามที่ต๎องการ 

 2. เปูาหมาย ( Goal) รางวัล ( Rewards) ทรัพยากร ( Resources) ในเรื่องของ
เปูาหมายนั้น กลุํมจะต๎องมีเปูาหมายที่ชัดเจนแนํนอน มีความเหมาะสม เปูาหมายควรมีลักษณะที่    
ท๎าทาย กระตุ๎นให๎เกิดการอยากจะทําให๎สําเร็จ เปูาหมายไมํควรสูงจนเกินไปจนไมํมีใครสามารถทําได๎
สําเร็จ ในเรื่องของรางวัลเพ่ือจูงใจให๎สมาชิกทํางานให๎บรรลุผลสําเร็จ รางวัลจะต๎องมีคุณคํา มีมูลคํา
เหมาะสมกับความเหนื่อยยากในการปฏิบัติงาน ทําให๎ผู๎รับเกิดความภาคภูมิใจในรางวัลเหลํานั้น สํวน
เรื่องทรัพยากร กลุํมควรจะมีทรัพยากรที่เพียงพอ ทั้งทรัพยากรด๎านบุคคลหรือทรัพยากรด๎านการผลิต 
และทรัพยากรดังกลําวจะต๎องมีคุณภาพ จึงจะทําให๎สามารถสร๎างผลผลิตที่มีประสิทธิผลขึ้นมาได๎ 

 3. เทคโนโลยี ( Technology) คือ เครื่องมือหรือกลไกที่ชํวยให๎งานสําเร็จ งานบาง
ชนิดจะต๎องใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงจะสามารถผลิตสินค๎าหรือผลงานตํางๆ ออกมาให๎มีคุณภาพสูงได๎ 
เพราะธุรกิจในปัจจุบันมีการแขํงขันกันสูงมาก ผู๎ที่มีความสามารถเทํานั้นจึงจะอยูํรอดในธุรกิจได๎  
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ดังนั้นเทคโนโลยีที่ทางกลุํมนํามาใช๎ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะชํวยให๎ผลผลิตของกลุํมมีคุณภาพดีเป็นที่
ต๎องการของลูกค๎า 

 4. ความหลากหลายของสมาชิก ( Membership Diversity) กลุํมตํางๆ จะมีความ
หลากหลายของบรรดาสมาชิก เพราะอาจจะมีความแตกตํางกันหลายด๎าน เชํน เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ ความรู๎ความสามารถ ทักษะความชํานาญ ความขยัน ความรับผิดชอบในการทํางาน 
สมาชิกของกลุํมมีบทบาทท่ีสําคัญมากตํอความสําเร็จของงานในกลุํม ดังนั้นสมาชิกจะต๎องเป็นผู๎ที่มี
ความรู๎ความสามารถ ทักษะความชํานาญ และมีความรับผิดชอบในหน๎าที่อยํางเต็มความสามารถ      
จึงจะสามารถขับเคลื่อนให๎งานขององค์การบรรลุเปูาหมายตามที่องค์การได๎กําหนดเอาไว๎ 

 5. ขนาดของกลุํม ( Group Size) ขนาดของกลุํมมีผลตํอความสําเร็จในการทํางาน 
กลุํมท่ีเล็กเกินไปอาจไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่หรือภารกิจตํางๆ ให๎สําเร็จได๎ทันเวลา สํวนกลุํมที่ใหญํ
จนเกินไปมีสมาชิกในกลุํมหลายคน อาจทําให๎เกิดปัญหาหลายอยําง เชํน ความขัดแย๎ง ความเห็นไมํ
ตรงกัน จะทําให๎เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานรํวมกัน ดังนั้นขนาดของกลุํมที่มีความเหมาะสมตํอการ
ปฏิบัติหน๎าที่ให๎สามารถบรรลุผลได๎ควรจะมีสมาชิกอยูํระหวําง 5-7 คน หากกลุํมมีขนาดเล็กหรือใหญํ
เกินกวํานี้ อาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติงานและอาจเกิดผลเสียตํอการดําเนินงานขององค์การมากกวํา 

 
การแสดงถึงกระบวนการของกลุํมงานที่เป็นระบบเปิด 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกลุํมงานที่เป็นระบบเปิด 
ที่มา: นิติพล ภูตะโชติ (2556) 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า  
(Inputs) 

1. งาน (Task) 
2. เปูาหมาย (Goal)  
    รางวัล (Rewards) 
    ทรัพยากร (Resources) 
3. เทคโนโลย ี
    (Technology) 
4. ความหลากหลายของ 
    สมาชิก (Membership 
    Diversity) 
5. ขนาดของกลุํม  
    (Group Size) 

ปริมาณการผลิต  
(Throughputs) 

 
กระบวนการกลุํม 
(Group Process) 

 
 

วิธีการที่สมาชิก 
ทํางานด๎วยกัน 

 

 

ผลผลิต  
(Outputs) 

1. การทํางาน 
    (Task Performance) 
2. ความพึงพอใจของสมาชิก 
    (Member Satisfaction) 
3. ความสามารถในการดํารง 
    อยูํของทีม  
    (Team Viability) 
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 2.1.2 ขอบเขตของประสิทธิผล  
 องค์ประกอบสําคัญท่ีกําหนดขอบเขตของประสิทธิผล มี 2 ประการ คือ 1) ทฤษฎี
องค์การ ลักษณะของทฤษฎีองค์การจะเป็นตัวกําหนดโครงสร๎างของประสิทธิผลขององค์การอยําง
กว๎างๆ เชํน จะเน๎นในเรื่องการแลกเปลี่ยนระหวํางองค์การและสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นขอบเขตที่จะชี้
ประสิทธิผลจะต๎องปรากฏคุณลักษณะของการแลกเปลี่ยนดังกลําว หรือตามแนวทางในด๎านเปูาหมาย
ก็จะเน๎นเปูาหมายที่กําหนดไว๎ในฐานะท่ีเป็นตัวชี้ประสิทธิผล เป็นต๎น และ 2) คุณคําหรือความพอใจ 
คุณคําหรือความพอใจของผู๎ประเมินจะเป็นตัวกําหนดวําตัวชี้ประสิทธิผลตัวใดจะถูกเลือก เชํน 
เจ๎าของอาจกําหนดวําผลตอบแทนจากการลงทุนร๎อยละ 10 เป็นตัวชี้ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งจะ
เห็นวําตัวชี้ดังกลําวแสดงถึงคุณคําและความพอใจของผู๎ทําการประเมิน แสดงได๎ตามตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงแนวความคิดเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลขององค์การ   
 

ผู้ศึกษา แนวความคิด 
Argyris (1970) 
 
Bennis (1969) 
 
Child (1974, 1975) 
Duncan (1973) 
Dubin (1976) 
 
Etzioni (1960) 
 
Friedlander & Pickle (1968) 
 
Tannenbaum (1968) 
Katz & Kahn (1966) 
 
 
 
Mahoney & Weitzel (1969) 
 
 
Mott (1972) 
Price (1969) 

1. การปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมภายนอก 
2. การควบคุมสภาพแวดล๎อมภายใน 3. บรรลุวัตถุประสงค์ 
1. การปรับตัว 2. ความรํวมมือ 3. ความกระปรี้กระเปรํา 
4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
1. ผลกําไร 2. ความเจริญเติบโต   
1. ปรับตัว 2. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3. บรรลุเปูาหมาย 
1. การใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ความเป็นประโยชน์ของผลผลิตตํอสาธารณะ 
1. การมุํงสภาพแวดล๎อม 2. การจัดสรรทรัพยากรอยําง 
    เหมาะสมที่สุด 3. การบรรลุเปูาหมาย 
1. ความสามารถในการทํากําไร 2. ความพอใจของพนักงาน 
3. การมีสํวนชํวยเหลือสังคมและชุมชน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมือง 
1. ตัวแปรสอดแทรก: ความซื่อสัตย์ ความขัดแย๎ง 
    แรงกดดัน ทัศนคติและแรงจูงใจ 
2. ตัวแปรผลลัพธ:์ ปริมาณ (เชํน ยอดขาย) คําใช๎จําย 
    คุณภาพ เงินเดือน 
1. แบบจําลองธุรกิจทั่วไป: ความเชื่อถือได๎ ผลผลิต 
    การวางแผน ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
2. แบบจําลอง R & D: ความเชื่อถือ รํวมมือรํวมใจพัฒนา 
1. การกรับตัว 2. ความยืดหยุํน 3. ผลผลิต 
1. ผลผลิต 2. ขวัญ 3. การปรับตัว 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)   
 

ผู้ศึกษา แนวความคิด 
Seashore & Yuchtman (1967) 
Yuchtman & Seashore (1967) 
Simpson & Gulley (1962) 
 
Weick (1977) 

การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได๎มาอยํางเหมาะสมที่สุด 
การอยูํในตําแหนํงที่สามารถตํอรองกับสิ่งแวดล๎อมได๎ดีที่สุด 
1. การบรรลุเปูาหมาย 
2. การปรับตัวให๎เข๎ากับแรงกดดันทั้งภายในและภายนอก 
1. การพูดไร๎สาระ 2. ความงุํมงําม  
3. การเป็นไปตามยถากรรม 4. ลางสังหรณ์  
5. การหลอกลวง 6. ความใหญํโต 7. ความยุํมยําม 
8. การถเลไถล 

 
ที่มา: Edward, G.C. (1980) 
 
 จากตารางท่ี 2.1 พบวํา เกณฑ์ซึ่งใช๎ในการวัดประสิทธิผลขององค์การเรียงจากมาก
ไปหาน๎อย มีดังนี้ 1) การปรับตัวขององค์การให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม หมายถึงการปรับตัวในเรื่องของ
ผลผลิต การได๎มาของตัวปูอนการผลิต ตลอดจนการปรับให๎เข๎ากับความต๎องการของสภาพแวดล๎อม  
และ 2) การปรับตัวภายในองค์การ ได๎แกํ การปราศจากแรงเครียดภายในองค์การ ความพอใจของ
พนักงาน และความยืดหยุํน 
 2.1.3 แนวทางการประเมินประสิทธิผลขององค์การ  
 การวัดประสิทธิผลขององค์การ แบํงแบบกว๎างๆ มี 3 แนวทาง ดังนี้  
 1. การประเมินประสิทธิผลตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผล
ขององค์การ โดยใช๎แบบจําลองเปูาหมาย ซึ่งผู๎ทําการศึกษาวิจัยประสิทธิผลขององค์การได๎ใช๎แนวทาง
ที่นําสนใจ ได๎แกํ 
 1.1 ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความมากน๎อยที่องค์การสามารถบรรลุถึง
เปูาหมายได๎ โดยใช๎ทรัพยากรและวิธีการที่มีอยูํและโดยไมํทําให๎ทรัพยากรหรือวิธีการต๎องเสียหาย 
ตลอดจนจะต๎องไมํสร๎างความตึงเครียดที่ไมํสมควรแกํสมาชิก โดยมี จีออร์โกเปารอสและแทนเนนเบม 
(Georgopoulos & Tannenbaum, 1975) ได๎กลําววํา การวัดประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด๎วย
ตัวแปร ดังนี้ 1) ความสามารถในการผลิต 2) ความยืดหยุํนขององค์การในรูปของความสําเร็จในการ
ปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกขององค์การ และ 3) ความปราศจากความ
ตึงเครียดหรือการขัดแย๎งกันอยํางรุนแรงระหวํางกลุํมยํอยในองค์การหรือระหวํางหนํวยงานในองค์การ 
โดยเกณฑ์ท้ัง 3 ประการ มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับเปูาหมายขององค์การ  
 1.2 ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถในการบรรลุถึงเปูาหมาย 
โดย ไพร์ซ (Price, 1968) ได๎ทําการศึกษาโดยการสํารวจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์การที่
ได๎รับการตีพิมพ์มาแล๎ว จํานวน 50 เรื่อง การศึกษาวิจัยครอบคลุมองค์การเกือบทุกประเภท โดยมุํง
เสนอเกณฑ์ท่ีจะใช๎ประเมินประสิทธิผลขององค์การ ผลการวิเคราะห์ทําให๎ได๎พบตัวแปรแทรกซ๎อน  
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ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญตํอประสิทธิผลขององค์การ โดยตัวแปรแทรกซ๎อน ได๎แกํ 1) ความสามารถใน
การผลิต หมายถึงอัตราสํวนของผลผลิตตํอปัจจัยที่ใช๎ 2) การยินยอมปฏิบัติตาม หมายถึงความมาก
น๎อยในการที่สมาชิกขององค์การยอมรับบรรทัดฐานขององค์การ 3) ขวัญ หมายถึงความมากน๎อยที่
แรงจูงในของสมาชิกแตํละคนได๎รับการตอบสนอง 4) ความสามารถในการปรับตัว หมายถึงความมาก
น๎อยในการที่องค์การสามารถตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง และ 5) ความเป็นปึกแผํน หมายถึงความ
มากน๎อยของการตัดสินใจที่ยอมรับในสภาพแวดล๎อม อันจะเป็นเครื่องตัดสินความอยูํรอดในระยะยาว
ขององค์การ 
 อยํางไรก็ตาม ความสามารถในการผลิตมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดที่สุดกับความ
มีประสิทธิผลขององค์การและตัวแปรซึ่งสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลก็คือการยอมรับระบบการตัดสินใจ
วําถูกต๎องตามทํานองคลองธรรม องค์การมีความเป็นอิสระและมีการติดตํอสื่อสารกันสูงในการใช๎ 
Goal Model ในการประเมินประสิทธิผลขงองค์การมีข๎อบกพรํอง สรุปได๎ดังนี้ 1) การวัดประสิทธิผล
ขององค์การ โดยวัดจากการบรรลุเปูาหมาย ใช๎ได๎งํายกรณีท่ีองค์การมีเปูาหมายจํากัดและเป็น
รูปธรรม แตํในกรณีเปูาหมายมีลักษณะตํอเนื่องจะวัดได๎ยากและถ๎ายิ่งผลผลิตขององค์การมิใชํวัตถุท่ี
จะวัดได๎อยํางถูกต๎อง การวัดจะทําได๎ยากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นการวัดเฉพาะผลซึ่งสามารถวัดได๎นั้นจะ
เป็นอันตรายตํอการทํางานขององค์การ เพราะองค์การจะมุํงผลิตผลงานเฉพาะในสํวนที่วัดได๎เทํานั้น 
สํวนงานอื่นๆ ซึ่งวัดผลไมํได๎ แตํอาจมีความสําคัญและจําเป็นตํอองค์การ อาจถูกละเลยหรือได๎รับ
ความสนใจลดลงได๎ 2) การวัดประสิทธิผลขององค์การ โดยวัดจากการบรรลุเปูาหมาย จะทําได๎งําย
ยิ่งขึ้นเมื่อองค์การมีเปูาหมายเดียว แตํโดยปกติแล๎วองค์การจะมีหลายเปูาหมาย ซึ่งทําให๎วัดได๎ยาก 
เพราะการที่จะกําหนดให๎ชัดเจนวําเปูาหมายใดสําคัญกวําเปูาหมายอื่นมากน๎อยเพียงไดเป็นสิ่งที่ยาก 
จึงทําให๎ยากตํอการประเมินผลที่ได๎รับนั้นวํามีประสิทธิผลหรือไมํ และ 3) เปูาหมายบางเปูาหมายของ
องค์การ เป็นเปูาหมายอุดมคติหรือเปูาหมายในฝัน ซึ่งยากในการกําหนดเวลาที่จะบรรลุได๎ ดังนั้นการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยพิจารณาถึงการบรรลุเปูาหมายเพียงอยํางเดียวแล๎ว จะเห็นวํา
องค์การสํวนใหญํไมํมีประสิทธิผลซึ่งการวิเคราะห์ดังกลําวอาจไมํตรงกับความเป็นจริง 
 2. การประเมินประสิทธิผลในแงํของระบบทรัพยากร เนื่องจากในการประเมิน
ประสิทธิผลในแงํของเปูาหมายมีจุดอํอนและข๎อบกพรํองดังกลําว จึงมีการนําความคิดที่จะประเมิน
ประสิทธิผลในแงํของระบบทรัพยากร โดยมีความคิดวําองค์การเป็นระบบสังคมที่มีชีวิตซึ่งมีข๎อ
เรียกร๎องหรือความต๎องการบางอยํางในเวลาเดียวกัน องค์การจะต๎องตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อมหรือ
สถานการณ์บางอยํางเพ่ือให๎สามารถอยูํรอดและทํางานได๎อยํางมีประสิทธิผลตํอไป ประสิทธิผลของ
องค์การในแงํของตําแหนํงหรือสถานะในการตํอรองขององค์การ ซึ่งหมายถึงความสามารถของ
องค์การในการได๎มาซึ่งทรัพยากรที่หายากและมีคําจากสภาพแวดล๎อม และเห็นวําเปูาหมายของ
องค์การเป็นหนทางหรือกลยุทธ์ในการที่จะปรับสภาพขององค์การให๎อยูํในตําแหนํงที่ตํอรองกับ
สภาพแวดล๎อมได๎ดีขึ้น ดังนั้นเปูาหมายจึงมิใชํเกณฑ์ท่ีจะใช๎วัดประสิทธิผลขององค์การ แตํจะต๎องวัด
โดยการเปรียบเทียบกันระหวํางองค์การวําองค์การใดได๎รับทรัพยากรจากสภาพแวดล๎อมมากกวํากัน 
เกณฑ์ท่ีจะชํวยวัดความแตกตํางในด๎านทรัพยากร มีดังนี้ 
 2.1 ความคลํองตัว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นทรัพยากรอ่ืนได๎  
 2.2  เสถียรภาพ หมายถึง ความม่ันคง ความสามารถในการเก็บไว๎โดยไมํเสื่อมคํา  
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 2.3 ความไมํเหมาะสม หมายถึง ความมากหรือน๎อยของความเหมาะสมของ
ทรัพยากร องค์การที่มีประสิทธิผลเป็นองค์การที่สามารถเตรียมพร๎อมที่จะรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนกับทรัพยากรเพ่ือรักษาไว๎ซึ่งความสามารถในการตํอรองเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งทรัพยากรที่มีความ
เหมาะสมตํอไป  
 2.4 ความเป็นสากล หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช๎ได๎กับทุกองค์การ ทรัพยากร
มีความเหมาะสมเป็นสากลสําหรับทุกองค์การ เชํน คน สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เทคโนโลยีสําหรับปฏิบัติกิจกรรม และทรัพยากรที่แลกเปลี่ยนได๎งําย เชํน เงิน สําหรับทรัพยากรที่ไมํ
เป็นสากล หมายถึง ทรัพยากรที่ไมํมีการแขํงขันกัน การแยํงชิงกันมีน๎อย เนื่องจากไมํเหมาะกับ
องค์การหลายองค์การหรืออาจหาได๎อยํางพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนกันเองระหวํางองค์การ 
 2.5 ทรัพยากรทดแทน หมายถึง ความสามารถในการใช๎ทรัพยากรเพียงเทําที่
หนํวยงานมีอยูํให๎เป็นประโยชน์แทนการเสาะหาทรัพยากรซึ่งหาได๎ยากถ๎านํามาใช๎เชํนเดียวกับคํูแขํง 
 อยํางไรก็ตาม แนวความคิดในการประเมินประสิทธิผล ในแงํของระบบทรัพยากร
ก็ไมํแตกตํางไปจากแนวความคิดในแงํของเปูาหมายมากเทําใด เนื่องจากเปูาหมายประการหนึ่งของ
องค์การก็คือการสรรหาทรัพยากรจากสภาพแวดล๎อมนั่นเอง การประเมินประสิทธิผลในแงํของระบบ
ทรัพยากรเป็นเพียงการขยายความของเปูาหมายโดยมองวํามีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อมนั่นเอง 
 3. การประเมินประสิทธิผลโดยใช๎หลายเกณฑ์ เป็นวิธีการซึ่งได๎รับการยอมรับกัน
อยํางกว๎างขวางทั้งในทางวิชาการและปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์ดังนี้   
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงแนวความคิดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน   
 

ผู้ศึกษา เกณฑ์การประเมิน 
Georgopoulos & 
Tannenbaum (1975) 
Bennis (1962) 
 
Caplow (1966) 
 
Katz & Kahn (1966) 
 
Friedlander & Pickle (1968) 
 
Mahoney & Weitzel (1969) 
 

1. ความสามารถในการผลิต  2. ความยืดหยุํน 
3. การปราศจากความตึงเครียดในองค์การ 
1. ความสามารถในการปรับตัว 2. ความรู๎สึกมีเอกลักษณ์ 
3. ความสามารถในการทดสอบความจริง 
1. ความมั่นคง 2. การผสมผสาน 3. ความเต็มใจ/สมัครใจ 
4. ความสัมฤทธิผล 
1. ความเจริญเติบโต 2. การเก็บรักษา 3. การอยูํรอด 
4. ความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล๎อม 
1. ความสามารถในการสร๎างผลกําไร 
2. ความพึงพอใจของพนักงาน 3. คุณคําตํอสังคม 
1. ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ  
2. ลักษณะขององค์การ: บรรยากาศขององค์การ  
    รูปแบบผู๎นํา สมรรถนะขององค์การในการปฏิบัติงาน 
3. พฤติกรรมในการผลิต: ความรํวมมือรํวมใจ 
4. การพัฒนา การปฏิบัติงานที่เชื่อถือได๎ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา เกณฑ์การประเมิน 
Schein (1970) 
 
Mott (1972) 
 
Duncan (1973) 
Gibson และคนอื่นๆ (1973) 
 
 
 
Richard M. Steers (1977) 

1. การติดตํอสื่อสารแบบเปิด 2. ความยืดหยุํน 
3. การสร๎างสรรค์ 4. ความผูกพันด๎านจิตใจ 
1. ความสามารถในการผลิต 2. ความยืดหยุํน 
3. ความสามารถในการปรับตัว 
1. การบรรลุถึงเปูาหมาย 2. การผสมผสาน 3. การปรับตัว 
ระยะสั้น: 1. ความสามารถในการผลิต 2. ประสิทธิภาพ   
3. ความพึงพอใจ 
ระยะกลาง: 1. ความสามารถในการปรับตัว 2. การพัฒนา 
ระยะยาว: การอยูํรอด  
1. ลักษณะขององค์การ: โครงสร๎าง เทคโนโลยี 
2. ลักษณะของสภาพแวดล๎อม: สภาพแวดล๎อมภายใน 
    (บรรยากาศขององค์การ) และสภาพแวดล๎อมภายนอก 
3. ลักษณะของคนในองค์การ: ความผูกพันตํอองค์การใน 
    การปฏิบัติงาน 
4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ: กําหนดเปูาหมาย 
    ที่แนํนอน การจัดหาและใช๎ทรัพยากร สภาพแวดล๎อม 
    ในการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตํอสื่อสาร ภาวะผู๎นํา 
    และการตัดสินใจ การปรับตัวขององค์การ และการริเริ่ม 
    สิ่งใหมํๆ 

 
ที่มา: Steers, R.M. (1977) 
 
 2.1.4 ปัจจัยการดําเนินงานมุํงสูํประสิทธิผลในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  เป็นที่ทราบกันดีวําปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น ไมํได๎เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศ
ไทยเทํานั้น ในเกือบทุกประเทศท่ัวโลกยํอมมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีสภาพปัญหาแตกตํางกันไป  
บางประเทศมีสถานการณ์เก่ียวกับกับยาเสพติดที่รุนแรง สํวนบางประเทศกลับมีสถานการณ์เก่ียวกับ  
ยาเสพติดที่เบาบาง แตํสําหรับประเทศไทยแล๎วปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด๎านยาเสพติดยังคงมีอยูํ 
อยํางคํอนข๎างรุนแรงและอยํางตํอเนื่อง ซึ่งยิ่งนับวันสถานการณ์ของยาเสพติดก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก  
อันเกิดจากปัจจัยประกอบกันหลายอยํางท่ีสํงผลให๎สถานการณ์ของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงอยูํ  
ไมํวําจะเป็นเป็นเพราะปัจจัยทั้งด๎านภูมิประเทศที่เอ้ืออํานวยในการผลิต ประกอบกับปัจจัยการขนสํง
หรือการสําเลียงยาเสพติดที่ความข๎างสะดวก รวดเร็ว และประกอบกับความต๎องการใช๎ยาเสพติดของ
กลุํมผู๎เสพตํางๆ ในประเทศก็มีเพ่ิมมากข้ึน  
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 รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผํานมาได๎นําเอาปัญหาด๎านยาเสพติดบรรจุเป็นวาระเรํงดํวนที่
จะต๎องดําเนินการปูองกันแก๎ไขและปราบปรามอยํางจริงจัง ซึ่งสามารถกลําวถึงปัจจัยในการ
ดําเนินงานเพื่อมุํงสูํประสิทธิผลในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 5 ประการสําคัญ ได๎แกํ  
 1. ปัจจัยด๎านงานการขําวหรือขําวกรองเก่ียวกับยาเสพติด ประกอบด๎วย  
 1.1 การสืบสวนหาขําวความเคลื่อนไหวของผู๎มีพฤติการณ์เก่ียวข๎องกับยาเสพติด 
เพ่ือนํามาปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน มีการขําวที่ถูกต๎อง ทันสมัยและรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นสิ่งชี้นําการ
แก๎ไขปัญหาข๎อมูลสําคัญท่ีจะปรับปรุง  คือ ข๎อมูลผู๎ค๎า ข๎อมูลผู๎เสพ ข๎อมูลกลุํมเสี่ยง  ข๎อมูลพื้นที่ ข๎อมูล
ที่เก่ียวข๎องกับยาเสพติดอ่ืน ข๎อมูลผลการดําเนินงานโดยจะใช๎ระบบคอมพิวเตอร์เป็นสํวนจัดการข๎อมูล
ให๎เชื่อมโยงกัน  จัดตั้งห๎องปฏิบัติการหรือห๎อง  War Room ในทุกระดับ ทั้งในสํวนกลาง  สํวนภูมิภาค 
และจังหวัด มีการแสดงผลการดําเนินงานตํางๆ ในระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ /GIS ตามหลักการจัดระบบ
จัดการข๎อมูลสมัยใหมํ 
 1.2 การ ปรับปรุงพัฒนาบทบาท พฤติกรรมเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  การประกาศเรื่อง     
ยาเสพติดเป็นวาระแหํงชาติต๎องการแสดงให๎เห็นวําการแก๎ไขปัญหายาเสพติดไมํสามารถแก๎ไขได๎ด๎วย
การปฏิบัติตามปกติ ต๎องมีการมอบหมายปรับกําลัง  ปรับบทบาทเจ๎าหน๎าที่ให๎พร๎อมทุํมเทอยํางเต็มที่  
โดยจะมีการมอบหมายหน๎าที่หลักและหน๎าที่รองของการเป็นเจ๎าภาพ  มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ด๎าน
ยาเสพติดในทุกระดับ มีเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยตํางๆ เพื่อมาปฏิบัติงานอยํางเต็มที่ มีการคัดเลือก  คัดสรร
เจ๎าหน๎าที่ท่ีมีคุณภาพมา ให๎ปฏิบัติงาน เพ่ือให๎เกิดการรวมศูนย์บูรณาการกําลังการปฏิบัติงานที่สําคัญ  
การควบคุมพฤติการณ์เจ๎าหน๎าที่ของรัฐมิให๎แสวงประโยชน์ตํอยาเสพติดท้ังโดยตรงและโดยอ๎อม  ซึ่งจะ
มีการลงโทษอยํางเด็ดขาด ทําให๎ประชาชนไว๎วางใจและเชื่อมั่นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  
 1.3 การ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข๎อบังคับ เพ่ือให๎การ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และภาคสํวนตํางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลดขั้นตอนการดําเนินงาน  จะต๎อง
มีการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายหลายฉบับ เชํน พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎เสพยาเสพติด  ที่ให๎นํา
ผู๎เสพเข๎าระบบบังคับบําบัดจะต๎องปรับแก๎ เพ่ือ ให๎ เกิดความ คลํองตัว และลดขั้นตอน  ในสํวนของ
พระราชบัญญัติมาตรการ ปูองกันและปราบปรามผู๎กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ที่จะใช๎ในการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของผู๎กระทําผิดจะต๎องปรับปรุงในด๎านระเบียบและระยะเวลาเพื่อให๎เป็นเครื่องมือของ
เจ๎าหน๎าที่มากยิ่งข้ึน อีก รวมทั้งจะพิจารณาเพิ่มบทบาทอํานาจให๎กับชุมชนในการเฝูาระวังและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดได๎โดยถูกต๎อง 
 1.4 การ ปรับปรุงและปรับเปลี่ยน ทัศนคติของสังคมและชุมชน ในการมีสํวนรํวม
แก๎ไขปัญหายาเสพติด  ให๎ประชาชนทั้งประเทศรู๎วํายาเสพติดไมํใชํเรื่องของฝุายรัฐแตํเพียงอยํางเดียว  
แตํเป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศท่ีต๎องรํวมกันเป็นเจ๎าของปัญหา  รํวมกันแก๎ไขสังคมมีการปรับ
ทัศนคติตํอผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดที่ยุติพฤติการณ์แล๎ว  ด๎วยการให๎อภัย  ให๎การยอมรับ  เปิดโอกาสให๎
ปรับปรุงตัว มีอาชีพการงานรองรับในหนํวยงานตํางๆ สามารถกลับสูํสังคมได๎อยํางปกติ 
 2. ปัจจัยด๎านการประสานงานหรือการปฏิบัติงานหรือการเชื่อมโยงเครือขําย         
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบด๎วย 
 2.1 การ ปรับ ปรุง ระบบอํานวยการและบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์พลัง
แผํนดิน เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งระดับสํวนกลาง  ระดับภูมิ ภาค ระดับจังหวัด  
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ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับ หมูํบ๎าน/ชุมชน  โดยการ 1) จัดตั้งศูนย์อํานวยการพลังแผํนดิน
เอาชนะยาเสพติดแหํงชาติ  เป็นกลไกอํานวยการนําการแก๎ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ  เพ่ือให๎เกิด
เอกภาพในการบริหารจัดการและสั่งการจากระดับชาติถึงระดับตํางๆ  และจัดตั้งสํานักงานอํานวยการ
กลางฯ โดยสนธิกําลังจากหนํวยที่เก่ียวข๎องมา รํวมกันปฏิบัติงานในฐานะฝุายอํานวยการของประเทศ   
2) ยกระดับงานข๎อมูลการขําวในทุกระดับ เพ่ือเป็นเครื่องมือนําการแก๎ไขปัญหาและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโดยใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการปฏิบัติงานทุกระดับ  ซ่ึงในระยะแรกของปฏิบัติการ นั้นให๎ทุก
หนํวยได๎เรํงรวบรวมข๎อมูลปัญหายาเสพติดตามแนวทางตํางๆ  เพ่ือประเมินสถานะยาเสพติดในระดับ
พ้ืนที่อยํางถูกต๎อง  มีคุณภาพ ได๎รับการตรวจสอบจากหลายฐานข๎อมูล ขําวสาร ทั้งนี้ให๎การรวบรวม
ข๎อมูลเป็นกระบวนการตํอเนื่องตลอดชํวงการปฏิบัติของแผน  3) พัฒนาระบบการจัดการแก๎ไขปัญหา  
ทั้งในระบบแผนงาน  ระบบติดตามและรายงาน  ระบบงบประมาณแบบบูรณาการ เพ่ือให๎รองรับแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด 4) จัดระบบด๎านกําลังพลปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดทุกหนํวย
ให๎สามารถรองรับการปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดที่เป็นวาระแหํงชาติ  โดยคัดเลือกกําลังพลที่มีคุณภาพ  
ซื่อสัตย์ และขึ้นทะเบียนกําลังพล เพ่ือควบคุมทางยุทธการตามแผนให๎เกิดเอกภาพในการปฏิบัติ งาน 
รวมทั้งมีระบบสร๎างขวัญกําลังใจ แกํเจ๎าหน๎าที่ เพ่ือให๎การขับเคลื่อนงานด๎านยาเสพติดเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และ 5) จัดตั้งคณะติดตามนิเทศเพ่ือ คอยดูแล กํากับติดตามการดําเนินงานในนามของ
ศูนย์อํานวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดแหํงชาติ  
 2.2 พัฒนาการบริหารจัดการแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่  โดยใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้งของการ
แก๎ไขปัญหา ให๎หนํวยงานในพ้ืนที่เป็นผู๎วางแผน  กําหนดเปูาหมายตามสภาพปัญหา  ระดมสรรพกําลัง
และทรัพยากรเพื่อลดปัญหายาเสพติดให๎ได๎ผล และสํวนกลางเป็นผู๎สนับสนุนในด๎านที่อ่ืนๆ 
 2.3 พ้ืนที่เปูาหมายที่มีระดับปัญหามากเป็นพิเศษ  เกินกวําศักยภาพในพ้ืนที่ตาม
ลําพังจะแก๎ไขปัญหาได๎  จัดตั้งกลไกบริหารจัดการเป็นการเฉพาะภารกิจ  ได๎แกํ พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคเหนือตอนบน  พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎  พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล  รวมทั้ง
พ้ืนที่อ่ืนๆ โดย 1) ลดปัญหาการค๎าและแพรํระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
สัดสํวนของปัญหามากที่สุดของประเทศ  โดยกําหนดเปูาหมายดําเนินงาน อยํางชัดเจน บูรณาการทุก
มาตรการและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของพลังแผํนดิน  เพ่ือให๎เกิดเป็นกระบวนการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดอยํางครบวงจร  นําผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดเข๎ารับการบําบัดรักษาในระบบที่เหมาะสม  
ติดตามชํวยเหลือดูแลภายหลังผํานการบําบัดรักษาให๎มีอาชีพ  มีงานทํา จัดชุดปฏิบัติการเพ่ือกดดัน
ปราบปรามจับกุมนักค๎ายาเสพติดและแหลํงมั่วสุมที่เป็นปัจจัยเอ้ือให๎เกิดการกระทําความผิด  และ      
2) ลดปัญหาการค๎าและแพรํระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ซึ่งมีสํวนเกี่ยวข๎องกั บ
การกํอความไมํสงบในพื้นท่ี  โดยจัดทําแผนบูรณาการแก๎ไขอยํางครบวงจร  บูรณาการงานยาเสพติด
ควบคูํกับงานยุทธศาสตร์มวลชน การแก๎ไขปัญหาความมั่นคง และปัญหาพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปสูํการสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับหมูํบ๎าน/ชุมชน นําผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดเข๎ารับการบําบัดรักษาในระบบที่เหมาะสม  
ติดตาม ชํวยเหลือ ดูแลภายหลังผํานการบําบัดรักษาให๎มีอาชีพ  มีงานทํา พัฒนาระบบงานการขําว  
งานปราบปรามและมาตรการทางกฎหมายให๎เชื่อมโยงระหวํางกัน  สามารถนําไปสูํการปราบปราม  
จับกุมเครือขํายและนักค๎ายาเสพติด สนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน สถาบันทางศาสนา ให๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการปูองกันและการบําบัดรักษาในพ้ืนที่ 
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 2.4 ประสานงานหรือประสาน ความรํวมมือระหวํางประเทศ เป็นการแสวงความ
รํวมมือกับตํางประเทศโดยเฉพาะอยํางยิ่ง  ประเทศเพ่ือนบ๎าน  เพ่ือรํวมกันปราบปรามการผลิตและค๎า
ยาเสพติด มิให๎ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแตํละประเทศ  โดยจะเรํงรัดในด๎านความรํวมมือในทุกด๎าน  
ทั้งในด๎านการขําว  การปราบปราม  การปฏิบัติการรํวม  รวมทั้งใช๎นโยบายเชิงรุก ในการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  เพื่อให๎มีความ
เป็นอยูํอยํางสันติ 
 3. ปัจจัยด๎านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช๎สมัยใหมํและทันสมัย 
  เทคโนโลยีหรือเทคนิควิทยานั้น มีความหมายทีค่ํอนข๎างกว๎าง โดยทั่วไปหมายถึง 
การนําความรู๎ทางธรรมชาติวิทยาและตํอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช๎
เพ่ือชํวยในการทํางานหรือแก๎ปัญหาตํางๆ อันกํอให๎เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม๎กระท่ัง
องค์ความรู๎นามธรรม  เชํน ระบบหรือกระบวนการตํางๆ เพื่อให๎การดํารงชีวิตของมนุษย์งํายและ
สะดวกยิ่งขึ้นเทคโนโลยีกํอเกิดผลกระทบตํอสังคมและในพ้ืนที่ที่มีเทคโนโลยีเข๎าไปเกี่ยวข๎องในหลาย
รูปแบบ   ในการดําเนินงานตามนโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดก็เชํนเดียวกันที่ 
จําเป็นต๎องมีการใช๎อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎สมัยใหมํและทันสมัย เพ่ือให๎ประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานด๎านยาเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ตํางๆ ที่ใช๎ เชํน เครื่องตรวจเอกซ์เรย์
ยานพาหนะท่ีต๎องสงสัยวําเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด อุปกรณ์ตรวจยาเสพติดชนิดตํางๆ น้ํายาเคมีที่ใช๎
พิสูจน์สารเสพติด เป็นต๎น จะต๎องได๎รับการพัฒนาปรับปรุงให๎มีความทันสมัยอยูํเสมอ เพื่อก๎าวให๎ทัน
กับเทคโนโลยีในการผลิตยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไป  
         4. ปัจจัยด๎านการควบคุมและสกัดกั้นเส๎นทางลําเลียงขนสํงยาเสพติด ประกอบด๎วย  
 4.1 วางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด๎านที่ปรากฏ วํามีการ
ลักลอบนําเข๎ายาเสพติด  โดยจัดทําแผนบูรณาการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดนในทุกภาค  เพ่ือ
บูรณาการการดําเนินงานกับทุกหนํวยที่เก่ียวข๎อง  
 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันยาเสพติดแนวชายแดน  โดย 1) การ พัฒนา
ความเข๎มแข็งระดับการบูรณาการศูนย์อํานวยการประสานงานสกัดกั้นและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถประสานงานกับทุกหนํวยอยํางเป็นเอกภาพ  2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกําลังปฏิบัติการในแผนทุกหนํวยให๎มีขีดความสามารถและความ
พร๎อมในการปฏิบัติงาน 3) ทําลายโครงสร๎างอิทธิพลและผลประโยชน์ในพื้นท่ี รวมทั้งโครงสร๎างการค๎า
และแพรํระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน  4) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน  
เสริมสร๎างกองกําลังภาคประชาชนเฝูาระวังยาเสพติดในพ้ืนที่รํวมกับภาครัฐ  และ 5) พัฒนาหมูํบ๎าน
ตามแนวชายแดนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก๎ไขปัญหาพ้ืนฐานอยํางยั่งยืน 
 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันยาเสพติดในพ้ืนที่ดํานถาวรทั่วประเทศ  โดย      
1) ในพ้ืนที่ทําอากาศยานนานาชาติทั่วประเทศ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งทําอากาศยานสุวรรณภูมิ  และทํา
อากาศยานนานาชาติอ่ืนๆ เพ่ิมประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่  เครื่องมืออุปกรณ์  ระบบข๎อมูล
การประสานงาน ฯลฯ และ 2) ในพ้ืนที่ดํานพรมแดนตามแนวชายแดนทั่วประเทศ จัดกําลังปฏิบัติงาน
แบบสนธิกําลังพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบข๎อมูล ฯลฯ  
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 4.4 เรํงพัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจ ตามเส๎นทาง  ทั้งเส๎นทางหลัก /เส๎นทางรอง  
เป็นเครือขํายการสกัดก้ันทั่วประเทศ  โดยพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ให๎กับจุดตรวจ  จัดกําลัง
เจ๎าหน๎าที่ประจําให๎เพียงพอ  พัฒนาความพร๎อมให๎กับจุดตรวจ  จัดระบบจุดตรวจให๎เชื่อมโยงสัมพันธ์
กันทั่วประเทศและวางระบบอํานวยการสกัดก้ันจุดตรวจเส๎นทางทั้งในระดับประเทศและระดับภาค 
 4.5 ดูแลและทําลายยาเสพติดให๎โทษของกลาง  มิให๎รั่วไหลกลับคืนสูํสังคม  และ
การตรวจสอบติดตามการใช๎วัตถุเสพติดทางการแพทย์มิให๎มีการรั่วไหลไปใช๎นอกวัตถุประสงค์  
 5. ปัจจัยด๎านการทําลายแหลํงผลิตยาเสพติด 
 5.1 ดําเนินการด๎านการขําวยาเสพติดอยํางจริงจัง  ใช๎งานด๎านการขําวชี้นํางาน
ปราบปรามในทุกระดับ โดย 1)  เรํงจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ขําวกรองยาเสพติดของประเทศ  บูรณาการ
ประสานงานการขําวรํวมกันของทุกหนํวยปราบ ปรามฯ เพ่ือรวบรวมข๎อมูลการขําวทั้งประเทศให๎เป็น  
ศูนย์รวบรวมและตรวจสอบการขําวและใช๎ประโยชน์ในด๎านการขําวและปราบปรามยาเสพติดในระดับ
ตํางๆ มอบหมายให๎สํานักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และ สํานักงานตํารวจ
แหํงชาติ รํวมกันเป็นเจ๎าภาพบริหารจัดการและบูรณาการงานการขําวยาเสพติดทุกระดับ  มีระบบการ
ปฏิบัติใช๎เทคโนโลยีสนับสนุนงานการขําว  มีผลงานด๎านการขําวที่เป็นรูปธรรม  2) เรํงรัดวางระบบ  
รวบรวมข๎อมูล  ขําวสารยาเสพติด  โดยให๎ทุกสถานีตํารวจมอบหมายเจ๎าหน๎าที่ /ชุดปฏิบัติการ  เพ่ือ
ดําเนินการซักถามข๎อมูลการจําหนําย  การแพรํระบาดทั้งพ้ืนที่และบุคคลผู๎เกี่ยวข๎องและอ่ืนๆ  กับผู๎ที่
ถูกจับกุม ตัวในทุกคดี  รวมทั้งผู๎เสพที่ผํานกระบวนการบําบัดรักษาและรายงานผลด๎านการขําวมายัง
ระบบที่กําหนดไว๎เพ่ือนํามาเชื่อมโยงพฤติการณ์กํอนขยายผลดําเนินการตํอไป  และ 3) เรํงพัฒนาการ
นําเทคโนโลยีเพ่ือมาใช๎ประโยชน์ในงานข๎อมูล ด๎านการขําวและการปราบปรามยาเสพติดให๎มาก ยิ่งขึ้น 
ทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสํารวจ  การติดตํอสื่อสาร  การสืบสวนปราบปรามและการสกัดก้ัน  งานด๎าน
การขําว ฯลฯ เพ่ือให๎สามารถยก ระดับงานปราบปรามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เรํงลดปัญหาการค๎ายาเสพติดทุกจังหวัดอยํางจริงจัง  โดย 1) เรํงรัดสืบสวน
ปราบปราม  ลดปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่อยํางจริงจังและตํอเนื่องโดยเน๎นจับกุมผู๎ค๎ายาเสพติด
และเครือขํายเป็นลําดับแรก  ใช๎การสอบสวนขยายผล เพ่ือทําลายเครือขํายและดําเนินมาตรการ ทาง 
ด๎านทรัพย์สินทุกคดี  2) เปิดชํองทางในการแจ๎งข๎อมูลจากประชาชนทั้งในสํวนกลางและจังหวัด  และ
ดําเนินการตอบสนองความต๎องการของประชาชนที่แจ๎งข๎อมูลอยํางจริงจังและรวดเร็วเพ่ือลดเงื่อนไข
ความเดือดร๎อนของประชาชนในพื้นท่ี และ 3) ปฏิบัติการปราบปรามผู๎ค๎า  การกดดันและควบคุมพ้ืนที่  
เป็นมาตรการสําคัญ สนับสนุนงานบําบัดรักษา งานปูองกันและงานภาคชุมชนให๎กับประชาชน  
 5.3 เรํงลดบทบาทอิทธิพลของเครือขํายการค๎า ในระดับสําคัญ -สําคัญมาก โดย
ยกระดับในการปราบปรามเครือขํายการผลิต /ค๎ายาเสพติด  ได๎แกํ 1) กําหนดแผนยุทธการจัดกลไก
อํานวยการและบริหารการปราบปรามในแผนยุทธการเป็นการเฉพาะ  มีการมอบหมายให๎คณะบุคคล
รับผิดชอบภารกิจและผลสัมฤทธิ์ของแผนอยํางเป็นรูปธรรม 2) กําหนดกลุํมเครือขํายการค๎ารายสําคัญ
ทั้งในระดับพ้ืนที่  ระดับภาค และระดับประเทศ  เป็นเปูาหมายปฏิบัติการ  3) จัดกําลังปฏิบัติการจาก
หนํวยปราบปรามอยํางเพียงพอ  ทั้งหนํวยงานสํวนกลางและภูมิภาค  รวมทั้งหนํวยพิเศษ ในบางสํวน   
มีการวางแผนแบํงมอบภารกิจปฏิบัติให๎กับหนํวย  จัดระบบปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม  จัดสรร
ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือการดําเนินงานและแนวทางของการใช๎จํายงบประมาณให๎กับปฏิบัติการ  
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และ 4) การรวบรวมพยานหลักฐานที่ได๎จากการสืบสวนพฤติการณ์และการเงิน  โดยวางแนวทางการ
ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจนครบองค์ประกอบที่จะดําเนินการตามกฎหมายได๎ 
 5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด๎านทรัพย์สินอยํางจริงจัง  เพ่ือลดอิทธิพล
และตัดวงจรทางด๎านการเงินของเครือขํายการค๎ายาเสพติดอยํางจริงจัง  โดย 1) เพ่ิมประสิทธิภาพ  
จัดระบบสร๎างความพร๎อมแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามมาตรการทางด๎านทรัพย์สิน  ทั้งในระดับสํวนกลาง  
สํวนภูมิภาคและจังหวัด ดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สินในคดีที่มีเงื่อนไขตามเปูาหมาย  2) จัดระบบเพ่ิม
จํานวนบุคลากรและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติงานตามมาตรการบังคับโทษปรับมีผลตามคํา
พิพากษา 3) ขยายการดําเนินงานทางด๎านทรัพย์สินแบบบูรณาการ โดยใช๎พระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542 และประมวลรัษฎากร  ตํอเนื่องจากมาตรการทางด๎านทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. 2534 และ 
4) พัฒนาการสืบสวนทางการเงินควบคูํกับการสืบสวนพฤติการณ์ของบุคคล  เพ่ือสามารถสืบทราบ
พฤติการณ์ได๎อยํางครบวงจร 
 5.5 ประสานงาน เสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน  เพ่ือให๎
กระบวนการยุติธรรมสนับสนุนการปราบปราม โดยให๎ทุกจังหวัดจัดระบบประสานงานเพื่อลดชํองวําง
ในกระบวนการบังคับใช๎กฎหมาย 
 5.6 ลดการค๎ายาเสพติดในเรือนจําให๎มากท่ีสุด  โดย 1) การเรํงปรับปรุงเรือนจํา
เปูาหมาย เป็นเรือนจําความมั่นคงสูง รองรับนักโทษ ที่มีพฤติการณ์ด๎านยาเสพติดที่จะนํามาควบคุมใน
สถานที่ดังกลําว 2) ปรับปรุงสภาพแวดล๎อม  ปรับปรุงระบบภายในเรือนจําและติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจําเป็น
ในเรือนจําเปูาหมายและแยกผู๎มีพฤติการณ์ออกจากนักโทษทั่วไป  ปูองกันการค๎ายาเสพติดในเรือนจํา      
3) ดําเนินการด๎านการขําว  ติดตามพฤติการณ์ผู๎มีพฤติการณ์ยาเสพติดในเรือนจําพิสูจน์  ทราบสถานะ
ของกลุํมและดําเนินการปราบปรามปูองปรามอยํางตํอเนื่อง  และ 4) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข๎อบังคับเก่ียวกับเรือนจําและทัณฑสถาน  เพ่ือให๎การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ ตํางๆ มีความคลํองตัว  
สอดคล๎องกับสถานการณ์และปัญหา เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน 
 5.7 กําหนดมาตรการปูองกัน และปราบปรามเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  ที่มีพฤติการณ์
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ๎อม  โดยกําหนดมาตรการทางปกครอง  ทางวินัยและทาง
อาญา มีการจัดตั้งกลไก รับผิดชอบอยํางชัดเจน 
 5.8 เรํงรัดปราบปรามและปูองกันปัญหา ในการปลูกพืชเสพติด  โดยใช๎มาตรการ
ปูองกันควบคูํกับการปราบปรามและบังคับใช๎กฎหมาย 
 5.9 ปรับปรุง แก๎ไข หรือเพ่ิมเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข๎องกับการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด ให๎มีประสิทธิภาพเอ้ืออํานวยตํอการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  โดยจัดลําดับให๎มีการแก๎ไข
กฎกระทรวงและ/หรือระเบียบที่สามารถดําเนินการได๎ในระดับบริหาร  ให๎ดําเนินการกํอน  (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบการบังคับใช๎กฎหมาย  3 ฉบับ ได๎แกํ พระราชบัญญัติ วัตถุออก
ฤทธิ์ตํอจิตและประสาท  พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให๎โทษ  พ.ศ. 2522 และพระราช
กําหนดปูองกันการใช๎สารระเหย พ.ศ. 2533) โดยมีแนวทางในการติดตามเฝูาระวังตัวยาชนิดใหมํ 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 2.2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ  
 สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2550) ได๎กลําววํา ในกิจกรรมทุกประเภทไมํวําจะเป็นระดับใด  
ในหนํวยงานใด ล๎วนมีกําเนิดมาจากความคิดอันเป็นกรอบนําทางวําควรจะทําอะไร เมื่อใด ที่ไหน   
โดยใครและอยํางไร หากปราศจากความคิดที่ชัดเจนการกระทําท่ีตามมาคงปราศจากทิศทางที่แนํนอน
และชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล ความคิดหรือเจตนารมณ์ก็เกิดขึ้นกํอนเชํนเดียวกัน 
จากนั้นก็คํอยๆ พัฒนาให๎ชัดเจนขึ้นเพื่อให๎กลายเป็นกรอบกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมตํางๆ ของรัฐบาล ซึ่งความหมายกว๎างก็คือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายสาธารณะนั่นเอง 
คําวํานโยบายสาธารณะหากพิจารณาอยํางละเอียดถี่ถ๎วนโดยอาศัยความคิดเห็นที่กลั่นกรองจาก
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของนักวิชาการตํางๆ จะพบวํามีประเด็นแยกยํอยที่นําสนใจหลาย
ประการ  
 ในสํวนของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) ได๎กลําวถึง ดาย ( Dye, 1984) นิยามไว๎วํา  
นโยบายสาธารณะคือสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไมํกระทํา ในสํวนที่รัฐบาลเลือกท่ีจะไมํ
กระทํา ดายก็ถือวําเป็นสาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ เชํน การที่รัฐบาลในบางประเทศได๎ยกเลิก
นโยบายการเกณฑ์ทหาร นั่นคือรัฐบาลเลือกท่ีจะไมํบังคับให๎ชายฉกรรจ์ทุกคนต๎องเป็นทหารรับใช๎ชาติ  
แตํเปลี่ยนไปรับสมัครตามความสมัครใจของประชาชนหรือการที่รัฐบาลได๎สมาชิกของกองทัพที่มี
ความเต็มใจที่จะทําหน๎าที่ปูองกันประเทศอยํางแท๎จริงหรือการที่รัฐบาลเลือกท่ีจะไมํใช๎นโยบาย
ประกันการวํางงานของประชาชน ทําให๎ประชาชนที่ตกงานไมํมีโอกาสได๎รับเงินชดเชยจากรัฐบาล   
ทําให๎ประชาชนที่ตกงานอาจดํารงชีวิตอยูํด๎วยความยากลําบาก ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะไมํกระทํา 
อาจสํงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตํอประชาชาด๎วย การเลือกท่ีจะไมํกระทําของรัฐบาลจึงเป็น
สํวนสําคัญของนโยบายสาธารณะไม๎ด๎อยไปกวําสํวนที่รัฐบาลเลือกจะกระทําเชํนกัน  
 สําหรับ ชาร์แคนสกี้ ( Sharkansky, 1970) ได๎กลําววํา นโยบายสาธารณะ หมายถึง 
กิจกรรมตํางๆ ที่รัฐบาลหรือองค์การของรัฐจัดทําขึ้น อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมาย
และการบังคับใช๎กฎหมายตํางๆ และการจัดพิธีกรรมอันถือเป็นสัญลักษณ์ของสังคม เป็นต๎น โดยใน
สํวนของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) ได๎กลําวเสริมอีกวํา นโยบายสาธารณะยังหมายความรวมถึง
การเฉลิมฉลองของรัฐพิธีตํางๆ เชํน การเฉลิมฉลองวันชาติ วันกองทัพ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
องค์พระประมุข เป็นต๎น นโยบายสาธารณะนอกจากจะควบคุมกิจกรรมภายในประเทศทั้งหมดแล๎ว    
ยังครอบคลุมกิจกรรมตํางประเทศท้ังหมดอีกด๎วย เชํน นโยบายด๎านการค๎าระหวํางประเทศ ความ
รํวมมือกับองค์การระหวํางประเทศ การรวมตัวเป็นกลุํมองค์การระหวํางประเทศและความสัมพันธ์
ระหวํางประเทศ โดยวิเคราะห์จากแนวความคิดของ  ชาร์แคนสกี้เห็นได๎วําพยายามจะสื่อความหมาย
ของนโยบายสาธารณะในลักษณะที่เป็นรูปธรรมเข๎าใจงําย กลําวคือกิจกรรมใดก็ตามที่รัฐบาลกระทํา 
ไมํวําจะเป็นกิจกรรมภายในประเทศหรือระหวํางประเทศถือเป็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้นภายใต๎
ความหมายนี้จะไมํครอบคลุมสิ่งที่รัฐบาลเพียงแตํพูดหรือตั้งใจจะทําหรือสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจไมํกระทํา 
นอกจากนี้ ชาร์แคนสกี้มิได๎เน๎นถึงเปูาหมายของกิจกรรมที่รัฐบาลจะกระทําและทําไมจะต๎องกระทํา 
หรือกิจกรรมที่รัฐบาลกระทําเกี่ยวข๎องกับความต๎องการของประชาชนหรือคํานิยมของสังคมอยํางไร 
กลําวโดยสรุปได๎วํานโยบายสาธารณะตามความหมายของชาร์แคนสกี้จะมีลักษณะที่เป็นงานกิจวัตร



25 
 

ของรัฐบาลในด๎านตํางๆ โดยทั่วไปที่รัฐบาลจะต๎องกระทําอยูํแล๎ว เป็นความหมายสั้นๆ เป็นรูปธรรม
เข๎าใจงําย แตํอาจจะขาดสาระสําคัญบางประการที่จําเป็นจะต๎องขยายความให๎ชัดเจนเพื่อความเข๎าใจ
ที่ครบถ๎วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 2.2.2 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ  
 จากความหมายของนโยบายสาธารณะจะเห็นได๎วํา นโยบายสาธารณะมีความสําคัญ
ทั้งตํอผู๎กําหนดนโยบายและตํอประชาชน กลําวคือ  
 1. ความสําคัญตํอผู๎กําหนดนโยบาย สํวนใหญํผู๎ที่ต๎องรับผิดชอบตํอการกําหนด
นโยบายบริหารประเทศก็คือรัฐบาล หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชน ทั้งในด๎านคํานิยมของสังคมและการดํารงชีวิตอยํางมีคุณภาพของประชาชนจะทําให๎รัฐบาล
ได๎รับความศรัทธาเชื่อถือจากประชาชน โดยเฉพาะอยํางยิ่งถ๎ารัฐบาลสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติให๎
ประสบความสําเร็จอยํางมีประสิทธิผล ( Effectiveness) และประสิทธิภาพ ( Efficiency) จะยิ่งทําให๎
รัฐบาลได๎รับการยอมรับและความนิยมจากประชาชนอยํางกว๎างขวาง ในทางตรงกันข๎ามหากรัฐบาล
กําหนดนโยบายที่ไมํสอดคล๎องกับคํานิยมหรือความต๎องการของประชาชนแล๎ว ประชาชนอาจรวมตัว
กันคัดค๎านเพ่ือกดดันให๎รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายหรืออาจรุนแรงมีผลถึงขั้นทําให๎รัฐบาลต๎องหมด
อํานาจไป หรือในบางกรณีถึงแม๎วํารัฐบาลได๎กําหนดนโยบายที่สอดคล๎องกับคํานิยมและความต๎องการ
ของประชาชน แตํรัฐบาลไมํสามารถจะนํานโยบายไปปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมาย ปรากฏการณ์เชํนนี้จะ
ทําให๎ประชาชนเสื่อมความศรัทธาตํอการบริหารงานของรัฐบาลและอาจสํงผลให๎รัฐบาลหมดโอกาสที่
จะบริหารประเทศตํอไป 
 2. ความสําคัญตํอประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมือง 
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงสามารถแสดงออกซ่ึงความต๎องการของ
ตนผํานกลไกตํางๆ ทางการเมือง เชํน ผํานพรรคการเมือง ผํานกลุํมอิทธิพลและผลประโยชน์ ผําน
ระบบราชการ ผํานนักการเมือง ผํานฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติ เป็นต๎น ความต๎องการ 
(Demands) และการสนับสนุน ( Supports) ของประชาชนจะถูกนําเข๎าสูํระบบการเมือง ( Political  
System) ไปเป็นประโยชน์สาธารณะ เมื่อนโยบายสาธารณะนําไปสูํการปฏิบัติและปรากฏผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค์ท่ีพึงปรารถนาจะทําให๎ประชาชนได๎รับความพอใจและสํงผลตํอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน จะทําให๎ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาตํอการบริหารงานของรัฐบาลมากยิ่งข้ึน ในทาง
ตรงกันข๎ามหากผลลัพธ์และคุณภาพของการนํานโยบายไปปฏิบัติไมํเป็นไปตามเปูาประสงค์ที่พึง
ปรารถนาของประชาชนจะสํงผลให๎วิถีชีวิตของประชาชนตกต่ําปรากฏการณ์เชํนนี้จะทําให๎ประชาชน
ขาดความเชื่อม่ันและศรัทธาที่มีตํอรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะต๎องพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายไปปฏิบัติให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือเรียกศรัทธาคืนจากประชาชน มิฉะนั้นประชาชนอาจไมํให๎การสนับสนุน
รัฐบาลอีกตํอไป  
 กลําวโดยสรุป นโยบายสาธารณะที่ดีต๎องสอดคล๎องกับคํานิยมและความต๎องการของ
ประชาชน เมื่อถูกนําไปปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะทําให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีอยํางเสมอภาคทั่วหน๎า หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะในทางตรงกันข๎ามจะสํงให๎ประชาชนได๎รับ
ความเดือดร๎อน ยากจน ด๎อยการศึกษาและคุณภาพชีวิตต่ํา (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2550) 
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 2.2.3 นโยบายสาธารณะในระดับตํางๆ ของไทย   
 สมพร เฟื่องจันทร์ (2552)  กลําววํา เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะ
เป็นรัฐเดี่ยว (Unitary State) โดยมีรัฐบาลกลางเป็นองค์กรบริหารงานหลัก แม๎วําจะมีองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแตํก็ไมํแยกเป็นองค์กรที่มีอิสระมากนัก ดังนั้นลักษณะนโยบายสาธารณะจึงยํอมมีความ 
แตกตํางไปจากสังคมท่ีมีการปกครองแบบสหรัฐ ที่นอกจากจะมีรัฐบาลกลางบริหารกิจการของ
ประเทศแล๎ว ในแตํละมลรัฐยังมีรัฐบาลของตนเองเรียกวํารัฐบาลมลรัฐ ที่ดูแลกิจการภายในของคนเอง
เป็นการเฉพาะอีกด๎วย จากการที่ประเทศไทยมีรูปแบบ การปกครองแบบรัฐเดี่ยว รัฐบาลกลางมี
อํานาจหน๎าที่อยํางกว๎างขวาง สํวนการปกครองท๎องถิ่นแม๎วําจะมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นทั่วประเทศ แตํ
บทบาทหน๎าที่ในการกําหนดนโยบายสาธารณะมีอยูํคํอนข๎างจํากัด องค์กรสําคัญที่มีหน๎าที่กําหนด
นโยบายในระดับรัฐบาลกลาง ได๎แกํ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่มีระบบราชการเป็นหนํวยชํวยเหลือ 
ซึ่งนโยบายสํวนใหญํจะเป็นการกระทํารํวมกันของสองสถาบันนี้ กลําวคือ เมื่อจะกําหนดนโยบายอยูํใน
รูปรํางพระราชบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและการออกเป็นพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจําปีจะเป็นการกระทํารํวมกันของสองสถาบันนี้ ดังนั้นการกําหนดนโยบาย
สาธารณะจึงมิใชํผูกขาดอยูํกับสถาบันใดเพียงสถาบันเดียวเทํานั้น แตํอยํางไรก็ตามรัฐบาลโดย
คณะรัฐมนตรีก็มีสิทธิออกพระราชกําหนดในบางเรื่องเพ่ือดําเนินงานไปกํอน หลังจากนั้นจึงนําพระ
ราชกําหนดนั้นๆ ไปขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตํอไป 
 ในสํวนของ สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2550) ได๎กลําวอีกวํา นโยบายสาธารณะเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางรัฐบาลกับประชาชน ในทัศนของนักวิชาการ นโยบายสาธารณะมีความหมาย
หลากหลายแตกตํางกันไปแล๎วแตํ มุมมองและจุดเน๎นของแตํละคน อยํางไรก็ตามอาจจะกลําวโดยสรุป
ได๎วํา นโยบายสาธารณะ หมายถึงกิจกรรมของรัฐบาลที่เลือกจะกระทําหรือไมํกระทําก็โดยมุํงถึง
คํานิยมและผลประโยชน์ของสังคมสํวนรวมเป็นสําคัญ โดยเป็นข๎อบัญญัติที่ชอบด๎วยกฎหมาย 
นโยบายสาธารณะมีความสําคัญท้ังตํอผู๎กําหนดนโยบายตํอประชาชน และตํอความสําเร็จในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการตอบสนองความ
ต๎องการและคํานิยมของประชาชนเป็นสิ่งบํงบอกถึงทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพจะสํงผลให๎รัฐบาลสามารถดํารงอํานาจในการบริหารประเทศตํอไปได๎ ในทางตรงกันข๎าม 
หากรัฐบาลกําหนดนโยบายไมํสอดคล๎องกับความต๎องการและคํานิยมของสังคมและไมํสามารถนํา
นโยบายไปปฏิบัติให๎บรรลุผลอยํางมีประสิทธิภาพจะสํงผลให๎รัฐบาลหมดความชอบธรรมที่จะบริหาร
ประเทศตํอไป อยํางไรก็ตามการกําหนดนโยบายสาธารณะจะมีลักษณะที่ตอบสนองความต๎องการหรือ
คํานิยมของประชาชนมากน๎อยเพียงใดยํอมข้ึนอยูํกับระบอบการเมืองเป็นสําคัญ กลําวคือในระบอบ 
การปกครองแบบอํานาจนิยม การกําหนดนโยบายขึ้นอยูํกับคํานิยมและความพอใจสํวนตนของ
ผู๎ปกครองเป็นสําคัญ ไมํวําจะเป็นการปกครองโดยเอกบุคคลหรือคณะบุคคลก็ตาม ประชาชนจะไมํมี
โอกาสเข๎าไปมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต๎องการและคํานิยมของ
ตนแตํอยํางใด ทั้งนี้เพราะระบอบการปกครองแบบอํานาจนิยม ผู๎ปกครองจะมีอํานาจสิทธิ์ขาดทั้ง
ในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ประชาชนจึงเป็นเพียงเครื่องมือในการปกครองของรัฐบาล
เทํานั้น ในทางตรงกันข๎ามสังคมหรือประเทศท่ีปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนในฐานะ
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เจ๎าของอํานาจอธิปไตยจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให๎รัฐบาลกําหนดนโยบายให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการและคํานิยมของประชาชน ทั้งนี้เพราะประชาชนเป็นผู๎มีอํานาจในการกําหนดตัว
ผู๎ปกครอง ซึ่งผู๎ปกครองจะต๎องได๎รับฉันทานุมัติจากประชาชนจึงจะมีอํานาจชอบธรรมในการบริหาร
ประเทศ ทําให๎ผู๎ปกครองต๎องกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงความต๎องการและคํานิยมของประชาชนเป็น
สําคัญ ยิ่งในประเทศท่ีมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูง ประชาชนจะยิ่งมีอํานาจและบทบาทในการ
ผลักดันและกําหนดนโยบายของรัฐบาลมากข้ึน 

 
ความสัมพันธ์ระหวํางนโยบาย การวางแผน อาจแสดงให๎เห็นได๎ดังแผนภาพตํอไปนี้ 

 
 
 
 

 
   
ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหวํางงานนโยบาย การวางแผน และแผน 
ที่มา: สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2550) 
 
 2.2.4 การเสนอทางเลือก  

         ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550)  กลําวถึงการเสนอทางเลือกวํา ในการเสนอทางเลือก
เพ่ือให๎ผู๎กําหนดนโยบายตัดสินใจเป็นนโยบายนั้นควรคํานึงถึงเกณฑ์ที่สําคัญหลายประการ ได๎แกํ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความพอเพียง ความเป็นธรรม ความสามารถในการสนองตอบ และความ
เหมาะสม ซึ่งอธิบายในรายละเอียดได๎ดังนี้ 

 1. ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของ
นโยบาย การพิจารณาทางเลือกโดยใช๎ประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์ทําได๎ โดยการวิเคราะห์วําทางเลือกนั้น
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ มากน๎อยเพียงใด ถ๎าบรรลุวัตถุประสงค์ก็ผํานการพิจารณา ถ๎าไมํ
บรรลุก็ถือวํายังไมํผําน  

 2. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลผลิตหรือให๎บริการ โดยมี
ต๎นทุนตํอหนํวยต่ําที่สุด การวิเคราะห์ทางเลือกโดยใช๎ประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์ ทําได๎โดยการ
เปรียบเทียบต๎นทุนตํอหนํวยของผลผลิตหรือบริการ โดยทั่วไปถ๎าต๎นทุนต่ํากวําคําท่ีเป็นตัวเงินของ
ผลผลิตหรือบริการ แสดงวําการดําเนินงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพ ในกรณีเป็นการเปรียบเทียบการ
ดําเนินการตํางๆ การดําเนินการที่มีสัดสํวนของผลการผลิตหรือบริการตํอต๎นทุนสูงที่สุดถือวํามี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 3. ความพอเพียง หมายถึง ความสามารถของการดําเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายภายใต๎เงื่อนไขทางทรัพยากรที่มีอยูํ โดยทั่วไปเงื่อนไขทางทรัพยากรมักจะวัดในรูปของ
งบประมาณท่ีมีอยูํ ซึ่งอาจจําแนกออกได๎เป็น 2 ประเภทใหญํๆ ได๎แกํ งบประมาณที่จํากัดแนํนอน 
เพ่ิมไมํได๎อีกแล๎ว และงบประมาณท่ีปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันประสิทธิผลของ

 

นโยบาย 
 

การวางแผน 
 

แผน 
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นโยบายก็อาจพิจารณาแยกเป็น 2 ประเด็นใหญํๆ คือ ประสิทธิผลที่แนํนอน กําหนดไว๎ชัดเจนแล๎ว 
และประสิทธิผลที่เปลี่ยนแปลงได๎ จากประเภทของทรัพยากรและประสิทธิผลดังกลําวทําให๎การ
พิจารณาความพอเพียงต๎องคํานึงถึงทางเลือก 4 ประเภท 1) ทางเลือกท่ีเปูาหมายและงบประมาณ
กําหนดแนํนอน ทางเลือกประเภทนี้ยากท่ีจะบรรลุเกณฑ์เรื่องความพอเพียงได๎ เนื่องจากท้ังทรัพยากร
ที่ต๎องใช๎และผลที่ต๎องการกําหนดไว๎ชัดเจน 2) ทางเลือกท่ีเปูาหมายกําหนดไว๎แนํนอน แตํงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงได๎ ทางเลือกประเภทนี้พิจารณาได๎ไมํยาก ทางเลือกที่ดีคือทางเลือกท่ีบรรลุเปูาหมายโดย
ใช๎งบประมาณน๎อยที่สุดนั่นเอง 3) ทางเลือกท่ีเปูาหมายเปลี่ยนแปลงได๎ แตํงบประมาณมีจํากัด 
ทางเลือกประเภทนี้พิจารณาไมํยาก ทางเลือกท่ีดีก็คือทางเลือกท่ีสามารถบรรลุเปูาหมายมากที่สุด
ภายใต๎งบประมาณท่ีมีอยูํ และ 4) ทางเลือกท่ียังไมํได๎กําหนดเปูาหมายไว๎แนํนอน งบประมาณที่ใช๎ก็
ปรับเปลี่ยนได๎ ทางเลือกท่ีดีคือทางเลือกท่ีใช๎งบประมาณน๎อยที่สุดแตํบรรลุเปูาหมายมากที่สุด  

 4.  ความเป็นธรรม พิจารณาได๎จากการกระจายตัวของผลขอลการดําเนินการตาม
ทางเลือกท่ีมีตํอประชาชนกลุํมตํางๆ ในสังคม ทางเลือกท่ีเป็นธรรมคือทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์ตํอ
ประชาชนกลุํมตํางๆ โดยเทําเทียมกัน 

 5.  ความสามารถในการตอบสนอง พิจารณาได๎จากระดับในความสามารถของ
ทางเลือกเพ่ือการตอบสนองความต๎องการของกลุํมตํางๆ ความชอบการตอบสนองสูงคือทางเลือกท่ี
สามารถทําให๎กลุํมที่มีความจําเป็นสูงได๎รับผลจากทางเลือกนั้นด๎วย 

 6. ความเหมาะสม จะนําเอาเกณฑ์ตํางๆ มาพิจารณารวมพร๎อมกัน พิจารณาลึกลง
ไปถึงคุณคําและความเหมาะสมของเปูาหมายของทางเลือกที่กําหนดไว๎ ในเกณฑ์อ่ืนๆ มักถือวํา
เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่กําหนดไว๎แล๎ว ไมํมีการตั้งคําถามวําสิ่งที่กําหนดไว๎นั้นถูกต๎อง
เหมาะสมหรือไมํ แตํเกณฑ์นี้พิจารณาถึงความเหมาะสมของเปูาหมายด๎วย การพิจารณาจึงจําเป็นต๎อง
นําเกณฑ์อ่ืนๆ หลายเกณฑ์มาพิจารณารํวมกัน  
 2.2.5 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบาย  
 1.  ทฤษฎีหลักการเหตุผล ( The Rational-Comprehensive Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ 
มีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเหตุผลการตัดสินใจของบุคคลและความ
สมเหตุสมผล ซึ่งพัฒนาโดยนักคณิตศาสตร์ นักจิตวิทยา และนักสังคมศาสตร์อื่นๆ ซึ่งแตกตํางจาก
ทฤษฎีการเลือกอยํางมีเหตุผลที่มุํงเน๎นการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือปัจเจกบุคคล แตํ
ทฤษฎีหลักการเหตุผลมุํงเน๎นการตัดสินใจเพื่อการบรรลุเปูาประสงค์สูงสุดไมํวําจะเป็นของบุคคลหรือ
องค์การ ซึ่งทฤษฎีหลักการเหตุผล มีองค์ประกอบสําคัญ คือ 1) ผู๎ตัดสินใจต๎องเผชิญกับปัญหาที่
สามารถจําแนกออกจากปัญหาอื่นได๎หรืออยํางน๎อยท่ีสุดก็สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับปัญหาอ่ืน
ได๎อยํางมีความหมาย 2) ผู๎ตัดสินใจมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเปูาประสงค์ คํานิยม หรือวัตถุ 
ประสงค์ ที่ผู๎ตัดสินใจจะต๎องคํานึง สามารถทําให๎การพิจารณาปัญหามีความชัดเจนและจัดลําดับตาม
ความสําคัญของแตํละกรณี 3) การตรวจสอบทางเลือกตํางๆ ในการแก๎ไขปัญหาอยํางชัดเจน 4) การ
ตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งด๎านต๎นทุน ผลประโยชน์ ข๎อได๎เปรียบ และข๎อได๎เปรียบที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง 5) การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่อาจเกิดข้ึนของทางเลือกแตํละ
ทางเลือก และ 6) ผู๎ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกและผลลัพธ์ของแตํละทางเลือกท่ีจะต๎องตอบสนอง
เปูาประสงค์ คํานิยม หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ  
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 2.  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสํวน ( The Incremental Theory) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่ถูกนําเสนอให๎เป็นทฤษฎีในการตัดสินใจเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหามากมายที่เกิดจากทฤษฎี
หลักการเหตุผล โดยเป็นทฤษฎีที่มีลักษณะของการพรรณนาความเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของ
รัฐบาล การตัดสินใจโดยใช๎ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสํวนเกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงหรือ
การเพ่ิมเติมจากนโยบายที่มีอยูํอยํางจํากัด เชํน การเพ่ิมงบประมาณเพียงเล็กน๎อยขององค์การตํางๆ 
ของภาครัฐในแตํละปี ซึ่งแสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวําแนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจโดยใช๎ทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสํวนมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกนโยบายของรัฐบาลมาก สาระสําคัญ
อาจพิจารณาจากองค์ประกอบได๎ดังนี้ 1) การพิจารณาในการเลือกเปูาประสงค์หรือวัตถุประสงค์และ
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์จะกระทําโดยการพิจารณารํวมกันอยํางใกล๎ชิดมากกวําที่จะแยกในแตํละ
ประเด็น 2) ผู๎ตัดสินใจจะพิจารณาเฉพาะทางเลือกบางทางเลือกที่จะใช๎ในการแก๎ปัญหา ซึ่งจะแตกตําง
ไปจากนโยบายเดิมเพียงเล็กน๎อย 3) การประเมินผลทางเลือกแตํละทางเลือกจะกระทําเฉพาะเพ่ือ
พิจารณาผลลัพธ์ที่สําคัญของทางเลือกบางทางเลือก 4) สําหรับปัญหาที่ผู๎ตัดสินใจกําลังเผชิญอยูํนั้น   
ผู๎ตัดสินใจจะต๎องทําการนิยามปัญหาใหมํอยํางตํอเนื่อง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสํวนเปิด
โอกาสให๎ใช๎ดุลยพินิจในการพิจารณาวิธีการและเปูาหมาย หรือเปูาหมายและวิธีการ เพื่อให๎การ
จัดการปัญหามีความเป็นไปได๎มากขึ้น 5) ทฤษฎีนี้ถือวําไมํมีการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวหรือทางแก๎ไข
ปัญหาที่ถูกต๎องเพียงทางเดียว การทดสอบที่ดีคือการที่นักวิเคราะห์มีความเห็นพ๎องต๎องกันในแนวทาง
ใดแนวทางหนึ่งโดยมิได๎เห็นรํวมกันวําการตัดสินใจนั่นเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําไปสูํการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่เห็นพ๎องรํวมกัน และ 6) การตัดสินใจโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
บางสํวนเป็นแนวทางท่ีชํวยในการแก๎ไขปัญหาอุปสรรคจากวิธีอ่ืนและนําไปสูํสภาพปัจจุบันที่ดีกวํา  
 3.  ทฤษฎีการผสมผสานระหวํางทางกว๎างและทางลึก ( Mixed Scanning) ทฤษฎีนี้
จะเปิดโอกาสให๎ผู๎ตัดสินใจสามารถใช๎ประโยชน์จากทั้งทฤษฎีหลักการเหตุผลและทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสํวนซึ่งขึ้นอยูํกับสถานการณ์ท่ีตํางกัน ในบางกรณีการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน๎อยอาจจะพอเพียง แตํในบางกรณีอาจจําเป็นต๎องใช๎การสํารวจตรวจสอบ
อยํางละเอียดตามทฤษฎีหลักการเหตุผล ทฤษฎีการผสมผสานระหวํางทางกว๎างและทางลึกที่มีความ
เหมาะสม สําหรับผู๎ตัดสินใจนโยบายที่มีขีดความสามารถตํางกันหรืออาจกลําวเป็นการทั่วไปได๎วํา     
ผู๎ตัดสินใจยิ่งมีความสามารถมากขึ้นเพียงใดในการรวบรวมอํานาจเพื่อนํามาใช๎ในการตัดสินใจก็ยิ่งมี
ความสามารถในการใช๎ประโยชน์จากการพิจารณาภาพรวมได๎มากเทํานั้น 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2.3.1 การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ธนภูมิ ชาติดี (2554) ได๎กลําวถึงความหมายของนโยบายสาธารณะตามท่ีนักวิชาการ
ได๎ให๎ความหมาย  โดยให๎ความสําคัญในเรื่องของกิจกรรมหรือการกระทําหรือการงดเว๎นการกระทํา  
ดังเชํน เอนเดอร์สัน (Anderson, 1994) ให๎ความหมายของ  นโยบายสาธารณะวํา เป็นแนวทางการ
กระทํา (Course of Action) ของรัฐเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชํน ความยากจน  เป็นต๎น เมื่อนโยบาย
สาธารณะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับแนวทางการกระทําของรัฐบาลแล๎ว  นโยบายสาธารณะจึงต๎องเกี่ยวข๎อง
กับเรื่องราวตํางๆ  อยํางน๎อย 2 ประการ คือ 1) เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะกระทําหรือ
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งดเว๎นการกระทํา  และ 2) เกี่ยวข๎องกับสิ่งใดก็ตามท่ีได๎ก ระทําหรืองดเว๎นมิได๎กระทํา  ซ่ึงเป็นการ
ดําเนินการตามที่ได๎ตัดสินใจไปแล๎ว สํวน ชาร์แคนสกี้ (Sharkansky, 1970) มองวํานโยบายสาธารณะ
เป็นเรื่องของกิจกรรมตํางๆ ที่รัฐบาลต๎องกระทํา ซึ่งจะต๎องเก่ียวข๎องกับขอบขํายของบริการสาธารณะ   
กฎ และข๎อบังคับ การเฉลิมฉลองในโอกาสและเทศกาลที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศและการควบคุม
กระบวนการกําหนดนโยบายหรือการกระทําทางการเมือง แตํ ดาย (Dye, 1984) ได๎กลําวถึง นโยบาย
สาธารณะไว๎อยํางกว๎างๆ  โดยมองวํานโยบายสาธารณะเป็นเรื่องที่เก่ียวข๎องกับประเด็นที่วํารัฐบาล
จะต๎องกระทําอะไร ทําไมจึงต๎องกระทําเชํนนั้น และอะไรเป็นความแตกตํางที่รัฐบาลกระทําข้ึน  อะไรก็
ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือเลือกที่จะไมํกระทํา  สํวน อีสตัน (Easton, 1965) ได๎มองนโยบาย
สาธารณะวําเป็นกิจกรรมที่มีการระบุเจาะจงลงไปท่ีประเภทกิจกรรมของรัฐบาล  แทนที่จะให๎คํานิยาม
คล๎ายกับนักวิชาการทํานอื่นท่ีมองการกระทําหรือกิจกรรมของรัฐบาลในลักษณะกว๎างๆ  แตํ อีสตัน  
ให๎ความหมายของนโยบายสาธารณะไว๎วําการแจกแจงคุณคําตํางๆ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพื่อ
สังคมเป็นสํวนรวม สํวนนักวิชาการอีกกลุํมหนึ่งได๎พิจารณาในแงํที่เป็นการตัดสินใจของรัฐบาล 
 ในสํวน อาทิตย์ อุไรรัตน์ (2548) กลําวถึงนโยบายสาธารณะวํา เป็นแนวทางท่ีรัฐบาล
ได๎ตัดสินใจเลือกแล๎ ววําจะนําไปสูํเปูาหมายที่ต๎องการได๎อยํางเหมาะสมและเป็นไปได๎ในสถานการณ์
แวดล๎อมของสังคม  ซ่ึง อมร รักษาสัตย์ (2548) ได๎ให๎ความหมายเสริมอีก  ซึ่งความหมายของนโยบาย
สาธารณะมีอยูํ 2 นัยด๎วยกัน คือ ในความหมายอยํางแคบคือหลักการและกลวิ ธีที่จะนําไปสูํเปูาหมาย
ที่ได๎กําหนดไว๎ แตํในความหมายอยํางกว๎างจะครอบคลุมถึงการตัดสินใจกําหนดตัวเปูาหมายอีกด๎วย    
และได๎จําแนกลักษณะของนโยบายไว๎เป็นประเด็นตําง ๆ คือ 1) การกําหนดเปูาหมายที่ต๎องการจะไป
ให๎ถึง 2) หลักการหรือกลวิธีที่จะหาทางปฏิบัติการ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายนั้น  และ 3) การเตรียมการ
สนับสนุนในเรื่องตํางๆ เพ่ือให๎ปฏิบัติตามหลักการ  และกลุํมนักวิชาการท่ีพิจารณานโยบายสาธารณะ
ในแงํของแนวทางหรือทางการกระทําของรัฐบาล  ซึ่งแนวทางหรือหนทางการกระทํานี้  อาจปรากฏใน
รูปแบบหรือลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง เชํน ในรูปของหลักการแผนงาน  โครงการ เป็นต๎น นักวิชาการ
กลุํมนี้ เชํน ลาสเวลล์และแคปแลนด์ ( Lasswell & Kaplan, 1970) ให๎ความหมายวํา  แผนงานหรือ
โครงการที่ได๎กําหนดขึ้น ประกอบด๎วยเปูาหมาย คุณคํา และการปฏิบัติตํางๆ จากคํานิยามดังกลําวนั้น 
และ จาคอป (Jacop, 1966) ให๎คํานิยามท่ีมีความคล๎ายกันหรือเป็นสํวนเสริมให๎มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น  
โดยมีความหมายวําเป็นหลักการ แผนงาน หรือแนวทางการกระทําตํางๆ 
 เพรสแมนและวินดาฟสกี้ ( Pressman & Wildavsky, 1973) ได๎กลําวไว๎วํา การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง กระบวนการ  ของปฏิสัมพันธ์ระหวํางเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มีการ
กําหนดไว๎กํอนหน๎านั้นแล๎ว กับการกระทําหรือปฏิบัติการทั้งหลายที่มุํงให๎บังเกิดผลไปตามนั้น  หรือจะ
กลําวอีกนัยหนึ่ง การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ความสามารถในการจัดการและประสานสิ่งที่จะกระทํา
ให๎บังเกิดผล ในลักษณะที่เป็นลูกโซํ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
 บาร์ดาช ( Bardach, 1977) ได๎กลําวไว๎อีกวํา การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง 
กระบวนการของกลยุทธ์ที่แสดงการปฏิสัมพันธ์ของกลุํมผลประโยชน์ทั้งหลายในอันที่จะตํอสู๎เพื่อให๎
ได๎มาซึ่งการบรรลุเปูาหมายของกลุํมตน  ซึ่งเปูาหมายที่กลุํมเหลํานี้ต๎องการให๎เกิดขึ้นอาจสอดคล๎อง
หรือไปกันได๎หรือไมํได๎กับเปูาหมายตามอาณัติ 
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 สบาเตียร์และแมซมาเนียน ( Sabatier & Mazmanian, 1980) ได๎กลําววํา การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง การนํานโยบายขั้นพ้ืนฐานทั่วๆ ไป ได๎แกํ กฎหมาย คําสั่งของรัฐบาล  มติ
ของคณะรัฐมนตรีหรือคําพิพากษาของศาลไปดําเนินการให๎บรรลุผล 
 คูเอด (Quade, 1982) กลําววํา การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง กระบวนการ
จัดการกับแบบแผน  การนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามอาณัติของนโยบาย  โดยการยอมรับตํอ
ข๎อกําหนดที่เกิดขึ้นจากการที่ได๎มีการตัดสินใจไปกํอน นั้นแล๎ว นั่นคือการนํานโยบายไปปฏิบัติจะเริ่ม
เกิดข้ึนภายหลังที่มีการตัดสินใจยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องนั้นไปแล๎ว  
 อเล็กซานเดอร์ ( Alexander, 1985) ได๎กลําว การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง 
การนําชุดการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแผนการทํางานที่มํุงสํงผลไปยังผู๎ที่ตั้งใจจะให๎ได๎รับประโยชน์จากนโยบาย
เป็นการเฉพาะ และเป็นการปฏิบัติในภาคสนาม 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) ได๎กลําววํา การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง การนํา
นโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการมีความตํอเนื่องไมํหยุดนิ่ง  มีข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม ของแตํ
ละข้ันตอนที่มีความสัมพันธ์กันอยูํตลอดเวลา และประเด็นที่สองคือการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นการ
ดําเนินการให๎สําเร็จลุลํวงตามเปูาหมายของนโยบาย  
 วรเดช จันทรศร (2549) ได๎กลําววํา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เป็นเรื่องของ
การศึกษาวํา องค์กรที่รับผิดชอบสามารถนําและกระตุ๎นให๎ทรัพยากรทางการบริหาร  ตลอดจนกลไกที่
สําคัญทั้งมวลที่จะปฏิบัติงานให๎บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว๎หรือไมํเพียงใด การศึกษาการนํานโยบายไป
ปฏิบัติที่ผํานมามุํงสนใจนโยบายเฉพาะเรื่อง  (Issues) มากกวําการสร๎างทฤษฎีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ  
 สมบัติ ธํารงธัญวงศ์  (2550) ได๎กลําววํา การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง ความ
พยายามที่จะตัดสินความสามารถในการรวบรวมคนและทรัพยากรทางการบริหาร  และการกระตุ๎น
บุคลากรให๎ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
 กล๎า ทองขาว (2534) ได๎กลําววํา การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง การแสวงหา
ความรู๎ ความเข๎าใจ  ปรากฏการณ์เป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  เพ่ือเป็น
บทเรียนและพัฒนาแนวทาง  สร๎างกลยุทธ์  เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพและความสามารถขององค์กร  และ
กลุํมบุคคลที่ปฏิบัติ  ให๎สามารถจัดการและประสานกิจกรรมให๎บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย รวมทั้งสมารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการบรรลุผลสําเร็จของนโยบาย 
 สมพร เฟ่ืองจันทร์ (2552) กลําววํา การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง กระบวนการ
เป็นผลตํอเนื่องมาจากขั้นตอนการกําหนดนโยบายและเป็นกิจกรรมที่มีการกําหนดเปูาหมายไว๎
ลํวงหน๎าวําต๎องการผลสุดท๎ายเป็นเชํนไร  
 เมตต์ เมตต์การุณจิต  (2553) ได๎กลําวถึง การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง การ
แสวงหาความรู๎ความเข๎าใจหรือการศึกษาวําทําอยํางไรองค์กรหรือบุคคลที่มีหน๎าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติจะสามารถนําและผลักดันให๎ทรัพยากรการบริหารปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว๎ในรูปของแผนและโครงการ  
 ชรัส บุญณสะ (2553) การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน
ของบุคคลหรือกลุํมบุคคลหรือองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการนําทรัพยากรหรือปัจจัย
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ทางการบริหารขององค์การไปดําเนินงานให๎บรรลุผลสําเร็จตามเปูาประสงค์ของนโยบายที่กําหนดไว๎  
กลําวโดยสรุป  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง กระบวนการเป็นผลตํอเนื่องมาจากขั้นตอนการ
กําหนดนโยบาย โดยต๎องอาศัยองค์กรที่รับผิดชอบทําความเข๎าใจหรือศึกษาวํา  ทําอยํางไรองค์กรหรือ
บุคคลที่มีหน๎าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ จะสามารถนําและผลักดันให๎ทรัพยากรการบริหารปฏิบัติงาน
เกิดผลสําเร็จได๎ และสามารถประสานกิจกรรมให๎บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย  รวมทั้ง
สมารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการบรรลุผลสําเร็จของนโยบาย 
 2.3.2 ปัจจัยกําหนดความสําเร็จหรือความล๎มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 กล๎า ทองขาว (2534) ได๎สรุปถึง ปัจจัยกําหนดความสําเร็จหรือความล๎มเหลวของ
การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติที่สําคัญ 6 ประการ คือ ปัจจัยด๎านข๎อความนโยบาย ปัจจัยด๎านการ
สนับสนุนจากผู๎มีอํานาจและกลุํมหลากหลายในสังคม  ปัจจัยด๎านความสามารถและศักยภาพของ
องค์กรที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  ปัจจัยด๎านจิตสํานึกของผู๎ปฏิบัติ  ปัจจัยด๎านผู๎นําคนสําคัญ  และปัจจัย
ด๎านการกํากับตรวจสอบ การประเมินผลและการให๎แรงเสริมผู๎ปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้  
 1.  ปัจจัยด๎านข๎อความนโยบาย  (Policy Statements) ข๎อความนโยบาย  หมายถึง 
ขําวสารนโยบาย  (Policy Messages) ที่ระบุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายนโยบาย  หรือระบุมาตรฐาน
นโยบายหรือมาตรฐานแผนงาน  หากพิจารณาลึกลงไปถึงแผนกลยุทธ์หรือแผนงานหรือโครงการที่
รองรับนโยบาย ข๎อความนโยบายจะหมายถึงเปูาหมายวัตถุประสงค์  รวมทั้งขั้นตอนหรือกลยุทธ์ตํางๆ  
ที่ได๎กําหนดไว๎  หรืออาจหมายถึงแนวปฏิบัติที่อาจจัดทําเป็นคูํมือแกํผู๎รับผิดชอบเพื่อนําไปปฏิบัติให๎
เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น 
 2.  ปัจจัยด๎านการสนับสนุนจากผู๎มีอํานาจและกลุํมหลากหลายในสังคม  ผู๎นําหรือผู๎มี
อํานาจมีบทบาทสําคัญยิ่งตํอความสําเร็จหรือความล๎มเหลวของนโยบายบางนโยบายแม๎ผู๎เกี่ยวข๎องจะ
มองวําเป็นนโยบายที่ดี  หากแตํผู๎นําหรือผู๎มีอํานาจบารมี  (Charisma) ไมํเห็นด๎วย ทําให๎สําเร็จได๎ยาก  
เชํน นโยบายการจัดระเบียบการค๎าขายบนทางเท๎าในเขตเมือง  หรือนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ถ๎าผู๎นํา
ในสังคมไมํเห็นด๎วยกับนโยบายนี้  เพราะเห็นวําจะเป็นการบีบบังคับประชาชนผู๎หาเช๎า กินคํ่าหรือเป็น
การบีบบังคับให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาทํางานหนักเกินไปเพราะไมํชัดเจนวํานักเรียนและ
ประชาชนจะได๎อะไรจากการปฏิรูป  จะทําให๎ลําบากในขั้นนําไปปฏิบัติ  ถ๎าหากนโยบายใดได๎รับการ
สนับสนุนจากผู๎นําทุกระดับ โอกาสที่นโยบายนั้นจะประสบผลสําเร็จในขั้นการนําไปปฏิบัติเป็นไปได๎สูง 
 3.  ปัจจัยด๎านศักยภาพและความสามารถขององค์กรที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  
ศักยภาพและความสามารถขององค์กรหรือหนํวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาที่ลักษณะสําคัญ
ขององค์ประกอบตํางๆ  ขององค์กร  เชํน การมีโครงสร๎างองค์กรเอ้ือตํอกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ความรู๎ความสามารถและทักษะของทีมงาน  ความสามารถและประสบการณ์ของผู๎นําองค์กร  
ระบบการไหลเวียนของข๎อมูลขําวสารภายในและระหวํางองค์กร  การมีและใช๎เทคโนโลยีการบริหาร
อยํางเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินและอุปกรณ์การบริหารรวมทั้งความสามารถ
นําเงินและอุปกรณ์เครื่องมือตํางๆ มาใช๎ได๎ทันเวลาและสถานการณ์  
 4.  ปัจจัยด๎านจิตสํานึกของผู๎ปฏิบัตินโยบาย  ความคิดนึกหรือเจตคติตํอนโยบายและ
การนํานโยบายไปปฏิบัติของบุคคลระดับผู๎ปฏิบัติการคือปัจจัยสําคัญท่ีจะสํงผลตํอความสําเร็จหรือ
ล๎มเหลวของนโยบาย  หากผู๎ปฏิบัติ ไมํเข๎าใจหรือสงสัยในวัตถุประสงค์ของนโยบายวําเพราะเหตุใดจึง
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ต๎องมีนโยบายอยํางนี้  หรือสงสัยวําความต๎องการที่แท๎จริงขอผู๎กําหนดนโยบายคืออะไร  นโยบายที่ท๎า
อยูํมีประโยชน์อยํางไร ใครคือผู๎ได๎รับประโยชน์แท๎ จริงจากการดําเนินนโยบาย  ฯลฯ ข๎อสงสัยไมํเข๎าใจ
นโยบายจะท๎าให๎ผู๎ปฏิบัติขาดความม่ันใจ  ขาดความไว๎วางใจตํอนโยบาย  สํงผลกระทบตํอความตั้งใจที่
จะทํุมเทพลังความสามารถปฏิบัติงายอยํางเต็มท่ี  ยิ่งไปกวํานั้น  หากผู๎ปฏิบัติมีความรู๎สึกไมํพึงพอใจตํอ
นโยบาย เพราะเห็นวํานโยบายที่รับผิดชอบไมํคํอยเป็นประโยชน์ตํอองค์กรหรือไมํคํอยเป็นประโยชน์
ตํอคนสํวนใหญํหรือบางที่อาจเห็นวําเปูาหมายของนโยบายดี แตํวิธีการปฏิบัติไมํคํอยดี อาจปฏิบัติงาน
แบบเฉื่อยชา  เพราะมีความรู๎สึกไมํชอบนโยบาย  หากผู๎ปฏิบัติสํวนใหญํมีความรู๎สึกตํอนโยบายที่นําไป
ปฏิบัติเชํนนี้ นโยบายที่นําไปปฏิบัติมีโอกาสที่จะไมํสําเร็จสูง  แตํในทางตรงกันข๎าม  ถ๎านโยบายใดผู๎
ปฏิบัติมีความเข๎าใจวัตถุประสงค์และวิธีปฏิบัติชัดเจน รู๎สึกพอใจสูง เพราะเห็นวํานโยบายที่ประกาศใช๎
จะเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมอยํางแท๎จริง และองค์กรก็จะได๎ประโยชน์จากการดําเนินนโยบายนี้  การมี
พ้ืนฐานความคิดตํอนโยบายเชํนนี้  จะทําให๎ผู๎ปฏิบัติตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ  จะทํุมเทความสามารถและ
อุทิศเวลาในการปฏิบัติ โดยอาจเข๎าไปมีสํวนแสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตามความเหมาะสม 
 5.  ปัจจัยด๎านผู๎นําคนสําคัญ ซ่ึงผู๎นําคนสําคัญคือปัจจัยกําหนดความสําเร็จหรือความ
ล๎มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นผู๎นําคนสําคัญอาจมีสํวนริเริ่มนโยบาย  บทบาทใน
การผลักดันนโยบายให๎ได๎รับการประกาศใช๎เพ่ือประสานความพยายามของบุคคลและองค์กรที่รํวม กัน
รับผิดชอบในขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ไกลํเกลี่ย ประนีประนอมปัญหาหรือความขัดแย๎งที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ แสวงหาและใช๎กลยุทธ์ในการติดตํอประสานงานกับฝุายการเมือง  
นักกฎหมาย นักวิชาการ และบุคคลสําคัญอ่ืนๆ เพ่ือให๎เห็นความสําคัญและสนับสนุนนโยบาย  
 6.  ปัจจัยด๎านการกํากับตรวจสอบประเมินผลและการให๎แรงเสริมแกํผู๎ปฏิบัติ การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ จําเป็นต๎องมีระบบการกํากับ การตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กรที่
รับผิดชอบ การกํากับ ตรวจสอบมุํงท่ีจะให๎เกิดประสิทธิภาพในการบริหารนโยบาย  และปูองกันการ
บิดเบือนเปูาหมายและการหันเหทรัพยากรไปใช๎ผิดทาง  สําหรับการประเมินผลอยํางเป็นระบบ  จะ
สามารถสะท๎อนปัญหาในการกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติได๎ทุกข้ันตอน  สามารถที่จะนําผลการ
ประเมินไปแก๎ไขและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเพ่ือให๎นโยบายบรรลุผล  ในสํวนของการให๎แรงเสริมแกํ
ผู๎ปฏิบัติงาน  หากเป็นแรงเสริมทางบวกจะทําให๎ผู๎ปฏิบัติมีกําลังใจ  มีขวัญในการทํางาน  แรงเสริม
ทางบวกจะเป็นพลังจูงใจให๎ผู๎ปฏิบัติมุํงม่ันตั้งใจทํางานในหน๎าที่ของตนให๎ดียิ่งขึ้น  หากเป็นการให๎แรง
เสริมทางลบจะชํวยยังยั้งพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ไมํพึงประสงค์จะเห็นวําปัจจัยด๎านการกํากับ  
ตรวจสอบประเมินผลและการให๎แรงเสริมแกํผู๎ปฏิบัติ  มีความสําคัญตํอความสําเร็จหรือความล๎มเหลว
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะหากมิได๎จัดระบบการตรวจสอบ ประเมินผลและเสริมแรงผู๎ปฏิบัติ
ไว๎ดีพอ โอกาสที่นโยบายจะบรรลุผลในขั้นการนําไปปฏิบัติจะมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างยาก 
 2.3.3 ปัญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 ทูลล์ ( Toole, 1986) ได๎กลําวถึง ความล๎มเหลวของนโยบาย (Policy Failure) ไมํวํา
จะด๎วยเหตุอะไรก็ตาม โดยเฉพาะอยํางยิ่งความล๎มเหลวในด๎านนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นสิ่ง
ที่เก่ียวข๎องกับทฤษฎีนโยบาย ( Policy Theorist) และผู๎นํานโยบายไปปฏิบัติ ( Policy Practitioner) 
ซึ่งในความเป็นจริงจะเกี่ยวข๎องกับผู๎นํานโยบายไปปฏิบัติมากกวําในการที่จะแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ความสําเร็จของนโยบาย หลักการสําคัญท่ีจะปูองกันมิให๎การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบกับปัญหา
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และอุปสรรคจนนําไปสูํความล๎มเหลว ได๎แกํ 1) ถ๎ามีทรัพยากรใหมํแตํแนวทางการปฏิบัติคลุมเครือ 
จะต๎องจัดการเรื่องการตีความนโยบายให๎ชัดเจนและทัศนะในการจัดการตีความหมายจะต๎อง
สอดคล๎องกับผู๎กําหนดนโยบาย 2) ถ๎ามีทรัพยากรเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง
และชัดเจน เปูาประสงค์สํวนบุคคลภายในองค์การจะมีความสําคัญน๎อยลง และการนําเอานโยบายไป
ปฏิบัติจะมีทิศทางสอดคล๎องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย และ 3) ถ๎าไมํมีทรัพยากรเพียงพอ
และแนวทางการปฏิบัติไมํชัดเจน สถานการณ์เชํนนี้จําเป็นจะต๎องสร๎างกิจกรรมให๎ผู๎ปฏิบัติเกิดความ
สมัครใจที่จะปฏิบัติ เพื่อสร๎างพลังความมํุงมั่นในการปฏิบัติให๎เกิดข้ึน 
 สํวน วิลเลี่ยม (Williams, 1975) ได๎กําหนดแนวทางสําหรับผู๎กําหนดนโยบายเพื่อให๎
ความมั่นใจแกํผู๎นํานโยบายไปปฏิบัติที่มีความสามารถในการนํานโยบายไปปฏิบัติให๎บรรลุผล ภายใต๎
เงื่อนไข 2 ประการ คือ 1) เป็นหน๎าที่ของผู๎กําหนดนโยบายที่จะต๎องกําหนดนโยบายให๎มีความหมาย
และชัดเจน และ 2) มีแนวโน๎มวําผู๎ปฏิบัติจะเริ่มปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว๎ หากเง่ือนไขดังกลําว
ถูกละเลยจะทําให๎การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบกับความล๎มเหลว   
 ในสํวนของ ดันเซอร์ (Dunsire, 1990) สรุปวํา ความล๎มเหลวจากการนํานโยบายไป
ปฏิบัติอาจเกิดจาก 1) การเลือกกลยุทธ์การนําไปปฏิบัติที่ไมํเหมาะสม 2) กลยุทธ์การนํานโยบายไป
ปฏิบัติเหมาะสม แตํการเลือกหนํวยปฏิบัติและกลไกในการปฏิบัติไมํเหมาะสม และ 3) สิ่งที่ได๎กลําวมา 
มีความเหมาะสมทั้งหมด แตํเลือกเครื่องมือและวิธีปฏิบัติไมํเหมาะสมก็อาจเป็นอุปสรรคสําคัญตํอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 โดยย้ําวํา แม๎จะมีสิ่งที่กลําวมาท้ังหมดแล๎วแตํก็อาจเกิดความล๎มเหลวได๎ ถ๎าเกิดกรณี
ดังนี้ คือ 1) แผนงานในระบบราชการผิด 2) นิยามปฏิบัติการของนโยบายถูกนําไปปฏิบัติอยํางไร๎
ประสิทธิภาพมากกวําหนึ่งหรือสองจุด 3) เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารข๎อมูล และการ
ถํายทอดข๎อมูลสื่อสารที่ผิด 4) แม๎วําสิ่งที่กลําวข๎างต๎นจะได๎รับการแก๎ไขแล๎ว แตํถ๎ามีบางสิ่งบางอยําง
ไมํถูกต๎องในระดับการปฏิบัติ เชํน ความพกพรํองขอระบบราชการและการปฏิบัติ ประสบกับปัญหา
อุปสรรคจะนําไปสูํความล๎มเหลว และ 5) ถึงแม๎วําสิ่งที่กลําวมาแล๎วจะอยูํในสภาพสมบูรณ์ แตํถ๎าการ
ตอบสนองหรือปฏิกิริยาจากผู๎ได๎รับผลกระทบมีมากกวําที่ประเมินไว๎ก็จะเกิดความล๎มเหลวขึ้นได๎ 
 สําหรับ สบาเตียร์และแมซมาเนียน ( Sabatier & Mazmanian, 1980) ได๎กลําวถึง
เรื่องเง่ือนไขของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยํางมีประสิทธิผล สรุปได๎ 5 ประการ คือ 1) ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลที่เที่ยงตรง 2) ความชัดเจนของนโยบาย 3) ความตั้งใจจริงของการเมือง 4) การ
สนับสนุนขององค์การ และ 5) สถานการณ์ภายนอกซ่ึงไมํมีความขัดแย๎งตํอวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
 แตํถ๎าเงื่อนไขดังกลําวบกพรํองจะกํอให๎เกิดปัญหาและอุปสรรคตํอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติให๎ประสบความสําเร็จ ยิ่งมีความบกพรํองมากเทําใดก็จะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่จะกํอให๎เกิด
ความล๎มเหลวได๎มากเทํานั้น สรุปได๎วําการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญอยํางยิ่งใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้เพราะวําถึงแม๎นโยบายจะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม แตํเมื่อนําไป
ปฏิบัติแล๎วประสบความล๎มเหลวก็จะกํอให๎เกิดความเสียหายตํอกระบวนการนโยบายทั้งหมด 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งความเสียหายตํอประชาชนที่ปัญหาไมํได๎รับการแก๎ไข ซึ่งทําให๎บุคคลเหลํานี้เสื่อม
ความศรัทธาตํอผู๎กําหนดนโยบายและอาจมีผลทางลบตํออนาคตทางการเมืองของผู๎กําหนดนโยบาย  
นอกจากนี้ยังทําให๎เกิดความสูญเปลําตํอทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดและการแก๎ไขปรับปรุงนโยบาย
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เพ่ือนําไปปฏิบัติใหมํยิ่งจะทําให๎สิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติให๎บรรลุ
เปูาประสงค์ท่ีพึงปรารถนานั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญท่ีสุดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 2.3.4 การประเมินผลนโยบาย  
         ในการประเมินผลนโยบายนั้น มีนักวิชาการหลายทํานให๎ความหมายไว๎ เชนํ โอเวํน  

(Owen, 1993) ให๎ทัศนะวํา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการจัดหาข๎อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมิน คําวํา “ประเมินผล” ( Evaluate) ได๎ถูกใช๎เป็นทางเลือกสําหรับการ
ประเมิน “วัตถุ” ( Object) และวัตถุในการประเมินนั้นอาจได๎แกํ การวางแผน ( Planning) แผนงาน 
(Programs) นโยบาย (Policies) องค์การ (Organizations) และปัจเจกบุคคล ( Individuals) เป็นต๎น  
ซึ่ง โอเวํน ชี้ให๎เห็นคุณลักษณะสําคัญของการประเมินผลหลายประการ ได๎แกํ 1) การประเมินผลเป็น
กระบวนการ 2) การประเมินผลต๎องใช๎ข๎อมูลที่เป็นระบบ 3) การประเมินผลต๎องใช๎ผลการวิเคราะห์
ข๎อมูลเพื่อประโยชน์ของผู๎ตัดสินใจนโยบาย และ 4) การประเมินผลต๎องเก่ียวข๎องกับการประเมิน การ
วางแผน แผนงาน นโยบาย ผลผลิตและปัจเจกบุคคล    

         รอสซี่และฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1993) ได๎ให๎ทัศนะไว๎วํา การประเมินผล คือ
การใช๎ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์อยํางเป็นระบบ เพื่อให๎การประเมินกรอบความคิดเชิงทฤษฎี  
(Conceptualization) การออกแบบ ( Design) การนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Implementation) และ
อรรถประโยชน์ตํางๆ ที่เกิดจากการนําโครงการทางสังคมไปปฏิบัติ ( Utility of Social Intervention 
Program) หรืออีกในทางหนึ่ง การประเมินผลใช๎ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการพิจารณาตัดสิน
และปรับปรุงแนวทางของนโยบายหรือโครงการที่ดําเนินอยูํ จากจุดเริ่มต๎นของโครงการจนถึงขั้นตอน
การพัฒนาโครงการและการนําโครงการไปปฏิบัติ  สํวน เอนเดอร์สัน (Anderson, 1994) ให๎ทัศนะวํา  
การประเมินผลนโยบายเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับการประมาณการ ( Estimation) การประเมิน 
(Assessment) หรือการประมาณคํา (Appraisal) นโยบาย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาสาระ ( Content) การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ( Implementation) และผลกระทบ ( Effects) ในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง
กับหน๎าที่ (Functional Activity) การประเมินผลที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการของนโยบาย ( Policy  
Process) การประเมินผลมิใชํเรื่องท่ีเรียบงํายในฐานะเป็นข้ันตอนสุท๎ายของกระบวนการนโยบาย
เทํานั้น แตํเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญไมํน๎อยไปกวําขั้นตอนอื่นของกระบวนการนโยบายอื่นๆ  
ในสํวนของ ดาย (Dye, 1995) ให๎ทัศนะไว๎วํา การประเมินผล หมายถึง การประเมินโครงการของรัฐที่
ดําเนินการอยูํทั้งหมดวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว๎แล๎วหรือไมํ หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness) ของ 2 โครงการ หรือมากกวํา วํามีสํวนในการบรรลุวัตถุประสงค์รํวมกันหรือไมํ การ
ประเมินผลนโยบายควรจะเน๎นเรื่องการประเมินผลของเปูาประสงค์ ( Goals) ของโครงการหรือ
นโยบาย ถ๎าผู๎ประเมินไมํทราบเปูาประสงค์ของนโยบาย ผู๎ประเมินควรประเมินผลกระทบของนโยบาย 
(Policy Impacts) ในทัศนะของ ดาย สามารถจําแนกออกได๎เป็น 1) การประเมินผลนโยบาย คือการ
ประเมินผลโครงการของรัฐที่ได๎ดําเนินอยูํวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพียงใด 2) การประเมินผลที่มุํง
เปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการตั้งแตํ 2 โครงการขึ้นไป 3) การประเมินผลควรมุํงประเมินท่ี
เปูาประสงค์ของนโยบายหรือโครงการ และ 4) ถ๎าไมํทราบเปูาประสงค์ของโครงการหรือนโยบายให๎
ประเมินผลกระทบของโครงการหรือนโยบายนั้น ในสํวนของ เฮ๎าส์ ( House, 1976) ได๎ให๎ทัศนะไว๎วํา 
การประเมินผลนโยบาย คือกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นเครื่องมือของผู๎ตัดสินใจและมีผลตํอการ
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จัดสรรทรัพยากรให๎เป็นธรรมและทําให๎เกิดความชอบธรรมทางกฎหมายวําใครจะได๎อะไรบ๎าง การ
ประเมินผลเป็นกลไกทางสังคมสําหรับการกระจายผลประโยชน์ให๎แกํประชาชนและสิ่งที่พึงประสงค์
จากรัฐ ทัศนะของเฮ๎าส์จะให๎น้ําหนักทางการเมืองที่คํอนข๎างสูง คือ 1) การประเมินผลนโยบายเป็น
กิจกรรมทางการเมือง 2) การประเมินผลนโยบายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการสร๎างความเป็น
ธรรมให๎แกํประชาชนที่พึงจะต๎องได๎รับประโยชน์จากรัฐ 3) การประเมินผลนโยบายเป็นเครื่องมือทาง
การเมืองในการสร๎างความเป็นธรรมให๎แกํประชาชนที่พึงจะต๎องได๎รับประโยชน์จากรัฐ และ 4) การ
ประเมินผลนโยบายเป็นผลไกลทางสังคมในการกระจายผลประโยชน์ให๎แกํประชาชนอยํางเสมอภาค 
และสําหรับของ แนเกล (Nagel, 1994) ให๎ทัศนะไว๎วํา การประเมินผลนโยบายเป็นสํวนหนึ่งของการ
วิเคราะห์นโยบายซึ่งเกี่ยวข๎องกับนโยบายของรัฐหรือการตัดสินใจที่มุํงเพ่ือการบรรลุเปูาประสงค์
ระหวํางทางเลือกนโยบายตํางๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ทําให๎นโยบายบรรลุเปูาประสงค์ในการให๎บริการ
แกํประชาชน ในทัศนะของ แนเกล ที่เก่ียวข๎องกับการประเมินผลนโยบายนั้นระบุไว๎ชัดเจนวํา 1) การ
ประเมินผลนโยบายเป็นสํวนหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบาย 2) การประเมินผลนโยบายให๎ความสําคัญ
ตํอการบรรลุเปูาประสงค์ของนโยบาย และ 3) การประเมินผลให๎ความสัมพันธ์ตํอระหวํางทางเลือก
นโยบาย ข๎อจํากัดและเงื่อนไขตํางๆ ที่จะทําให๎บรรลุเปูาประสงค์ของนโยบาย 

 
2.4 แนวคิดความเป็นมาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของชาติอยูํในขณะนี้มีประวัติความเป็นมาเป็นเวลาช๎านาน บางชนิด
ก็ให๎ทั้งคุณประโยชน์และโทษ บางชนิดก็มีแตํโทษภัยเทํานั้น ซึ่งในปัจจุบันมียาเสพติดชนิดตํางๆ ใน
ท๎องตลาดมากกวํา 120 ชนิด อยํางไรก็ตามยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทยรู๎จักก็คือฝิ่น 
 ฝิ่น เข๎ามาในประเทศไทยในสมัยใดนั้นยังไมํทราบแนํชัด เทําที่มีหลักฐานครั้งแรกเป็น
ประกาศใช๎กฎหมายลักษณะโจรในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ๎าอํูทอง) ปฐมกษัตริย์ 
แหํงกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1903 หรือประมาณ 600 กวําปีลํวงมาแล๎ว ตามกฎหมายฉบับนี้ได๎  
บัญญัติการห๎ามซื้อ ขาย เสพฝิ่นไว๎วํา “ผู๎สูบฝิ่น กินฝิ่น ขายฝิ่นนั้น  ให๎ลงพระราชอาญาจงหนักหนา 
ริบราชบาทว์ให๎สิ้นเชิง ทเวนบกสามวัน ทเวนเรือสามวัน ให๎ใสํจําคุกไว๎จนกวําจะอดได๎ ถ๎าอดได๎แล๎ว
เรียกเอาทานบนแกํมัน ญาติพ่ีน๎องไว๎ แล๎วจึงให๎ปลํอยผู๎สูบ ขาย กินฝิ่น ออกจากโทษ” ถึงแม๎วํา
บทลงโทษจะสูงแตํการลักลอบซื้อขายและเสพฝิ่นก็ยังมีตํอมาโดยตลอด กฎหมายคงใช๎ได๎แตํในเขต
กรุงศรีอยุธยาเทํานั้น สํวนหัวเมืองและเมืองขึ้นท่ีหํางพระเนตรพระกรรณไมํมีการเข๎มงวดกวดขัน ซึ่ง
ปรากฏวําผู๎ครองเมืองบางแหํงก็ติดฝิ่นและผูกขาดการจําหนํายฝิ่นเองด๎วย เมื่อเป็นเชํนนี้ปัญหาการ
ขายฝิ่น เสพฝิ่น จึงเลิกไมํได๎ตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ตํอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ทรงแจกกฎหมาย
ปุาวร๎องห๎ามปรามผู๎ขายและผู๎สูบฝิ่น แตํก็ไมํมีผล ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล๎านภาลัย  
ได๎ทรงตราพระราชกําหนดโทษให๎สูงขึ้นไปอีกโดย “ห๎ามอยําให๎ผู๎ใดสูบฝิ่น กินฝิ่น ซื้อฝิ่นขายฝิ่น และ
เป็นผู๎สมซื้อสมขายเป็นอันขาดทีเดียว ถ๎ามิฟังจับได๎และมีผู๎ร๎องฟูองพิจารณาเป็นสัจจะให๎ลงพระอาญา 
เฆี่ยน 3 ยก ทเวนบก 3 วัน ทเวนเรือ 3 วัน ริบราชบาทว์บุตรภรรยาและทรัพย์สินสิ่งของให๎สิ้นเชิง  
แล๎วให๎สํงตัวไปตะพํุนหญ๎าช๎าง ผู๎รู๎เห็นเป็นใจมิได๎เอาความมาวํากลําวจะให๎ลงพระอาญาเฆี่ยน 60 ที”  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 3 เป็นระยะที่ตรงกับสมัยที่อังกฤษนําฝิ่น
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จากอินเดียไปบังคับขายให๎จีนทําให๎มีคนจีนติดฝิ่นเพ่ิมข้ึนและในชํวงเวลานั้นตรงกับระยะที่คนจีนเข๎า
มาค๎าขายในเมืองไทยมากขึ้นจึงเป็นการนําการใช๎ฝิ่นและผู๎ติดฝิ่นเข๎ามาในเมืองไทยตลอดจนมีการ
ลักลอบนําฝิ่นเข๎ามาในเมืองไทยด๎วยเรือสินค๎าตํางๆ อีกมาก จึงเป็นเหตุให๎การเสพฝิ่นระบาดยิ่งขึ้น 
พระองค์ได๎ทรงมีบัญชาให๎มีการปราบปรามอยํางเข๎มงวดกวดขันในปี พ.ศ. 2382 ทําให๎การค๎าฝิ่นและ
สิ่งอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายเข๎าไปอยูํในกลุํมอ้ังยี่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และหัวเมืองชายทะเลสร๎างความ
วุํนวายจากการทะเลาะวิวาทกันระหวํางกลุํมอั้งยี่ตํางๆ จนต๎องทําให๎ทหารปราบปราม ในสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวําการปราบปรามไมํสามารถขจัดปัญหา
การสูบและขายฝิ่นได๎และกํอให๎เกิดความยุํงยากวุํนวายขึ้นจึงทรงเปลี่ยนนโยบายใหมํยอมให๎คนจีนเสพ
และขายฝิ่นได๎ตามกฎหมาย แตํต๎องเสียภาษีผูกขาด มีนายภาษีเป็นผู๎ดําเนินการ ปรากฏวําฝิ่นทํา
รายได๎ให๎แกํประเทศไทยมาก ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได๎ทรงรวบรวมไว๎ในหนังสือลัทธิ
ธรรมเนียมตํางๆ ใน “ตํานานภาษีฝิ่น” วําภาษีท่ีได๎นั้นประมาณวําถึงปีละ 4 แสนบาท สูงเป็นอันดับที่ 
5 ของรายได๎ประเภทตํางๆ และได๎มีความพยายามห๎ามคนไทยไมํให๎เสพฝิ่น แตํก็ไมํได๎ผลอยํางเต็มที่  
 ในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทยอยูํในขณะนั้นได๎พิจารณาเห็นวําการ
เสพฝิ่นเป็นที่รังเกียจในวงการสังคมและเป็นอันตรายแกํสุขภาพอนามัยอยํางร๎ายแรง ประเทศตํางๆ  
ได๎พยายามเลิกการเสพฝิ่นโดยเด็ดขาดแล๎วจึงเห็นเป็นการสมควรให๎เลิกการเสพฝิ่นและจําหนํายฝิ่นใน
ประเทศไทย จึงได๎มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 โดยให๎ยกเลิกการ
เสพฝิ่นและจําหนํายฝิ่นทั่วราชอาณาจักร ซึ่งกําหนดดําเนินการให๎เสร็จสิ้นเด็ดขาดภายในวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2502 โดยกําหนดการตามลําดับ ดังนี้ 1) ประกาศให๎ผู๎เสพฝิ่นมาขึ้นทะเบียนและให๎รับ
ใบอนุญาตให๎เสพฝิ่นได๎ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 2) ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2502  
ห๎ามมิให๎ร๎านฝิ่นจําหนํายฝิ่นแกํผู๎ที่ไมํมีใบอนุญาตให๎สูบฝิ่น 3) ยุบเลิกร๎านจําหนํายฝิ่น ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2502 4) ให๎กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย รํวมกันจัดตั้งสถานพยาบาล
และพักฟ้ืนผู๎อดฝิ่น 5) ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ผู๎ที่กระทําผิดฐานเสพฝิ่นหรือมูลฝิ่น 
นอกจากนี้ยังได๎แก๎ไขกฎหมายวําด๎วยฝิ่นเพิ่มโทษผู๎ละเมิดให๎สูงขึ้น โดยได๎ประกาศใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2502 เป็นต๎นมา จากประกาศของคณะปฏิวัติดังกลําวนั้น ถือได๎วํานับตั้งแตํวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2502 การเสพและจําหนํายฝิ่นในประเทศไทยก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากรัฐบาล
ได๎จัดให๎ผู๎ติดฝิ่นเข๎ารับการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูแล๎ว การปราบปรามจับกุมก็ได๎กระทําเด็ดขาดยิ่งขึ้น 
มีการประหารชีวิตผู๎ผลิตและค๎ายาเสพติด แตํปัญหายาเสพติดไมํได๎ลดลง (กําธร วิชิตสุวรรณ, 2555) 
 2.4.1 ความหมายของยาเสพติด 

          นัยนา เกิดวิชัย  (2548)  ให๎ความหมายของ ยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให๎โทษ
ตามกฎหมายวําด๎วยยาเสพติดให๎โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวําด๎วยวัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตและ
ประสาท และสารระเหยตามกฎหมายวําด๎วยการปูองกันการใช๎สารระเหย  

 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หมายความวํา กฎหมายวําด๎วยยาเสพติดให๎โทษ 
กฎหมายวําด๎วยวัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท กฎหมายวําด๎วยการปูองกันการใช๎สารระเหย และ
กฎหมายวําด๎วยมาตรการในการปราบปรามผู๎กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายความวํา ความผิดตามที่บัญญัติไว๎ในกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด  
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 ในสํวน กําธร วิชิตสุวรรณ (2555) กลําววํา ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนําเข๎าสูํรํางกายไมํวําจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ 
ฉีด หรือด๎วยวิธีใดๆ แล๎ว ทําให๎เกิดผลตํอรํางกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทําให๎เกิดการเสพติดได๎       
หากใช๎สารนั้นเป็นประจําทุกวันหรือวันละหลายๆ ครั้ง  

 ลักษณะสําคัญของสารเสพติด จะทําให๎เกิดอาการและการแสดงของผู๎เสพ ได๎ดังนี้    
1) อาการดื้อยาหรือต๎านยา และเม่ือติดยาแล๎วจึงต๎องการใช๎สารหรือยานั้นในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน    
2) อาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช๎สารนั้นเทําเดิม ลดลง หรือหยุดใช๎ 3) มีความต๎องการ
เสพทั้งทางรํางกายและจิตใจอยํางรุนแรงตลอดเวลา และ 4) สุขภาพรํางกายทรุดโทรมลง เกิดโทษตํอ
ตนเอง ครอบครัว ผู๎อ่ืน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ  

 ยาเสพติดให๎โทษ หมายความวํา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข๎าสูํรํางกาย
ไมํวําจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด๎วยประการใดๆ แล๎วทําให๎เกิดผลตํอรํางกายและจิตใจใน
ลักษณะสําคัญ เชํน ต๎องเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเป็นลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต๎องการ
เสพทั้งรํางกายและจิตใจอยํางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให๎รวมตลอดถึง
พืชหรือสํวนของพืชที่เป็นหรือให๎ผลผลิตเป็นยาเสพติดให๎โทษหรืออาจใช๎ผลิตเป็นยาเสพติดให๎โทษและ
สารเคมีที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติดให๎โทษด๎วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตํไมํ 
หมายความรวมถึงยาสามัญประจําบ๎านบางตํารับตามกฎหมายวําด๎วยยาที่มียาเสพติดให๎โทษผสมอยูํ 
 2.4.2 ประเภทของยาเสพติด  
  พิชัย นิลทองคํา (2554) ได๎แบํงประเภทของ ยาเสพติดให๎โทษ เป็น 5 ประเภท ได๎แกํ 

 1)  ประเภท 1 ยาเสพติดให๎โทษชนิดร๎ายแรง เชํน เฮโรอีน (Heroin)  
 2)  ประเภท 2 ยาเสพติดให๎โทษทั่วไป เชํน มอร์ฟีน ( Morphine) โคคาอีน 

(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝิ่นยา (Medicinal Opium)  
 3)  ประเภท 3 ยาเสพติดให๎โทษที่มีลักษณะเป็นตํารับยาและมียาเสพติดให๎โทษใน

ประเภท 2 ผสมอยูํด๎วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 4)  ประเภท 4 สารเคมีที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติดให๎โทษประเภท 1 หรือประเภท 2   

เชํน อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) 
 5)  ประเภท 5 ยาเสพติดให๎โทษที่มิได๎เข๎าอยูํในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชํน กัญชา            

พืชกระทํอม 
 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศระบุรายชื่อยาเสพติดให๎โทษตามมาตรา 8  (1) เพ่ือประโยชน์

แหํงมาตรานี้ คําวํา ฝิ่นยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝิ่นที่ได๎ผํานกรรมวิธีการปรุงแตํงโดยมีความ
มุํงหมายเพ่ือใช๎ในทางยา  และให๎รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจานุเบกษา  

 1)  ระบุชื่อยาเสพติดให๎โทษ วํายาเสพติดให๎โทษใดอยูํในประเภทใด ตามมาตรา 7 
 2)  เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดให๎โทษ ตาม 1) 
 3)  กําหนดมาตรการวําด๎วยปริมาณ สํวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือ

ลักษณะอ่ืนของยาเสพติดให๎โทษ ตลอดจนการบรรจุ และการเก็บรักษายาเสพติดให๎โทษ 
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 4)  กําหนดจํานวนและจํานวนเพิ่มเติมซึ่งยาเสพติดให๎โทษที่จะต๎องใช๎ทางการแพทย์
และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจําปี  

 5)  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดให๎โทษที่ผู๎อนุญาต
จะอนุญาตให๎ผลิต นําเข๎า จําหนําย หรือมีไว๎ในครอบครองได๎ 

 6)  กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยาเสพติดให๎โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 7 (3)  
 7)  จัดตั้งสถานพยาบาล  
 8)  กําหนดระเบียบข๎อบังคับ เพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับ 

สถานพยาบาล 
 ในสํวนของ นัยนา เกิดวิชัย (2548) ได๎กลําวอีกวํา ยาเสพติดให๎โทษประเภท 1        

ยังหมายความรวมถึงแอมเฟตามีน ( Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน  (Methamphetamine)     
ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน (Trimethoxyamphetamine, TMA)  

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 2522 โดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุข     
ได๎ระบุชื่อยาเสพติดไว๎ทั้งสิ้น 104 ชนิด และวัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตประสาทอีก 4 ประเภท 42 ชนิด   
รวมเป็น 146 ชนิด ยาเสพติดเหลํานี้ตามหลักวิชาการแบํงออกได๎เป็น 3 ประเภท คือ 

 1)  แบํงตามแหลํงกําเนิด แบํงออกได๎เป็น 
         1.1)  ยาเสพติดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่นหรือสกัดได๎จากพืชบางชนิดโดยตรง เชํน  

ฝิ่น โคเคอีน กัญชา รวมทั้งการนําสารจากพืชเหลํานั้นมาปรุงเป็นอยํางอ่ืนโดยกรรมวิธีทางเคมี เชํน 
มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทํามาจากฝิ่น เป็นต๎น 

 1.2)  ยาเสพติดสังเคราะห์ เป็นสารที่ผลิตขึ้นในห๎องปฏิบัติการด๎วยกรรมวิธีทาง
เคมี นํามาใช๎แทนยาเสพติดธรรมชาติได๎โดยสารที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นออกฤทธิ์เหมือนยาเสพติด
ธรรมชาติ เชํน เมทีดรีน ไฟเซปโตน เมทาโดน เป็นต๎น 

         2)  แบํงตามฤทธิ์ของยาที่มีตํอรํางกายมนุษย์ แบํงออกได๎เป็น  
   2.1)  ออกฤทธิ์กดประสาท ได๎แกํ ยาที่ออกฤทธิ์ทางกดประสาทเมื่อเสพแล๎วทําให๎

คลายความทรมาน ชํวยบรรเทาความเจ็บปวดทางรํางกาย บรรเทาความว๎าวุํนทางจิตใจ ทางอารมณ์ 
ชํวยคลายความหมกมุํน ทําให๎เกิดความรู๎สึกเป็นสุข เชํน มอร์ฟีน เฮโรอีน เซโคบาร์บิทาล เป็นต๎น 

 2.2)  ออกฤทธิ์กระตุ๎นประสาท ได๎แกํ ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ๎นเรํงเร๎าประสาท
และสมอง ในขณะที่ยาออกฤทธิ์ทําให๎ผู๎เสพเพ่ิมพูนความสามารถชั่วระยะเวลาหนึ่ง ชํวยเพิ่มความ
มั่นใจในตนเอง ทําให๎เกิดความสุข จิตใจปลอดโปรํง เชํน โคเคอีน เป็นต๎น 

 2.3)  ออกฤทธิ์หลอนประสาท ได๎แกํ ยาที่ทําให๎ประสาทสัมผัสสูญเสียสมรรถภาพ 
เกิดความรู๎สึกในทางสัมผัสประสาทโดยไมํมีสิ่งเกิดขึ้นจริง เชํน ภาพหลอน ได๎ยินเสียงทั้งๆ ที่ไมํมีเสียง 
คิดวําเป็นผู๎วิเศษเหาะเหินเดินอากาศได๎ เชํน แอลเอสดี ดีเอ็มที เป็นต๎น 

 2.4)  ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน ออกฤทธิ์ตํอระบบประสาทผสมกันไป อาจออกฤทธิ์
กดประสาท กระตุ๎นประสาท หรือหลอนประสาทพร๎อมกันไป เชํน กัญชา เมื่อเสพในจํานวนน๎อยจะ
กดประสาทอยูํชั่วระยะหนึ่ง เมื่อเสพมากขึ้นจะกลายเป็นพิษหลอนประสาทตํอไปได๎ 

         3)  แบํงตามลักษณะของสารที่ใช๎ในวงการแพทย์  
         ในวงการแพทยย์งัมียาและสารเคมีหลายอยาํงทีเ่ป็นสารเสพตดิให๎โทษ กลําวคอื   
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 3.1)  พวกท่ี 1 ได๎แกํ ฝิ่นหรือสารที่มีสํวนประกอบของฝิ่น เชํน เฮโรอีน มอร์ฟีน  
ทิงเจอร์ฝิ่น โคเคอีน รวมไปถึงสารสังเคราะห์หลายอยํางที่มีคุณสมบัติคล๎ายกัน 

 3.2)  พวกท่ี 2 ได๎แกํ ยานอนหลับชนิดตํางๆ ที่มีผลโดยตรงตํอสมองสํวนกลาง        
ยาพวกนี้มีจําหนํายทั่วไป เชํน ฟิโนบาร์บีทาล เหล๎าแห๎ง ซอลเนอรัลทูวิบาล รวมทั้งยานอนหลับที่ใช๎
บาร์ทูเรต ได๎แกํ ไบร์ไมต์คลอรอล ไฮเดรตพารัลดีไฮด์และยาสังเคราะห์ใหมํๆ เชํน กลูตาไมล์และเมตา
กูอาโลน 

 3.3)  พวกท่ี 3 ยากระตุ๎นประสาท ได๎แกํ แอมเฟตามีน และใบกระทํอม  
 3.4)  พวกท่ี 4 ยาที่ทําให๎หลอนประสาท ได๎แกํ กัญชา แอลเอสดี เอสทีพี ดีเอ็มที       

ยาเหลํานี้ทําให๎ประสาทในการรับฟังของคนเราผิดไปจากเดิม รวมทั้งสารอยํางอ่ืนและเห็ดบางอยําง 
 3.5)  พวกท่ี 5 สารระเหยตํางๆ เชํน เบนซิน ทินเนอร์ และกาวติดเครื่องใช๎ตําง  ๆ
 3.6)  พวกท่ี 6 แอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดอยํางหนึ่งด๎วย เพราะเม่ือดื่มจนติดแล๎ว

จะทําให๎ผู๎ดื่มมีความต๎องการและเพ่ิมปริมาณการดื่มเรื่อยไป มีโทษตํอรํางกายเชํนเดียวกับยาเสพติด
ชนิดอื่นๆ 
 ฝิ่น ( Opium) 
 ประเวศ วะสี และเวทิน ศันสนียเวทย์ (2542) ได๎กลําวถึง ต๎นฝิ่นมีชื่อวํา พาพาเวอร์ 
ซอมนิเฟรั่ม (Papaver Somniferum) โดยตั้งตามชื่อของเทพเจ๎าซอมนัส ( Somnus) ของชาวโรมัน 
คือ เทพเจ๎าแหํงการนิทรา ทั้งนี้เพราะวําเมื่อเสพฝิ่นเข๎าไปแล๎วจะทําให๎งํวงนอน ฝิ่นทําให๎จิตใจสงบได๎  
ฝิ่นเป็นยาสากลควบคูํกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์มานับเป็นพันๆ ปี มนุษย์รู๎จักใช๎ฝิ่นเป็นยาแก๎ปวด 
แก๎ท๎องเดิน ท๎องรํวง แก๎ไอ ทําให๎งํวงนอน และทําให๎จิตใจสงบ มนุษย์นิยมใช๎ฝิ่นเพราะฝิ่นมีฤทธิ์ทําให๎
จิตใจเบิกบานแจํมใส ในสํวนของ ฝุายวิชาการ (2544) กลําววํา ฝิ่นเป็นพืชล๎มลุก งอกงามได๎ดีใน
บริเวณท่ีราบสูงที่มีอากาศหนาวเย็น เชํน ที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นต๎น ดอกฝิ่นมีสีสันสวยงาม
สะดุดตามาก เมื่อดอกฝิ่นแกํจัดจนกลีบดอกรํวงไปหมด จะเหลือผลฝิ่น ที่มีรูปรํางเป็นกระเปาะ พอผล
ฝิ่นแกํพอสมควรจึงใช๎มีดกรีดเป็นริ้วๆ ให๎ยางสีขาวข๎นๆ ไหลซึมออกมาแล๎วปลํอยทิ้งไว๎ให๎ยางแห๎ง
กลายเป็นสีน้ําตาลเข๎มจึงขูดยางนั้นเก็บไว๎ เรียกวํา ฝิ่นดิบ ผลฝิ่นแตํละผลนั้นจะถูกกรีดเอายางออกมา
ได๎หลายครั้ง ตํอจากนั้นก็นําฝิ่นดิบมาเค่ียวให๎สุก ซึ่งเป็นลักษณะเป็นยางเหนียว มีสีดํา การเสพฝิ่นมัก
ใช๎วิธีสูบ โดยบรรจุฝิ่นใสํในกลํองฝิ่นใช๎ไฟลนให๎ระเหยเป็นควันแล๎วสูบเอาควันนั้นเข๎าไปหรือปั้นเป็น
ลูกกลอนรับประทาน ฝิ่นมีฤทธิ์กดประสาททําให๎ผู๎เสพเข๎าไปรู๎สึกเคลิบเคลิ้ม เฉื่อยชา เกียจคร๎าน เบื่อ
อาหาร รํางกายผํายผอม สุขภาพทรุดโทรม และอาจจะมีอาการประสาทหลอน บางรายมีโรคแทรก
ซ๎อน เชํน วัณโรค โรคขาดอาหาร เป็นต๎น  
 มอร์ฟีน (Morphine)  
 ในปี ค.ศ. 1803 มีการสกัดมอร์ฟีน ( Morphine) ที่ได๎จากฝิ่น ซึ่งมอร์ฟีนได๎รับการ
นิยมมากเมื่อมีการประดิษฐ์เข็มฉีดยาได๎ เพราะมอร์ฟีนเป็นผงสามารถละลายน้ําได๎ดี จึงนิยมเอามาฉีด
เข๎าเส๎น เพ่ือระงับความเจ็บปวดได๎ดี ในระหวํางสงครามกลางเมืองเพ่ือเลิกทาสสมัยประธานาธิบดี
ลินคอล์น ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 4 ของไทย มีการใช๎มอร์ฟีนกันอยํางแพรํหลายเพื่อ
ชํวยระงับอาการเจ็บปวดจากบาดแผลที่ได๎รับจากการสู๎รบกันในสงครามกลางเมืองนั่นเอง นักรบจึงติด
มอร์ฟีนกันแทบทั้งกองทัพ เรียกวําเป็นโรคโซลด์เยอร์ แปลได๎วํา โรคทหารหาญ (ประเวศ วะสี และ
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เวทิน ศันสนียเวทย์, 2542) มอร์ฟีนเป็นสารอัลคาลอยด์สกัดออกมาจากฝิ่นดิบ เป็นผงสีขาว ไมํมีกลิ่น 
รสขม มีฤทธิ์มากกวําฝิ่น 8-10 เทํา ซึ่งนอกจากจะมีมอร์ฟีนชนิดผงแล๎วก็มีชนิดเม็ด ชนิดน้ําบรรจุใน
หลอดแก๎วสําหรับฉีด มอร์ฟีนมีฤทธิ์กดประสาท ทําให๎ มึนชา หมดจากความรู๎สึกเจ็บปวด ในทาง
การแพทย์จึงนํามอร์ฟีนมาใช๎เป็นยาระงับความเจ็บปวดของคนไข๎จากโรคบางโรคหรือจากบาดแผล 
เพ่ือให๎คนไข๎ไมํต๎องทนทุกข์ทรมานและได๎นอนหลับพักผํอน ทั้งนี้ต๎องอยูํในความควบคุมดูแลของ
แพทย์อยํางใกล๎ชิด เพราะการได๎รับมอร์ฟีนในจํานวนที่มากพอและตํอเนื่องเป็นเวลานานก็จะทําให๎ติด
ยาได๎ (ฝุายวิชาการ, 2544) 
 เฮโรอีน (Heroin)  
 เฮโรอีนหรือผงขาว มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน คือ เฮโรอิช ( Heroich) แปลวํา 
มีพลังอันยิ่งใหญํ ในยุคไร๎พรมแดนนี้ เฮโรอีนได๎ประกาศศักดากลับมาครองความยิ่งใหญํในวงการของ
ยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีถูกกลบรัศมีโดยโคเคน ( Cocaine) ไปรํวมสิบปี เพราะเป็นยุคตลาด
เสรีทุนนิยมเต็มที่ แขํงกันค๎า แขํงกันขาย จึงมีการผลิตเฮโรอีนจากทุกมุมโลก เฮโรอีนคุณภาพดี มิใชํมี
เฉพาะที่มาจากสามเหลี่ยมทองคําเทํานั้นยังมีมาจากที่อ่ืนอีกด๎วย เมื่อแขํงกันผลิตและแขํงกันขาย
ราคาจึงถูกลงเพราะมีการใช๎กลยุทธ์ในการเจาะตลาดเพื่อให๎ถึงกลุํมผู๎มีกําลังซื้อน๎อย จึงระบาดไปทั่ว  
(ประเวศ วะสี และเวทิน ศันสนียเวทย์, 2542) เฮโรอีนหรือผงขาว ลักษณะเป็นผงสีขาว เป็นสารที่
สังเคราะห์มาจากมอร์ฟีน มีฤทธิ์แรงมากกวํามอร์ฟีน 4-8 เทํา และมีฤทธิ์แรงมากกวําฝิ่น 80-100 เทํา  
จึงเสพติดได๎งํายมาก นับวําเป็นยาเสพติดที่มีอันตรายร๎ายแรงที่สุดและแพรํหลายมาก ในปัจจุบันมี
เฮโรอีนที่แพรํหลายอยูํ 2 ชนิด ได๎แกํ 1) เฮโรอีนผงบริสุทธิ์ (ผงขาว) มีรหัสเรียกกันวํา เฮโรอีนเบอร์ 4  
เป็นผงสีขาวละเอียด รสขมจัด ไมํมีกลิ่น มีเนื้อเฮโรอีนบริสุทธิ์ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ผู๎เสพนํามาละลายน้ํา
แล๎วฉีดเข๎าเส๎นเลือด และ 2) เฮโรอีนผสม มีรหัสเรียกวําเบอร์ 3 เป็นเฮโรอีนไมํบริสุทธิ์ มีสารอื่นๆ เข๎า
ไปผสม เชํน สารหนู น้ําประสานทอง (บอแรกซ)์ ยานอนหลับ ยาแก๎ปวด สตริกนิน เป็นต๎น จึงมีเนื้อ
เฮโรอีนแท๎ๆ 8-12 เปอร์เซ็นต์เทํานั้น และยังมีสีตํางกัน เชํน สีมํวง สีชมพู สีแดง สีเหลือง โดยผลิตให๎
มีลักษณะเป็นเกล็ดหรือผงหยาบๆ บรรจุในแคปซูลหรือบรรจุในถุงพลาสติก (ฝุายวิชาการ, 2544) 
 กัญชา (Marihuana)  
 กัญชา เป็นพืชล๎มลุกชนิดหนึ่ง ใบแตํละใบแตกเป็นยาวๆ หลายแฉก ออกดอกเป็นชํอ
เล็กๆ โดยชํอดอกตัวผู๎กับตัวเมียไมํได๎อยูํต๎นเดียวกัน ชํอดอกตัวเมียเรียกวํา “กระหรี่กัญชา” เป็นสํวน
ของกัญชาที่มีฤทธิ์มาก ทําให๎มีอาการมึนเมา ในใบและดอกกัญชาตัวเมียมียางท่ีมีสารเสพติด คือสาร 
Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งมีฤทธิ์กดประสาท กระตุ๎นประสาท และหลอนประสาท จึงทําให๎   
ผู๎เสพมีจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลงไป ไมํสามารถควบคุมตนเองได๎ โดยนิยมนําใบ ดอก และต๎น
กัญชามาหั่นเป็นฝอยปนกับยาเส๎นในมวนบุหรี่จุดสูบ อาจสูบด๎วยบ๎องกัญชาปุนเป็นผงผสมในอาหาร 
และเครื่องดื่ม หรือใสํปากเค้ียว สํวนมากนิยมเสพกัญชาด๎วยวิธีสูบ ฤทธิ์ของกัญชาจะทําให๎ผู๎เสพเกิด
ภาพหลอน หัวเราะรําเริง พูดมาก เสียงดังคล๎ายเมาสุรา และมีอาการของผู๎เป็นโรคจิตอยํางหนึ่งที่
เรียกวํา “บ๎ากัญชา” หลังจากนั้นผู๎เสพจะมีอาการเศร๎าซึมและงํวงนอน ผู๎ที่เสพกัญชามักมีโอกาสที่จะ
ติดยาเสพติดชนิดอื่นที่ร๎ายแรงได๎งําย เชํน เฮโรอีน ผู๎ที่เสพกัญชาเป็นประจํานั้นจะทําให๎ความจําเสื่อม 
ความคิดสับสน ไมํสนใจตํอสภาพแวดล๎อม การตัดสินใจผิดพลาด ขาดความระมัดระวัง จึงมักเป็น
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เชํน การขับรถยนต์ ถ๎าเสพกัญชาติดตํอกันเป็นเวลานานจะทําให๎เป็นโรค
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หลอดลมอักเสบเรื้อรัง หลอดเลือดอุดตัน มะเร็งที่ปอด ไซนัสอักเสบ เปลือกสมองเหี่ยว ความรู๎สึกทาง
เพศลดลง แตํจะไมํทําให๎รํางกายผํายผอมทรุดโทรมนัก (ฝุายวิชาการ, 2544) ชาวฝรั่งเรียกกัญชาวํา  
มารีฮัวนา ( Marijuana) มาจากต๎นเฮมป์ ( Hemp) ที่มีชื่อเรียกทางพฤกษศาสตร์วําแคนนาบิส  
(Cannabis) สารเคมีที่มาจากแคนนาบิสเรียกวําสารกลุํมแคนนาบินอยด์ส (Cannabinoids) ต๎นกัญชา
หรือต๎นเฮมป์ มี 3 พันธุ์ คือ 1) พันธุ์อินดิกา ( Indica) พบในแถบทวีปเอเชีย 2) พันธุ์สาติวา ( Sativa)  
พบในแถบทวีปอเมริกาเป็นสํวนใหญํ และ 3) พันธุ์รูเดราลิส (Ruderalis) พบในประเทศรัสเซีย  
 กระทํอม ( Kratom)  
 พืชกระทํอม เป็นไม๎ยืนต๎นขนาดกลางมีแกํนและเนื้อแข็ง ในประเทศไทยมีการใช๎ใบ
กระทํอมเป็นสิ่งเสพติด ใบกระทํอมมีลักษณะคล๎ายกระดังงาหรือฝรั่ง หนาทึบ กระทํอมมี 2 ชนิด คือ 
ชนิดก๎านและเส๎นใบเป็นสีแดงเรื่อๆ และอีกชนิดหนึ่งสีเขียวดอกกลมโตเทําผลพุทราไทยล๎อมรอบด๎วย
เกสรสีแดงเรื่อๆ คล๎ายดอกกระถิน ดอกที่แห๎งแล๎วใช๎เพาะหวํานขึ้นงํายในฤดูฝน พืชกระทํอมมีอินทรีย
สารอัลคาลอยด์ ชื่อวํา Matrajina จะออกฤทธิ์กระตุ๎นประสาทคล๎ายโคเคนหรือใบโคคา อาการของผู๎
เสพติดใบกระทํอมทําให๎ประสาทมึนชา ใจคอหนักแนํน อารมณ์รื่นเริงแจํมใส หายปวดเมื่อย แรงดี  
ทํางานเพลิดเพลินไมํเหน็ดเหนื่อย ต๎นกระทํอมเป็นต๎นไม๎พ้ืนเมืองในแถบเอเชียอาคเนย์ พบมากใน
ภาคกลางและภาคใต๎ของประเทศไทย มีพบบ๎างในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาะบอร์เนียว  
ในใบกระทํอมนั้นมีสารมิตราจินีน ( Mitragynine) สารตัวนี้เป็นสารจําพวกอัลคาลอยด์ ( Alkaloid) 
เหมือนสารฝิ่น ในตํารับยาแผนโบราณของไทยได๎ใช๎ใบกระทํอมรักษาโรคท๎องรํวง ทั้งรักษาคนที่อดฝิ่น
ได๎ด๎วย ใบกระทํอมมีคุณสมบัติไปกระตุ๎นสมองสํวนกลางได๎ ทําหน๎าที่คล๎ายยาบ๎า (แอมเฟตามีน)  
 เห็ดขี้ควาย  
 เห็ดขี้ควาย เป็นเห็ดพิษซ่ึงขึ้นอยูํตามกองมูลควายแห๎ง สีของเห็ดจะมีสีเหลืองซีด
คล๎ายสีของ ฟางแห๎ง บนหัวของรํมจะมีสีน้ําตาลเข๎มจนถึงสีดําบริเวณก๎าน ที่ใกล๎จะถึงตัวรํมจะมีแผํน
เนื้อเยื่อบางๆ สีขาวแผํขยายออกรอบก๎าน แผํนนี้มีลักษณะคล๎ายวงแหวน เห็ดขี้ควายมีขึ้นอยูํทั่วไปใน
แทบทุกภาคของประเทศ เห็ดตัวสมบูรณ์และเติบโตเต็มที่ตรงบริเวณหมวก มีเส๎นผําศูนย์กลาง
ประมาณ 6.5-8.8 เซนติเมตร ความสูงของลําต๎นประมาณ 5.5-8.0 เซนติเมตร เส๎นผําศูนย์กลาง
ประมาณ 0.8-1.0 เซนติเมตร เห็ดขี้ควายเป็นที่รู๎จักกันในบรรดานักเท่ียววํา “ Magic Mushroom” มี
การแพรํระบาดอยูํในกลุํมนักทํองเที่ยวบางกลุํมโดยเฉพาะในบริเวณตําบลบํอผุด อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็ดขี้ควายมีสารออกฤทธิ์ทําลายประสาทอยํางรุนแรง คือ สารไซโลซีนและสาร
ไซโลไซฟีนผสมอยูํ เมื่อบริโภคเข๎าไปทําให๎มีอาการเมาเคลิบเคลิ้มและบ๎าคลั่งในที่สุด นอกจากนั้นหาก
บริโภคเข๎าไปมากๆ หรือผู๎ที่มีภูมิต๎านทานน๎อยอาจจะทําอันตรายถึงแกํชีวิตเพราะเห็ดชนิดนี้มีลักษณะ
และโทษเชํนเดียวกับยาเสพติด (ฝุายวิชาการ, 2544)  
 ยาบ๎า ( Amphetamine)  
 ยาบ๎าหรือยาขยัน มีชื่อทางยาวํา แอมเฟตามีน มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว ไมํมีกลิ่น 
รสขม  มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดเป็นเม็ดรูปรํางตํางๆ เชํน รูปกลม รูปสามเหลี่ยม รูปหัวใจ มีสีขาว สี
เหลือง สีน้ําตาล สีฟูา หรือหลากสีในเม็ดเดียวกัน เป็นต๎น นําเข๎าสูํรํางกายด๎วยวิธีรับประทาน ยาบ๎า
หรือแตํเดิมเรียกกันวํายาม๎า เป็นยาที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1887 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาว
เยอรมันชื่อ เอเดเลียโน สามารถสังเคราะห์ได๎เป็นคนแรก ตั้งชื่อวํา แอมเฟตามีน ( Amphetamine) 
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เป็นแอมเฟตามีนซัลเฟต ( Amphetamine Sulphate) เป็นสารกลุํมหนึ่งที่มีสารตํางๆ แยกยํอยออก 
เป็นอนุพันธุ์อีกมากมาย ตํอมาในปี ค.ศ. 1888 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุุนได๎สังเคราะห์อนุพันธุ์ของ
แอมเฟตามีนได๎อีกตัวหนึ่ง จึงตั้งชื่อวํา เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) เรียกวําเป็นน๎องชาย
ของแอมเฟตามีนซัลเฟต นั่นเอง เมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและชาวญี่ปุุนสามารถสังเคราะห์สาร
ดังกลําวขึ้นมาได๎แล๎วก็นําไปขึ้นทะเบียนไว๎แตํไมํได๎นําเอาไปทําอะไร มาถึงในปี ค.ศ. 1928 นายแพทย์
กอร์ดอน เอ แอลลีส ( Gordon A. Alles) ได๎นําสารดังกลําวมาทดลองเพ่ือจะหายารักษาโรคหอบหืด  
จึงพบวํายาแอมเฟตามีน มีสูตรคล๎ายยาเอฟีดรีน (Ephedrine) มีสรรพคุณชํวยลดอาการหวัด คัดจมูก 
น้ํามูกไหล เพราะฤทธิ์ยาเข๎าไปขยายหลอดลมทําให๎หายใจโลํง นายแพทย์แอลลีส วิจัยพบวํายาบ๎าหรือ
แตํเดิมเรียกวํายาม๎านี้สามารถรักษาโรคหวัด คัดจมูก น้ํามูกไหลให๎หายขาดได๎ และรักษาโรคหอบหืด
ได๎เป็นอยํางดี ผู๎ที่เสพมากผิดปกติจะทําให๎หัวใจทํางานมากข้ึน หัวใจจะเต๎นเร็วขึ้นและแรงขึ้น มันจะ
บีบด๎วยความรุนแรง เลือดจะฉีดอยํางฉับพลันทําให๎โลหิตขึ้นสูงไปปะทุที่สมองเป็นผลทําให๎เส๎นเลือด
ฝอยแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได๎ ถ๎าใช๎ยาเกินขนาดจะทําให๎ประสาทเครียด หัวใจจะเต๎นแรงผิดปกติ 
เวียนศีรษะ จิตใจสับสน อาจจะมีอาการรุนแรงถึงกับชักหมดสติ หลอดโลหิตในสมองแตก หัวใจวาย 
และถึงแกํความตายในที่สุด (ฝุายวิชาการ, 2544)  
 แอลเอสดี (LSD)  
 แอลเอสดี มีชื่อเต็มวํา Lysergic Acid Diethylamide เป็นสารที่สังเคราะห์มาจาก
เชื้อราชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาว ไมํมีกลิ่น ไมํมีรส มักนิยมทําเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดมีสีตํางๆ 
เชํน สีขาว สีเขียว สีฟูา สีเหลือง เป็นต๎น นําเข๎าสูํรํางกายด๎วยวิธีรับประทาน ซึ่งมีฤทธิ์ทําให๎หลอน
ประสาท การรับรู๎แปรปรวน อารมณ์อํอนไหว ควบคุมตนเองไมํได๎ หัวใจเต๎นเร็วขึ้น ความดันโลหิต
สูงขึ้น ผู๎ที่ติดแอลเอสดีแล๎วจะเลิกเสพยายาก ถ๎าไมํได๎เสพก็จะหงุดหงิดกระวนกระวายใจ ก๎าวร๎าวผู๎อื่น
และอาจจะทําร๎ายผู๎อื่นได๎รับบาดเจ็บหรือถึงแกํความตาย ผู๎ที่เสพนานๆ จะมีอาการโรคจิต ตกใจงําย 
รู๎สึกหวาดกลัวและกังวลจนฆําตัวตาย  
 บาร์บิทูเรต ( Barbiturates) 
 บาร์บิทูเรต เป็นยาที่มีฤทธิ์กดประสาท ทําให๎สมองทํางานน๎อยลง ได๎แกํ ยานอนหลับ     
ยาระงับประสาท และยังมีสารเคมีที่ออกฤทธิ์แบบเดียวกับบาร์บิทูเรต เชํน เซโคนาล ( Seconal) หรือ 
ที่เรียกกันในหมูํผู๎เสพวํา เซค เหล๎าแห๎ง ไกํแดง ปีศาจแดง ลักษณะเป็นเม็ดหรือแคปซูลใช๎รับประทาน  
แพทย์มักใช๎ยาพวกบาร์บิทูเรตเพ่ือให๎ผู๎ปุวยนอนหลับ ระงับความตึงเครียดของสมอง ลดความกระวน
กระวาย ลดความดันโลหิต รักษาความเจ็บปวด แตํถ๎าใช๎ยาในทางที่ผิดโดยมิได๎รับคําแนะนําหรือไมํได๎
อยูํในความควบคุมดูแลของแพทย์ ก็จะทําให๎ติดยาและต๎องการยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งทําให๎
สมองและประสาทเสื่อมโทรม รู๎สึกมึนงง หงุดหงิด ความรู๎สึกเลื่อนลอย ขาดความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี 
ก๎าวร๎าวผู๎อื่น บางคนอาจทําร๎ายตนเอง เชํน ใช๎มีดกรีดแขน กรีดข๎อมือตนเอง หรือฆําตัวตาย ผู๎ที่
รับประทานยาพวกนี้เป็นจํานวนมากก็อาจจะทําให๎ถึงแกํความตายได๎ 
 ยาอี ( Ephedrine)  
 อีเฟดรีน หรือที่ชาวบ๎านเรียกยํอๆวํา อ้ี อี หรือยาอี เป็นสารธรรมชาติที่รู๎จักกันดี คือ      
หมาหวัง หมาหวง (สะกดคําอํานจากภาษาจีน) สารดังกลําวมีผลตํอระบบประสาทซิมพาเธติด      
ทางการแพทย์จึงได๎อาศัยคุณสมบัตินี้มาใช๎ประโยชน์ อาทิ ลดการเกรงตัวของหลอดลม บรรเทาอาการ 
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คัดจมูก ปูองกันการเกิดสภาวะความดันโลหิตลด เมื่อนํามาหยอดตาจะทําให๎รู๎มํานตาขยาย จึงใช๎เพื่อ 
การรักษาโรคตาบางอยํางได๎ นอกจากนี้อีเฟดรีนยังมีผลในการกระตุ๎นระบบประสาทสํวนกลาง  
เชํนเดียวกันกับแอมเฟตามีน สามารถใช๎เพ่ือการรักษาโรคงํวงหลับ อีเฟดรีนที่ใช๎ในการแพทย์อาจอยูํ
ในรูปของตัวยาเดี่ยวหรือยาผสมรํวมกับตัวยาอื่นในรูปของ ยาเม็ด แคปซูล และยาฉีด หรือในรูปที่ใช๎
ภายนอกได๎ เชํน ยาหยอดจมูก ยาหยอดตา อีเฟดรีนก็มีคุณสมบัติเชํนเดียวกับแอมเฟตามีน (เพราะ
กระตุ๎นระบบประสาทสํวนกลางได๎เชํนกัน) ในปัจจุบันยาเสพติดชนิดผิดกฎหมายแอมเฟตามีนได๎รับ
การปราบปรามอยํางหนัก จึงมีผู๎ผลิต ผู๎จําหนําย ตลอดจนผู๎เสพหันมาปลอมปนหรือใช๎อินเฟดรีนแทน
แอมเฟตามีนดังกลําว ดังนั้นจึงไมํนําแปลกใจที่พบวําอัตราของผู๎ที่ติดอีเฟดรีนเพิ่มข้ึนกวําที่เคยเป็นมา  
ด๎วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2532 พระราชบัญญัติวําด๎วยวัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทจึงจัดให๎อีเฟดรีน
ให๎เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 การซื้อขายจึงยากข้ึนกวําเดิม เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงในการ
ออกฤทธิ์และการเสพติดระหวํางแอมเฟตามีนกับอีเฟดรีน พบวําอีเฟดรีนจะมีความรุนแรงน๎อยกวํา   
ผู๎ที่จะติดอีเฟดรีนได๎จะต๎องใช๎ขนาดยาสูงกวําและชํวงระยะเวลายาวนานกวําผู๎ที่จะติดแอมเฟตามีน  
 ยาเค (Ketamine, Ketara, Ketava)  
 ยาเคหรือยาเคตามีนหรือเคตาวา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2521 เป็นยาควบคุม
พิเศษ หมายถึง ยาที่มีอันตรายสูงที่แพทย์จัดให๎กับผู๎ปุวยเมื่อมีความจําเป็นจริงๆ ยาเคถูกสังเคราะห์
ขึ้นเพ่ือใช๎เป็นยาสลบกํอนการผําตัด สาเหตุที่ทําให๎ยาเคกลายเป็นปัญหาเพราะมีเยาวชนนํายาเคมาใช๎
เป็นสิ่งมึนเมา และพบวําการนํายาเคมาใช๎รํวมกับยาเสพติดร๎ายแรงชนิดอื่นๆ เชํน ยาอีและโคเคน 
(ประเวศ วะสี และเวทิน ศันสนียเวทย์, 2542) ยาเคออกฤทธิ์หลอนประสาทอยํางรุนแรง เมื่อเสพเข๎า
จะรู๎สึกเคลิบเคลิ้ม ( Euphoria) รู๎สึกตนเองมีอํานาจพิเศษ มีอาการสูญเสียกระบวนการทางความคิด 
ทําให๎ความคิดสับสน การรับรู๎และตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมท้ังภาพ แสง เสียง เปลี่ยนแปลงไป 
รํางกายเคลื่อนไหวไมํสัมพันธ์กัน หากใช๎ปริมาณมากอาจจะเกิดอาการหายใจติดขัด เกิดอาการ
ประสาทหลอนเห็นภาพนํากลัว ซึ่งอาการเหลํานี้อาจปรากฏกับผู๎เสพอีกแม๎วําจะหยุดเสพยาแล๎ว 
เรียกวํา Flashbacks (ฝุายวิชาการ, 2544)  
 ICE (Methamphetamine Hydrochloride)  
 ICE คือ เมทแอมเฟตามีนในรูปผลึกใสความบริสุทธิ์สูงสกัดได๎จากสารอีเฟดรีน 
(Ephedrine) ที่ชื่อวํา ICE จะเรียกตามลักษณะที่ปรากฏคือก๎อนผลึกใสเหมือนน้ําแข็ง ปัจจุบันจัดเป็น
ยาเสพติดให๎โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 2522 (ฝุายวิชาการ, 2544)  
ไอซ์ เป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่ถูกนําเข๎ามาใช๎เป็นสารเสพติดอยํางกว๎างขวาง ในปัจจุบันมีการ
แพรํกระจายไปทั่วโลกอยํางรวดเร็ว ปัจจัยที่ทําให๎เกิดการแพรํระบาดของไอซ์สํวนหนึ่งมาจากการใช๎
เพ่ือปรับอารมณ์ของผู๎ประกอบอาชีพขายบริการ คนทํางานกลางคืน การใช๎ในกลุํมผู๎นิยมเที่ยวสถาน
บันเทิง และคํานิยมหรือความเชื่อที่ผิดมหันต์ของกลุํมผู๎ใช๎ที่มองวําไอซ์เป็นสารเสพติดที่ใช๎แล๎วผิวใส 
หุํนดี ไมํโทรม โดยเป็นความเชื่อท่ีบอกเลํากัน ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ เป็นสาร
กระตุ๎นประสาทในกลุํมแอมเฟตามีน ( Amphetamine Type Stimulant: ATS) กลุํมเดียวกับยาบ๎า
หรือเอ็กซ์ตาซี มีชื่อเรียกกันหลากหลาย ( Street Name) เชํน สเก็ตน้ําแข็งหรือเพชรพลอย เป็นต๎น  
ในประเทศไทยมีการแพรํระบาดของสารกลุํม ATS ที่สําคัญ 2 ตัว ได๎แกํ เมทแอมเฟตามีนแบบเม็ด 
(ยาบ๎า) และเมทแอมเฟตามีนแบบเกล็ด (ไอซ์) เมทแอมเฟตามีนเป็นสารกระตุ๎นที่มีผลตํอสมอง 
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กระตุ๎นให๎มีการหลั่งสาระสําคัญ 3 ชนิด ได๎แกํ โดปามีน ( Dopamine) ซีโรโตนิน ( Serotonin) และ
นอร์อิพิเนฟริน ( Norepinephrine) โดยการเสพสารเมทแอมเฟตามีนมีผลกระทบโดยตรงตํอระบบ
ประสาทสํวนกลางทําให๎มีผลตํอกลไกการหลั่งสารเคมีในระบบประสาททําให๎เกิดการตอบสนองตํอ
อัตราการเต๎นของหัวใจ อุณหภูมิของรํางกาย ความดันโลหิต ความกระหาย ความสนใจใสํใจ อารมณ์ 
และการตอบสนองเก่ียวกับการตื่นตัวและการวางเงื่อนไข ผู๎เสพจะเกิดอาการเบื่ออาหาร รูมํานตา
ขยาย ปวดศีรษะ หัวใจเต๎นผิดจังหวะ การมองไมํชัดเจน ไมํสามารถควบคุมการพูดได๎ นอกจากนั้น
จากผลการวิจัยในตํางประเทศ พบวํา ผู๎เสพเมทแอมเฟตามีนประมาณหนึ่งในสี่ของกลุํมตัวอยํางมี
อาการหวาดระแวง ความคิดผิดปกติ หรือประสาทหลอน และผู๎ที่เสพติดเมทแอมเฟตามีนมีความเสี่ยง
ตํอการเป็นโรคจิตสูงกวําผู๎ที่ไมํได๎เสพประมาณสามเทํา การเสพเป็นระยะเวลานานหรือในขนาดท่ีสูง
ทําให๎เกิดอาการชัก หัวใจล๎มเหลว และถึงแกํความตายได๎ (สํวนวิชาการด๎านยาเสพติด, 2554) 
 โคเคน (Cocaine)  
 โคเคน ได๎มาจากใบของต๎นโคคา ( Coca) ต๎นโคคาเป็นต๎นไม๎ขนาดใหญํขึ้นชุกชนตาม
เทือกเขาแอนเดรส ( Andres) ในทวีปอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต๎ สํวนมากจะข้ึนอยูํในประเทศ
เปรูและมีบ๎างในประเทศโบลิเวีย ประเทศโคลัมเบียนั้นถือวําเป็นแหลํงสังเคราะห์โคเคนจากใบโคคาจึง
เป็นศูนย์ผลิตจําหนํายโคเคนไปท่ัวโลกกลายเป็นประเทศที่กุมหัวใจทางด๎านเศรษฐกิจเกี่ยวกับโคเคน
อันโดํงดังท่ีสุด เม็ดเงินที่ได๎จากการค๎าโคเคนนี้ได๎ชํวยพยุงเศรษฐกิจของชาวบ๎านในประเทศเปรูและ
ประเทศโบลิเวียเป็นอยํางมากทั้งยังมีสํวนสนับสนุนขบวนการใต๎ดินของประเทศเปรูด๎วยเพราะวํา
โคเคนได๎ถูกสํงมาจาก 2 ประเทศนั้นเพ่ือให๎แปลงสภาพเป็นยาสังเคราะห์ในประเทศโคลัมเบีย 
(ประเวศ วะสี และเวทิน ศันสนียเวทย์, 2542) โคเคนเป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดออกมาจากใบของต๎น
โคคา มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีฤทธิ์กระตุ๎นประสาทให๎รู๎สึกตื่นตัวและสามารถระงับความรู๎สึกเฉพาะ
แหํงได๎ ในทางการแพทย์จึงใช๎โคเคนเป็นยาชาเฉพาะที่สําหรับการผําตัด คนไข๎บางคนใช๎โคเคนเพื่อ
ปลุกประสาทให๎หายงํวงและทํางานได๎นานโดยไมํเหน็ดเหนื่อยหรืออํอนเพลีย (ฝุายวิชาการ, 2544)  
 สารระเหย  
 สารระเหย เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่หาซื้อได๎งํายเพราะมีการขายอยํางเปิดเผยและ
ราคาถูก มีลักษณะเป็นของเหลว มีกลิ่นเฉพาะ ระเหยได๎งําย สารระเหยที่ทําให๎เสพติด เชํน ทินเนอร์ 
แลคเกอร์ น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๏าด กาวยาง น้ํายาล๎างเล็บ ยาทาเล็บ สเปรย์ สีทาบ๎าน เป็นต๎น  
 สารระเหยมีพิษตํอรํางกายนั้นมี 2 แบบ ได๎แกํ 1) พิษท่ีเกิดข้ึนทันทีทันใดโดยเกิดขึ้น
หลังจากสูดดม มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส๎ อาเจียน อํอนเพลีย หายใจถี่เร็ว มือสั่น ตาพรํา เดินเซ
คล๎ายคนเมาสุรา ถ๎าสูดดมตํอไปจนเกินขนาดก็จะทําให๎หมดสติหรืออาจจะหัวใจวายและเสียชีวิต และ 
2) พิษเรื้อรัง ผู๎ที่สูดดมติดตํอกันเป็นระยะเวลานานจะทําให๎หลอดลมอักเสบ ไอ ไตอักเสบ โลหิตจาง 
เกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาว สมองพิการ กล๎ามเนื้อลีบเป็นอัมพาต มีอาการทางประสาท (ฝุายวิชาการ, 
2544) สารเคมีที่ร๎ายแรงในสารระเหยนั้น คือ 1) โทลูอีน ( Toluene) เป็นสารผสมสําคัญในสี ในกาว
และในทินเนอร์ 2) แอลกอฮอล์ (Alcohol) อยูํในรูปของแอลกอฮอล์จุดไฟ ได๎แกํ เมธานอล ซึ่งของใช๎
แทบทุกอยํางจะมีสํวนผสมของสารอินทรีย์เหลํานี้ จึงไมํแปลกเลยวําผู๎ที่ติดสารระเหยจะสามารถสูด
จากเครื่องใช๎ประจําบ๎านอะไรก็ได๎ เชํน กาว เบนซิน ทินเนอร์ สี ยาลบหมึก น้ํายาดับกลิ่น และน้ํายา
ฆําเชื้อ เป็นต๎น หรือน้ํายาอยํางหนึ่งที่เป็นของเหลวอัดเข๎าไปในกระป๋องด๎วยความดันสูงเพ่ือให๎คง
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สภาพของเหลวไว๎ เวลากดฉีดก็ปลํอยออกมาสูํสภาพความกดดันต่ําภายในอุณหภูมิของห๎องจะ
กลายเป็นก๏าซเป็นไอใช๎สูดดมได๎ (ประเวศ วะสี และเวทิน ศันสนียเวทย์, 2542)  
 บุหรี่ (Cigarette)  
 สารตํางๆ ที่มีอยูํในบุหรี่ ได๎แกํ 1) นิโคติน เป็นสารอัลคาลอยด์ มีลักษณะเป็นน้ํามัน 
ไมํมีสี นิโคตินมีในควันบุหรี่ประมาณ 95 % จะเข๎าไปจับอยูํในปอด บางสํวนจับอยูํที่เยื่อบุหุ๎มริมฝีปาก
และบางสํวนจะถูกดูดซึมเข๎ากระแสเลือด มีฤทธิ์กระตุ๎นประสาทสํวนกลางและกระตุ๎นตํอมหมวกไต 
ทําให๎ความดันโลหิตสูง หัวใจเต๎นเร็ว หลอดเลือดรัดตัว นิโคตินเป็นสารสําคัญในควันบุหรี่ทําให๎เสพติด
อยากสูบอยูํเรื่อยๆ 2) ทาร์ เป็นน้ํามันเหนียวข๎นสีน้ําตาล เมื่อเลิกสูบบุหรี่ ทาร์ที่เข๎าไปพร๎อมกับควัน
บุหรี่จะจับอยูํที่ปอด ทําให๎ระคายเคือง มีอาการไอ ถุงลมในปอดขยายขึ้นและทําให๎เป็นโรคมะเร็งได๎  
3) คาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นก๏าซจากควันบุหรี่ที่ทําให๎รํางกายได๎รับออกซิเจนน๎อยลง รู๎สึกอํอนเพลีย 
หายใจสั้น เหนื่อยงําย อาจหน๎ามืดเป็นลม และถ๎าปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในเลือดสูงถึง 60 % 
ก็อาจเสียชีวิตได๎ 4) ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ก๏าซชนิดนี้จะเข๎าไปทําลายเยื่อบุหลอดลมชนิดมีขน ทําให๎สิ่ง
แปลกปลอมผํานเข๎าไปทําลายหลอดลม ซึ่งจะกํอให๎เกิดอาการไอมีเสมหะและหลอดลมอักเสบเรื้อรัง   
5) ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นก๏าซที่สามารถทําลายเยื่อบุหลอดลม จะทําให๎เกิดเป็นโรคถุงลมโปุงพอง   
6) แอมโมเนีย เป็นสาเหตุที่ทําให๎หลอดลมอักเสบ 7) สารกัมมันตภาพรังสี ในควันบุหรี่มีรังสีแอลฟา  
ซึ่งรังสีชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ทําให๎เกิดโรคมะเร็ง และ 8) แรํธาตุตํางๆ ซึ่งเป็นสารที่ตกค๎างอยูํในใบยาสูบ
จากการพํนยาฆําแมลง เมื่อเข๎าสูํรํางกายแล๎วทําให๎เกิดภาวะเป็นพิษได๎ (ฝุายวิชาการ, 2544)  
 2.4.3 สภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ทั่วไป 
 ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได๎ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแตํปี พ.ศ. 2502 
เป็นต๎นมา ปัญหาเริ่มต๎นคือปัญหาของฝิ่น กลายมาเป็นปัญหาซึ่งเกิดจากยาเสพติดหลายชนิดที่มีความ
รุนแรงขึ้น นอกจากนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นอยํางชัดเจนของกลุํมผู๎ค๎ายาเสพติดซ่ึงอยูํนอกประเทศไทย   
แตํได๎นําผลผลิตยาเสพติดผํานเข๎ามาในประเทศและสํงออกไปยังตลาดโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงต๎อง
เผชิญหน๎ากับปัญหายาเสพติดอยํางครบวงจร ทั้งปัญหาด๎านการผลิต ปัญหาด๎านการเป็นเส๎นทาง
ลักลอบค๎ายาเสพติดและปัญหาด๎านการแพรํระบาด (ฝุายวิชาการ, 2544)   
  ในสํวนของ กําธร วิชิตสุวรรณ (2555) ได๎กลําววํา ประเทศไทยกําลังประสบปัญหา  
ยาเสพติดทั้งในด๎านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค๎า การเป็นพื้นที่แพรํระบาดและการเป็น
ทางผํานยาเสพติด โดยมีตัวยาหลัก คือ ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ๎า สารระเหย โคเคน เอ็คซ์ตาซ่ี และ
สารเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์บางชนิด และเนื่องจากประเทศไทยมีสํวนที่ติดกับพ้ืนที่สามเหลี่ยม
ทองคําซึ่งเป็นแหลํงผลิตยาเสพติดที่สําคัญของโลกแหํงหนึ่ง จึงทําให๎ไทยมีสํวนในการผลิตยาเสพติด
ประเภทฝิ่นและเฮโรอีน ซึ่งผลิตมาก ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา นอกจากนี้แล๎วในปัจจุบันมีการผลิต
ยาบ๎าในพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองคําด๎วย  ยาเสพติดที่มีการผลิตในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งคือกัญชา ซึ่งมี
มากในภาคอีสาน อยํางไรก็ตามสําหรับการเป็นแหลํงผลิตของประเทศไทยนั้นในปัจจุบันได๎ลดปริมาณ
ลงอยํางมากโดยเฉพาะฝิ่น เฮโรอีน และกัญชา จนอยูํในระดับที่สามารถควบคุมได๎ ในสํวนของการ
ผลิตยาบ๎าได๎มีการย๎ายแหลํงผลิตไปยูํในประเทศเพ่ือนบ๎านเป็นสํวนใหญํ 
 ประเทศไทยมีสถานการณ์ของการค๎ายาเสพติดที่สําคัญ 3 ชนิด คือ การค๎าเฮโรอีน 
การค๎ากัญชาและการค๎ายาบ๎า สามารถอธิบายได๎ ดังนี้ 1) การค๎าเฮโรอีน กระจายอยูํบริเวณพ้ืนที่
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ภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณท่ีติดกับสามเหลี่ยมทองคํา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคใต๎ และ
ขํายงานตํางประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับขํายงานภายในประเทศ รวมทั้งชนกลุํมน๎อยในพื้นท่ีสามเหลี่ยม
ทองคํา เฮโรอีนสํวนใหญํจะถูกลําเลียงเพ่ือไปยังตํางประเทศ แตํบางสํวนจําหนํายภายในประเทศไทย  
ในปัจจุบันเครือขํายการค๎าเฮโรอีนได๎ถูกเจ๎าหน๎าที่ราชการทําการจับกุมและทําลายได๎หลายเครือขําย 
บางกลุํมได๎หยุดดําเนินการ บางกลุํมได๎หันไปค๎ายาบ๎าแทน 2) การค๎ากัญชา อยูํในพ้ืนที่ตะวันออก 
เฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคใต๎ พื้นที่ดําเนินการสํวนใหญํอยูํทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กัญชาที่รวบรวมได๎จะสํงออกไปตํางประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันกลําวได๎วําการค๎ากัญชาลดน๎อยลงมาก 
กลุํมผู๎ค๎าจะไปดําเนินการในประเทศเพ่ือนบ๎าน การค๎าในประเทศสํวนใหญํเพื่อใช๎เสพภายในประเทศ 
และ 3) การค๎ายาบ๎า ยาบ๎าได๎แพรํกระจายอยูํในทุกภูมิภาค ผู๎ค๎ามีกระจายอยูํในพ้ืนที่ตํางๆ ตั้งแตํ 
ระดับรายใหญํ ระดับกลางและระดับยํอยในพ้ืนที่แพรํระบาด เครือขํายการค๎ายาบ๎าไมํมีการจัดองค์กร
ที่ชัดเจนเหมือนกับเฮโรอีนและกัญชา แม๎แตํนักค๎ารายยํอยบางครั้งก็สามารถไปจัดหายาเสพติดจาก
พ้ืนที่ผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคําครั้งละเป็นปริมาณมากได๎   
 การแพรํระบาดของยาเสพติด สามารถแบํงได๎เป็นชนิดของยาที่แพรํระบาด พื้นที่
ของการแพรํระบาด และกลุํมของผู๎ใช๎ยาที่ยาเสพติดที่ระบาดไปถึง ซึ่งปัจจุบันไมํสามารถระบุตัวเลขที่
แนํนอนได๎วําจํานวนของผู๎ใช๎ยาเสพติดมีจํานวนแท๎จริงเทําไหรํ แตํคาดวํามีผู๎ติดยาเสพติดทั่วประเทศ
ประมาณ 300,000 –500,000 คน ผู๎ติดยาเสพติดในกรุงเทพฯ และในจังหวัดภาคกลางของประเทศ 
จะเข๎ารับบริการการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดมากกวําในจังหวัดของภาคอื่นๆ ปกติแล๎วผู๎ชายมีการ
ใช๎ยาเสพติดมากกวําผู๎หญิง จากผลการวิจัยสํารวจข๎อมูลพบวําผู๎ใช๎ยาเสพติดที่เป็นผู๎หญิงมีเพียง 5 %  
และผู๎ติดยาเสพติด 70 % ที่รับการบําบัดรักษามีอายุระหวําง 21 ถึง 35 ปี ยาเสพติดสํวนใหญํที่เสพ 
ได๎แกํ เฮโรอีน รองลงมาคือ ฝิ่น กัญชา สารระเหย จํานวนผู๎เสพยาม๎าหรือยาบ๎าหรือแอมเฟตามีน
กําลังขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนในกลุํมเยาวชน เป็นที่นําสังเกตวํายาเสพติดไมํได๎จํากัดการแพรํระบาด
เฉพาะพ้ืนที่สํวนลํางเทํานั้น แตํยังได๎ขยายออกไปยังชุมชนที่อาศัยอยูํบนภูเขา เชํน การแพรํระบาด
ของเฮโรอีนในกลุํมชาวเขา พ้ืนที่ที่มีการแพรํระบาดของยาเสพติดที่คํอนข๎างเป็นอันตรายอยํางมากนี้ 
ได๎แกํ พื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
 สภาพปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเก่ียวกับเป็นพ้ืนที่แพรํระบาดนั้น สามารถ
กลําวได๎วํา ยาเสพติดที่แพรํระบาดในประเทศไทย ประกอบด๎วย ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ๎า สารระเหย 
โคเคน ยาอี และวัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตประสาทบางชนิด เชํน จําพวกยานอนหลับ อยํางไรก็ตามสําหรับ
การแพรํระบาดแล๎ว ตัวยาหลักคือ ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ๎า สารระเหย โคเคน เอ็คซ์ตาซ่ี ยาเค โดย
ฝิ่นและเฮโรอีนเคยเป็นยาเสพติดที่แพรํระบาดรุนแรงในอดีต แตํในปัจจุบันได๎ลดระดับลง ฝิ่นคงมีแพรํ
ระบาดเฉพาะกลุํมชาวเขา เฮโรอีนแพรํระบาดในกลุํมเสพเดิม ตัวยาที่แพรํระบาดมากและมีปัญหาใน
ระดับรุนแรง คือ ยาบ๎า ซึ่งแพรํกระจายเป็นวงกว๎างโดยเฉพาะในกลุํมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  
และสําหรับโคเคน เอ็คซ์ตาซ่ี และยาเค การแพรํระบาดจํากัดอยูํเฉพาะกลุํมเยาวชน ผู๎ใช๎ในสถาน
บันเทิงและกลุํมวัยรุํนที่ฐานะดี สํวนสารระเหยจะแพรํระบาดในกลุํมเด็กนอกสถานศึกษาซึ่งสํวนใหญํ
จะอยูํในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเก่ียวกับการเป็น
ทางผํานยาเสพติดไว๎วํา การที่ประเทศไทยมีสํวนที่ติดกับสามเหลี่ยมทองคําและการคมนาคม
ภายในประเทศมีความสะดวก โดยเฉพาะการขนสํงทางบกและทางอากาศ จึงมีการลักลอบลําเลียง    
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ยาเสพติดทั้งภายในประเทศและไปตํางประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบลําเลียงเฮโรอีนไปตํางประเทศ 
เชํน อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป นอกจากนั้นแล๎วยังมีการลักลอบลําเลียงขนสํงกัญชาจากทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมายังกรุงเทพมหานครเพ่ือสํงตํอไปตํางประเทศโดยทางเรือหรือสํงลงทางใต๎ไปยัง
ประเทศมาเลเซียและตํอไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ญี่ปุุน อเมริกา และประเทศ 
ในยุโรปบางประเทศ 
 2.4.4  สภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน  
  ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีหมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีพ้ืนที่อยูํติดแนวชายแดนทั่วทุกภาคของ
ประเทศ จํานวน 1,947 แหํง ประชาชนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีชายแดนมีอยูํหลายชาติพันธุ์ ซึ่งนอกจาก
คนเมืองที่เป็นคนไทยดั้งเดิมแล๎วยังมีชนกลุํมน๎อยและประชาชนที่มาจากประเทศเพ่ือนบ๎านที่ได๎อพยพ
เข๎ามาอยูํรํวมด๎วย เชํน ชาวกระเหรี่ยง ที่มีปรากฏอยูํในพ้ืนที่ของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 6 และภาค 7 เป็นจํานวนมาก และกลุํมไทยใหญํที่อยูํในพื้นท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขณะที่กลุํมของลาวและพมํามีการกระจายตัว
เข๎าไปในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยกลุํมคนลาวเข๎ามาอาศัยมากสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุํมของ
พมําอยูํในพื้นท่ีสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 สํวนกลุํมของกัมพูชา
มีปรากฏบางพื้นที่ เชํน ในพื้นที่ของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3  
การนับถือศาสนาของประชาชน สํวนใหญํจะมีการนับถือหลายศาสนาในพ้ืนที่เดียวกัน แตํที่ประชาชน
นับถือมากที่สุดคือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ ลัทธิความเชื่อและศาสนาอิสลาม โดยลัทธิ
ความเชื่อปรากฏในหมูํบ๎าน/ชุมชนทางภาคเหนือมากกวําพ้ืนที่อ่ืนๆ ในขณะที่ศาสนาอิสลามจะมีการ
กระจายตัวอยูํในทุกภาค แตํสูงสุดอยูํภาคใต๎โดยเฉพาะพ้ืนที่ของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 9 การประกอบอาชีพ สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็น
รับจ๎างทั่วไปและเป็นกรรมกร ประชาชนที่วํางงานมีจํานวนไมํมากและพบวํามีผู๎วํางงานสูงอยูํในพื้นที่
ของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ภาค 6 และ ภาค 9 สํวนใน
ด๎านฐานะการเงินในภาพรวมประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจไมํอยูํในระดับที่ยากจน สํวนใหญํระบุวํามี
พอกินพอใช๎แตํไมํมีเงินเหลือเก็บ รองลงมาเป็นมีพอใช๎และพอเหลือเก็บ และท่ีมีฐานะดีปรากฏอยูํไมํก่ี
หมูํบ๎าน/ชุมชน ได๎แกํ ภาคเหนือ 7 หมูํบ๎าน/ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หมูํบ๎าน/ชุมชน และ
ภาคใต๎ 3 หมูํบ๎าน/ชุมชน สํวนในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในหมูํบ๎าน/ชุมชนที่ต๎องได๎รับการแก๎ไขอยําง
เรํงดํวนมองในภาพรวมทั้งหมด ได๎แกํ ปัญหาหนี้สินอันเนื่องมาจากความยากจนเป็นปัญหาที่ชาวบ๎าน
ต๎องการให๎แก๎ไขมากท่ีสุด โดยมีสัดสํวนสูงในทุกภาคเกินกวําร๎อยละ 80 โดยมีภาคใต๎มีสัดสํวนต่ําสุด
อยูํที่ประมาณร๎อยละ 70 ปัญหาลําดับรองลงมาคือการไมํมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัญหา
ลูกโซํจากปัญหาความยากจน ปัญหาการวํางงานเป็นปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งที่ต๎องการให๎ได๎รับการ
แก๎ไข และปัญหาของยาเสพติดมีร๎อยละ 28.6 ถ๎าพิจารณาเป็นรายภาคพบวําภาคใต๎มีสัดสํวนที่ระบุ
ปัญหาด๎านนี้มากกวําในพ้ืนที่ภาคอ่ืน (ทั้งในพื้นที่ของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค 8 และ 9) ประมาณร๎อยละ 70 ขณะที่ในภาคอ่ืนมีสัดสํวนไมํเกินร๎อยละ 30 และท่ีมี
ปัญหาคํอนข๎างสูงคืออยูํในพื้นท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
ร๎อยละ 28.2 (สํานักยุทธศาสตร์, 2554)  
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 สถานการณ์การลักลอบนําเข๎า การดําเนินการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ในชํวงเดือน มกราคม 2555 พบการ
นําเข๎าในพ้ืนที่ 7 จังหวัด 9 อําเภอ ได๎แกํ จังหวัดเชียงราย (อําเภอแมํสาย อําเภอแมํฟูาหลวง) จังหวัด
เชียงใหมํ (อําเภอแมํอาย) จังหวัดบึงกาฬ (อําเภอเมืองบึงกาฬ) จังหวัดนครพนม (อําเภอทําอุเทน และ
อําเภอบ๎านแพง) จังหวัดหนองคาย (อําเภอเมืองหนองคาย) จังหวัดสมุทรปราการ (ทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ) และจังหวัดภูเก็ต (ทําอากาศยานภูเก็ต) โดยพื้นที่ชายแดนในภาคเหนือพบการลักลอบ
นําเข๎ายาบ๎า เฮโรอีน ฝิ่น และไอซ์ พื้นที่ชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักลอบนําเข๎ายาบ๎า 
กัญชาแห๎งและไอซ์ ทําอากาศสุวรรณภูมิลักลอบนําเข๎ายางกัญชาและโคเคน และทําอากาศยานภูเก็ต
ลักลอบนําเข๎าอีเฟดรีน ซึ่งการลักลอบนําเข๎าที่ทําอากาศสุวรรณภูมิ ในเดือน มกราคม 2555 พบชาว
เนปาลซึ่งเดินทางมาจากเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย ลักลอบนําเข๎ายางกัญชา น้ําหนัก 4,300 กรัม 
โดยซุกซํอนในชํองลับของประเป๋าเกินทางและจะนําสํงให๎ผู๎รับที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สําหรับ
โคเคนเป็นการนําเข๎าโดยซุกซํอนในกลํองพัสดุไปรษณีย์สํงจากต๎นทางประเทศเปรู น้ําหนัก 300 กรัม  
ระบุผู๎รับปลายทางท่ีจังหวัดพัทลุง ชํวงเดือน พฤศจิกายน 2554 ที่ผํานมา พบการนําเข๎าโคเคน 
น้ําหนัก 1 กิโลกรัม ซุกซํอนมาในโลหะทรงกลมคล๎ายกระบอกสูบรถยนต์ สํงทางพัสดุไปรษณีย์จาก  
สาธารณปารากวัย โดยระบุผู๎รับปลายทางท่ีจังหวัดพัทลุง สําหรับการนําเข๎ายาเสพติดที่ทําอากาศยาน
ภูเก็ตเป็นการนําเข๎าโดยชาวอินเดีย พร๎อมของกลาง อีเฟดรีน น้ําหนัก 6.5 กิโลกรัม บรรจุในกลํองไม๎ 
ซุกซํอนที่พ้ืนกระเป๋าเดินทางซึ่งจัดทําเป็นพิเศษ ซึ่งปีที่ผํานมาสามารถจับกุมการลักลอบนําเข๎าราย
สําคัญที่ทําอากาศยานภูเก็ตได๎ 3 คดี คดีแรกเป็นการจับกุมตัวชายชาวสวิตเซอร์แลนด์ลักลอบนําเข๎า
โคเคน น้ําหนัก 4 กิโลกรัม ลักษณะเป็นแผํนคล๎ายยางสีดําซุกซํอนในขอบกระเป๋าเดินทางทั้ง 2 ด๎าน   
จากเมืองซานตาครูซ ประเทศโบลิเวีย คดีที่สองเป็นการจับกุมตัวหญิงชาวไทยลักลอบนําเข๎าโคเคน  
น้ําหนัก 2 กิโลกรัม จากประเทศบราซิล และคดีท่ีสามเป็นการจับกุมตัวหญิงชาวไทยลักลอบนําเข๎า
ไอซ์ น้ําหนัก 3.2 กิโลกรัม จากประเทศแอฟริกาใต๎ โดยซุกซํอนใต๎พ้ืนกระเป๋าซึ่งจัดทําเป็นพิเศษ 
 สํวนยาเสพติดที่ลักลอบนําเข๎าทางชายแดนภาคเหนือพบวําเป็นยาบ๎า ร๎อยละ 90.84   
นําเข๎าทางจังหวัดเชียงราย (อําเภอแมํสายและอําเภอแมํฟูาหลวง) จังหวัดเชียงใหมํ (อําเภอแมํอาย)   
ที่เหลือ ร๎อยละ 9.16 นําเข๎าทางชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด๎านจังหวัดบึงกาฬ (อําเภอเมือง 
บึงกาฬ) จังหวัดนครพนม (อําเภอทําอุเทน) สําหรับการนําเข๎าระดับแสนเม็ดข้ึนไปเป็นการนําเข๎าทาง
ชายแดนในภาคเหนือ จํานวน 3 คดี ของกลาง ยาบ๎า รวมจํานวน 700,000 เม็ด ไอซ์ ร๎อยละ 97.60 
นําเข๎าทางชายแดนในภาคเหนือด๎านจังหวัดเชียงราย (อําเภอแมํสายและอําเภอแมํฟูาหลวง) จังหวัด
เชียงใหมํ (อําเภอแมํอาย) โดยมีสัดสํวนเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนที่ผํานมาซึ่งพบการนําเข๎าร๎อยละ 88.25   
กลุํมผู๎ลักลอบนําเข๎า ได๎แกํ ชาวพมําท่ีลําเลียงไอซ์ น้ําหนัก 4 กิโลกรัม จากฝั่งทําข้ีเหล็ก ประเทศพมํา 
แล๎วข๎ามลําน้ําสายเข๎ามายัง อําเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย และชาวเขาเผําอาขํา ที่ลักลอบนําไอซ์ 
น้ําหนัก 1 กิโลกรัม จากประเทศพมํา มายังบริเวณชํองทางผาขาว เขตรอยตํอระหวํางบ๎านลิเซไปยัง
บ๎านจะลอ อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย สําหรับการนําเข๎าทาง อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ  
เป็นการนําเข๎าไอซ์ น้ําหนัก 8 กิโลกรัม พร๎อมด๎วย ยาบ๎า จํานวน 98,000 เม็ด และเฮโรอีน น้ําหนัก 
500 กรัม โดยมีการใช๎อาวุธปืนยิงใสํเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ด๎วย สํวนที่เหลือ ร๎อยละ 2.42 
นําเข๎าที่ดํานพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยชาวลาว  
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บรรจุในถุงสีเหลืองหํอทับด๎วยกระดาษฟอยด์ซุกซํอนในชํองลับของกระเป๋าเปู เฮโรอีน ซึ่งนําเข๎า
ทางด๎าน อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ นอกจากการนําเข๎าเฮโรอีน น้ําหนัก 500 กรัม พร๎อมด๎วย 
ไอซ์และยาบ๎า ดังได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎นนั้น ยังพบการนําเข๎าเฮโรอีน น้ําหนัก 3 กิโลกรัม โดยผู๎ต๎องหา
ได๎ตํอสู๎ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่เชํนกัน กัญชาแห๎ง นําเข๎าทางชายแดนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด๎าน อําเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีการจับกุมกัญชาแห๎ง น้ําหนัก 393 
กิโลกรัม บรรจุในกระสอบปุ๋ยสีขาวหํอหุ๎มด๎วยถุงพลาสติกสีดํา จํานวน 12 กระสอบ ฝิ่น นําเข๎า
ทางด๎าน อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย น้ําหนัก 2,000 กรัม พร๎อมยาบ๎า จํานวน 50,000 เม็ด 
โดยกลุํมผู๎ลักลอบนําเข๎าเป็นชาวเขาท่ีอยูํในประเทศพมํา จํานวนประมาณ 10 คน ลําเลียงยาเสพติด
ผํานบริเวณบ๎านสันมะเค็ด อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย เกิดการปะทะตํอสู๎กันกับเจ๎าหน๎าที่  
สํวนโคเคนและยางกัญชานําเข๎าท่ีทําอากาศยานสุวรรณภูมิ และอีเฟดรีนนําเข๎าท่ีทําอากาศยานภูเก็ต  
 การสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน ในเดือน มกราคม 2555 พบวําสามารถ
จับกุมยาบ๎าในพ้ืนที่ชายแดนได๎ จํานวน 690,613 เม็ด คิดเป็นร๎อยละ 11.2 ของยาบ๎าที่จับกุมได๎ทั้ง
ประเทศลดลงจากเดือนที่ผํานมา ซึ่งจับกุมได๎ จํานวน 2,503,841 เม็ด คิดเป็นร๎อยละ 71.7 สํวนการ
จับกุมท่ีดํานตรวจและจุดตรวจ มีการจับกุมใน 13 ดํานตรวจ/จุดตรวจ ในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 13 อําเภอ 
มีจํานวนของกลางยาเสพติดที่ยึด ได๎แกํ ยาบ๎า 83,531 เม็ด กัญชาแห๎ง 98 กิโลกรัม ไอซ์ 2.2 กิโลกรัม 
ยาแก๎หวัดที่มีสํวนผสมของซูโดอีเฟดรีน 1,569,000 เม็ด ยางกัญชา 4.3 กิโลกรัม และอีเฟดรีน 6.5 
กิโลกรัม (สํานักยุทธศาสตร์, 2555) 
 2.4.5 สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย 
 สถานการณ์ค๎ายาเสพติด “ยาบ๎ายังคงเป็นตัวหลัก ในขณะที่ไอซ์มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน” 
และมีแนวโน๎มที่ไอซ์จะเข๎ามาอยูํในระดับเดียวกันกับยาบ๎า เนื่องจากกลุํมผู๎ใช๎เป็นกลุํมเดียวกัน มีสาร
ออกฤทธิ์ตัวเดียวกัน และกลุํมผู๎ค๎าใช๎กลยุทธ์ทางการตลาดโดยการแบํงขายยํอยเป็นตัก ตักละ 300-
500 บาท (ขณะที่ยาบ๎าราคาอยูํ ในชํวง 200-300 บาท/เม็ด) เพ่ือให๎ผู๎เสพสามารถซื้อมาเสพแทน
ยาบ๎าได๎ การแบํงขายเป็นตักจะทําให๎ไอซ์มีราคาเทํากับยาบ๎าหรือแพงกวําเล็กน๎อย และยังพบวํามักจะ
มีการจับกุมได๎พร๎อมกับยาบ๎าซึ่งจาก สถิติการจับกุมรายสําคัญในชํวงเดือนนี้พบวํามีสัดสํวนถึงร๎อยละ 
34.2 จากเดิมร๎อยละ 31.7 และร๎อยละ 48.8 ในเดือน พฤศจิกายน 2554 และเดือน ธันวาคม 2554  
ตามลําดับ สถานการณ์ปัญหาการค๎ายาเสพติดในชํวงเดือน มกราคม 2555 ยังคงมีความรุนแรงอยําง 
ตํอเนื่อง พิจารณาจากสถิติการจับคดียาเสพติดรายสําคัญ ที่พบวํา ทั้งจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหาและ 
ปริมาณของกลางที่ตรวจยึดได๎ยังคงมีปริมาณท่ีสูงอยูํ โดยเฉพาะยาบ๎าและไอซ์ โดยในชํวงเดือนนี้
สามารถจับกุมได๎ 60 คดี ผู๎ต๎องหา 108 คน จากเดิมเดือน ธันวาคม 2554 จับกุมได๎ 66 คดี ผู๎ต๎องหา 
131 คน ปริมาณของกลางที่ยึดได๎เพ่ิมข้ึนจากเดิม ได๎แกํ ยาบ๎า 6,158,252 เม็ด (จากเดิม 3,490,866 
เม็ด) ไอซ์ 273.5 กิโลกรัม (จากเดิม 197.4 กิโลกรัม) กัญชา 1,528 กิโลกรัม (จากเดิม 1,436 
กิโลกรัม) สํวนปริมาณของกลางที่ยึดได๎ลดลง ได๎แกํ เฮโรอีน 3.5 กิโลกรัม (จากเดิม 189.9 กิโลกรัม)  
โคเคน 397.0 กรัม (จากเดิม 1,500 กรัม) ยาแก๎หวัดที่มีสํวนผสมของซูโดอีเฟดรีน 1,569,000 เม็ด 
(จากเดิม 2,000,000 เม็ด) สํวนฝิ่น 2,000 กรัม ยางกัญชา 4.3 กิโลกรัม และอีเฟดรีน 6.5 กิโลกรัม   
ที่จับกุมได๎ในชํวงเดือน มกราคม 2555 ซึ่งกลุํมนักค๎ายาเสพติดยังคงมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
เพ่ือเข๎ามาในพ้ืนที่ตอนใน มีการพักคอยยาเสพติดไว๎ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจํานวนมาก 
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เห็นได๎จากสถิติการจับกุมรายสําคัญพบวําการจับกุมรายสําคัญท้ังหมด 60 คดี เป็นคดีที่อยูํในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ถึงร๎อยละ 38.3 โดยปริมาณของกลาง ยาบ๎าที่ยึดได๎ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล คิดเป็นร๎อยละ 85.5 ของการจับกุมรายสําคัญท้ังหมด ไอซ์ คิดเป็นร๎อยละ 92.8 ของการ
จับกุมรายสําคัญทั้งหมด ชํวงในเดือน มกราคม 2555 สามารถจับกุมนักค๎าระดับล๎านเม็ดได๎ 1 คดี คือ 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 ที่หมูํบ๎านสัมมากร รังสิต-คลองสอง อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สามารถยึดยาบ๎าได๎จํานวน 3,846,000 เม็ด และไอซ์ 71 กิโลกรัม ขณะเดียวกันก็ยังพบวํามีการ
เคลื่อนไหวของกลุํมนักค๎าในระดับแสนเม็ดและระดับหมื่นเม็ด อยูํอยํางตํอเนื่องและมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 
โดยการจับกุมคดีรายสําคัญท่ียึดยาบ๎าระดับแสนเม็ด สามารถจับกุมได๎ถึง 7 คดี ผู๎ต๎องหา 23 คน   
ยาบ๎า 1,659,800 เม็ด (จากเดิม 7 คดี ผู๎ต๎องหา 14 คน ยาบ๎า 1,144,580 เม็ด) สํวนการจับกุมยาบ๎า
ระดับหมื่นเม็ดมีการจับกุมได๎ถึง 20 คดี ผู๎ต๎องหา 39 คน ยาบ๎า 603,392 เม็ด (เดิม 13 คดี ผู๎ต๎องหา
29 คน ยาบ๎า 480,857 เม็ด) การจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญในชํวงเดือน กุมภาพันธ์ 2555 พบวํา  
เป็นคดีที่ถูกระบุวํามีนักค๎ายาเสพติดท่ีถูก คุมขังอยูํในเรือนจําเป็นผู๎สั่งการถึง 10 คดี โดยผู๎ต๎องขังที่ถูก
ระบุวําเป็นผู๎บงการการค๎ายาเสพติดยังคงเป็นผู๎ต๎องขังที่อยูํในเรือนจํากลางบางขวาง (3 คด)ี เรือนจํา
กลางระยอง (2 คด)ี เรือนจํากลางชลบุรี (1 คด)ี เรือนจํากลางนครราชสีมา (1 คด)ี เรือนจํากลาง
คลองเปรม (1 คดี) เรือนจํากลางคลองไผํ (1 คด)ี และเรือนจํากลางเชียงราย (1 คด)ี เป็นเรือนจํา 
เดิมๆ ที่ถูกระบุวํามีนักค๎ายาเสพติดท่ีถูกคุมขังอยูํในเรือนจําเป็นผู๎สั่งการ  
 สถานการณ์การค๎ายาเสพติดในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือมีแนวโน๎มลดลง  
ขณะที่พ้ืนที่ตอนในมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน โดยการจับกุมในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มีจํานวนคดีที่เพ่ิมข้ึน 
แตํปริมาณของกลางลดลง โดยในชํวงเดือนนี้ จับกุมได๎ 11 คดี ผู๎ต๎องหา 24 คน (เดิม 6 คดี ผู๎ต๎องหา 
16 คน) ปริมาณของกลางที่ยึดได๎ ยาบ๎า 492,000 เม็ด (เดิม 1,835400 เม็ด) เฮโรอีน 3.5 กิโลกรัม           
(เดิม 189.9 กิโลกรัม) ไอซ์ 13.0 กิโลกรัม (เดิม 48.1 กิโลกรัม) ฝิ่น 2 กิโลกรัม และยาแก๎หวัดที่ผสม 
ซูโดอีเฟดรีน 1,569,000 เม็ด สําหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานการณ์การค๎ายาเสพติดก็มี
แนวโน๎มเพ่ิมข้ึน โดยจับกุมได๎ 23 คดี ผู๎ต๎องหา 42 คน (เดิม 16 คดี ผู๎ต๎องหา 32 คน) ปริมาณของ
กลางที่ยึดได๎ ยาบ๎า 5,263,966 เม็ด (เดิม 627,550 เม็ด) ไอซ์ 253.8 กิโลกรัม (เดิม 87.9 กิโลกรัม)  
โคเคน 87 กรัม (เดิม 1,500 กรัม) กัญชา 29 กิโลกรัม และยางกัญชา 4.3 กิโลกรัม  
 การแจ๎งข๎อมูลร๎องเรียนของประชาชนมีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง แสดงถึงความ
รํวมมือ/ความมั่นใจของประชาชนในพื้นท่ีตํอหนํวยงานที่รับผิดชอบในการแก๎ไขปัญหา โดยในเดือน  
มกราคม 2555 มีการร๎องเรียนจํานวน 1,571 เรื่อง (เฉลี่ย 51 เรื่อง/วัน) เพ่ิมข้ึนจากเดือน ธันวาคม 
2554 ที่มีการร๎องเรียนจํานวน 1,156 เรื่อง (โดยเฉลี่ย 37 เรื่อง/วัน) และในเดือน พฤศจิกายน 2554 
มีจํานวน 917 เรื่อง (โดยเฉลี่ย 30 เรื่อง/วัน) จากการตรวจสอบพบวําจํานวนเรื่องท่ีได๎มีการแจ๎งเข๎ามา 
ร๎อยละ 83.0 เป็นการแจ๎งเรื่องเข๎ามาใหมํเพ่ิมจากเดือน ธันวาคม 2554 ที่มีร๎อยละ 75.6 และเดือน 
พฤศจิกายน 2554 มีร๎อยละ 70.8 โดยจังหวัดที่พบวํามีการร๎องเรียนเข๎ามามากท่ีสุด 5 ลําดับแรก 
ได๎แกํ กรุงเทพฯ 387 เรื่อง จังหวัดนนทบุรี 85 เรื่อง จังหวัดปทุมธานี 84 เรื่อง จังหวัดสมุทรปราการ 
78 เรื่อง และจังหวัดชลบุรี 76 เรื่อง ตามลําดับ โดยในพื้นท่ีกรุงเทพฯ เขตที่พบวําได๎มีการร๎องเรียน
เข๎ามามากที่สุด 5 ลําดับแรก ได๎แกํ เขตคลองเตย 22 เรื่อง เขตบางเขน 21 เรื่อง เขตจตุจักร 19 เรื่อง 
เขตจอมทอง 19 เรื่อง และเขตประเวศ 16 เรื่อง และยังพบวํามีการร๎องเรียนเกี่ยวกับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ



52 
 

ที่เก่ียวข๎องกับยาเสพติดในเดือนนี้ 28 เรื่อง โดยระบุวําเป็นผู๎ใหญํบ๎าน/ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 12 เรื่อง   
นายกองค์การบริหารสํวนตําบล/เจ๎าหน๎าที่ 6 เรื่อง กํานัน/สารวัตรกํานัน 5 เรื่อง ตํารวจ 2 เรื่อง ครู 1 
เรื่อง ทหาร 1 เรื่อง และแพทย์ 1 เรื่อง ซึ่งเป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับขบวนการการค๎า  
ยาเสพติดยํอมสํงผลตํอความเชื่อม่ันของประชาชนในพื้นท่ี  
 จํานวนผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัดยังคงสูงกวําระบบอ่ืนๆ มีมากถึง
จํานวน 8,245 ราย ระบบสมัครใจจํานวน 4,548 ราย ระบบต๎องโทษจํานวน 286 ราย และคําย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1 อําเภอ 1 คําย) 3,416 ราย เมื่อพิจารณาเฉพาะในระบบสมัครใจนั้นพบวํา 
มีสัดสํวนที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับชํวงเวลากํอนหน๎านี้จากร๎อยละ 25.6 เป็นร๎อยละ 34.8 โดยในพื้นท่ีที่มี
ผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจอยูํในเกณฑ์สูงมีด๎วยกัน 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี การดําเนินการในระดับอําเภอที่เป็น
พ้ืนที่เปูาหมาย 338 อําเภอ มีผู๎รับการบําบัดรักษาจํานวน 10,818 ราย เป็นผู๎ที่เข๎ารับการบําบัดรักษา
ในระบบบังคับบําบัดจํานวน 5,190 ราย (ร๎อยละ 59.6) ในระบบสมัครใจบําบัดจํานวน 3,327 ราย 
(ร๎อยละ 38.2) ในระบบต๎องโทษจํานวน 184 ราย (ร๎อยละ 2.1) และเข๎าคํายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
(1 อําเภอ 1 คําย) จํานวน 2,117 ราย (ร๎อยละ 19.6) ซึ่งสัดสํวนดังกลําวเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ภาพรวมทั้งประเทศ สําหรับพื้นที่ท่ีมีผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจในระดับอําเภอที่อยูํใน
เกณฑ์สูงมีจํานวน 16 อําเภอ คือ อําเภอแมํสรวย อําเภอแมํจัน อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมํจัน 
จังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงดาว อําเภอแมํอาย อําเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ อําเภอดอกคําใต๎ 
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
อําเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อําเภอบางละมุง อําเภอเมือง
ชลบุรี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อําเภอพระแสง อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอ      
หลังสวน จังหวัดชุมพร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมีจํานวน 15 อําเภอ ที่เป็นพื้นที่อําเภอ
เปูาหมาย และ 1 อําเภอ ที่ไมํได๎ถูกกําหนดให๎เป็นพื้นที่เปูาหมายแตํพบวํามีผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษาใน
ระบบสมัครใจอยูํในเกณฑ์สูงคือ อําเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ 
 ไอซ์ ยังคงเป็นตัวยาที่มีแนวโน๎มการเข๎ามาบําบัดรักษาเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ในด๎าน
ข๎อมูลสํวนตัวของผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษาสํวนใหญํจะมีอายุระหวําง 20-24 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ
กลุํมอายุระหวําง 15-19 ปี และกลุํมอายุระหวําง 25-29 ปี (คิดเป็นร๎อยละ 24.5, 22.2 และ 19.0 
ตามลําดับ) สําหรับกลุํมนักเรียน/นักศึกษา พบวําในชํวงนี้มีสัดสํวนลดลง จากเดิมร๎อยละ 10.0 เป็น
ร๎อยละ 9.0 โดยผู๎เข๎ารับการรักษาในกลุํมนี้ ร๎อยละ 46.7 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นมาก
ที่สุด รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร๎อยละ 22.0 และระดับประถมศึกษา ร๎อยละ 16.5   
 ในด๎านตัวยาที่บําบัดรักษา พบวํา ยาบ๎าเป็นยาหลักท่ีมีผู๎เข๎ารับการบําบัดมากที่สุด  
ร๎อยละ 82.5 รองลงมาคือไอซ์ ร๎อยละ 6.3 และกัญชา ร๎อยละ 4.2 ยาเสพติดที่มีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้นใน
ชํวงเวลานี้ คือ ไอซ์ กัญชา และพืชกระทํอม สํวนเฮโรอีนผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษามีจํานวนลดลงจาก
ร๎อยละ 1.8 เป็นร๎อยละ 1.6 ผู๎เข๎ารับการบําบัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต๎มากที่สุด พ้ืนที่มีผู๎เข๎ารับ
การบําบัดอยูํในเกณฑ์สูงคือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี  
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กัญชาในชํวงนี้พบผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษามีจํานวนเพิ่มขึ้น จากร๎อยละ 3.7 เป็นร๎อยละ 4.2 โดยผู๎เข๎า
รับการบําบัดรักษาจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดมหาสารคาม ฝิ่นพบมากในพื้นที่ภาคเหนือท้ังหมด โดยเฉพาะในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดเชียงใหมํที่มีผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษามากท่ีสุด สารระเหยนั้นพื้นที่ที่มีผู๎เข๎ารับการ
บําบัดรักษามากยังคงเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสํวนผู๎เข๎ารับการบําบัดรักษาลดลงจาก 
ร๎อยละ 2.1 เป็นร๎อยละ 1.5 พืชกระทํอมพบกระจายไปในหลายพื้นท่ี แตํพบมากท่ีสุดในพื้นที่ภาคใต๎ 
คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดนราธิวาส โดยมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นจากเดิมร๎อยละ 1.9 เป็นร๎อยละ 2.4 ไอซ์พบผู๎เข๎ารับการบําบัด 
รักษาจากทุกพ้ืนที่ แตํพบวําที่เข๎ารับการบําบัดมากในพื้นที่ท่ีเป็นแหลํงทํองเที่ยว คือ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต โดยมี
สัดสํวนเพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 4.6 เป็นร๎อยละ 6.3 และพ้ืนที่ที่ควรเฝูาระวังเป็นพิเศษด๎านการแพรํระบาด 
มี 21 จังหวัด ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดร๎อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อํานาจเจริญ จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
สงขลา (สํานักยุทธศาสตร์, 2555) 
 
2.5 นโยบายด้านยาเสพติด   
 อัณณพ ชูบํารุง และอุนิษา เลิศโตมรสกุล (2555) ได๎กลําวถึง ยุทธศาสตร์ในการควบคุม
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในประเทศตํางๆ ตามที่ เซเกล (Siegel, 2007) ได๎สรุปไว๎ มีดังตํอไปนี้  
 1. การควบคุมแหลํงผลิต ( Source Control) การควบคุมแหลํงผลิตสามารถทําได๎โดยการ
ยับยั้งการขายและการนําเข๎ายาเสพติด โดยทําการจับกุมผู๎ทําการค๎ายารายใหญํ พร๎อมกับการบังคับใช๎
กฎหมายยาเสพติดอยํางเข๎มงวด เน๎นการลงโทษอยํางหนักโดยเฉพาะพํอค๎าในระดับนานาชาติ และ
ต๎องยับยั้งผู๎ที่นําจะเข๎าสูํวงการค๎ายาเสพติด การกระทําที่สําคัญก็คือการตัดผลผลิตของยาเสพติดให๎ได๎ 
โดยการทําลายพิษที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติดและการจับกุมสมาชิกของกลุํมค๎ายาเสพติด โดยเฉพาะใน 
กลุํมประเทศแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต๎ ในเอเชียและในตะวันออกกลาง เพราะแหลํงดังกลําวเป็นที่
เพาะปลูกพืชเพ่ือทํายาเสพติด พร๎อมๆ กับเป็นแหลํงผลิตยาด๎วย 
 2. ยุทธศาสตร์ในการยับยั้ง ( Interdiction Strategies) ยุทธศาสตร์นี้ได๎อาศัยการปฏิบัติ
ภารกิจของฝุายบังคับใช๎กฎหมาย โดยเฉพาะตํารวจต๎องมํุงทํางานเพื่อขัดขวางยาเสพติดไมํไห๎เข๎าสูํ
ประเทศ การตรวจสอบบริเวณชายแดนและมีกําลังกองทัพเข๎าชํวยเหลืออยํางเต็มกําลังจะสามารถ
ขัดขวางการค๎ายาเสพติดได๎เป็นอยํางดี  
 3. ยุทธศาสตร์ในการบังคับใช๎กฎหมาย ( Law Enforcement Strategies) ยุทธศาสตร์นี้ 
ให๎ความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติหน๎าที่ของตํารวจเป็นการเฉพาะ กลําวคือ ตํารวจต๎องทํางาน
อยํางจริงจังเพ่ือตํอต๎านการค๎ายาเสพติด ตํารวจสามารถกําหนดเปูาหมายเพ่ือปราบปรามจับกุมผู๎ค๎า
รายยํอย ตลอดทั้งผู๎ใช๎ยาเสพติด การปฏิบัติงานของตํารวจจะสํงผลให๎เกิดความยากลําบากตํอการค๎า
ยาเสพติด การบริโภคยาเสพติดก็จะลดลง ปัญหาอาชญากรรมก็จะลดลงไปด๎วย  
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 4. ยุทธศาสตร์การลงโทษ ( Punishment Strategies) ลงโทษผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด ทั้งผู๎ที่ค๎าขายภายในประเทศและผู๎ที่ค๎าขายในระดับระหวํางประเทศจะเป็นการยับยั้ง
การค๎ายาเสพติดได๎เป็นอยํางดี ศาลยํอมรับภารกิจที่สําคัญในการพิจารณาพิพากษาคดีผู๎กระทําผิดโดย
การค๎ายาเสพติด อยํางไรก็ตาม การตัดสินลงโทษต๎องทําด๎วยความยุติธรรม ไมํมีอคติตํอคนยากคนจน 
หรือชนกลุํมน๎อยที่ขาดอํานาจในการตํอสู๎ บางที่บุคคลเหลํานั้นเป็นผู๎บริสุทธิ์ แตํเหตุการณ์บางอยํางทํา
ให๎พวกเขาถูกกลําวหาวําค๎ายาเสพติดก็ยํอมเป็นไปได๎  
 5. ยุทธศาสตร์การใช๎ชุมชน ( Community Strategies) การใช๎ชุมชนในการแก๎ไขปัญหา 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนี้กระทําโดยการอาศัยกลุํมประชาชนในชุมชนเข๎ามาชํวยเหลือเจ๎าหน๎าที่ใน
การปูองกัน การแก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎กระทําความผิด และการสร๎างความแข็งแกรํงให๎แกํชุมชนโดยสํงเสริมการ
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติดแกํประชาชนทุกรุํนทุกวัย สํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม และแบบแผนของความ
ประพฤติท่ีหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด ซึ่งต๎องอาศัยความรํวมมือกันอยํางแข็งขันระหวํางตํารวจกับชุมชน  
 6. โครงการตรวจสอบการติดยา ( Drug Testing Programs) การตรวจสอบการติดยาเป็น
สิ่งจําเป็นเพื่อปูองกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับปัญหานี้ การติดยาเป็นสิ่งที่คุมคามตํอสาธารณชน 
ดังนั้นการตรวจสอบจึงเป็นการปูองกันที่สําคัญอยํางหนึ่ง บุคคลในทุกองค์กรไมํวําจะเป็นองค์กรของ
เอกชนหรือองค์กรของรัฐบาล สมควรจะได๎รับการตรวจสอบการติดยา โครงการเชํนนี้สมควรจัดให๎มี
ขึ้นในทุกองค์กรของสังคม จะชํวยแก๎ปัญหาการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได๎เป็นอยํางมาก  
 7. ยุทธศาสตร์ในการบําบัด ( Treatment Strategies) การบําบัดรักษายืนอยูํบนสมมติฐาน
ที่วําผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะผู๎ติดยาเสพติดคือผู๎ที่ขาดการให๎ความภูมิใจใน
ตนเอง การบําบัดรักษาจึงต๎องเน๎นในเรื่องการปลูกฝังความรักตนเอง เห็นความสําคัญของตนเอง การ
ติดยาเสพติดก็เทํากับการกระทําให๎ตนเองตกต่ํา ดังนั้นการปฏิบัติตํอผู๎ติดยาจึงต๎องจัดโครงการที่จะ
สร๎างคุณคําแกํชีวิตของผู๎กระทําความผิดให๎มีการกระทํากิจกรรมในที่แจ๎งหรือการฝึกฝนอบรมจะทําให๎
เกิดความสงบในทางจิตใจ มีความเชื่อมั่นในตนเองและทําให๎เกิดความรู๎สึกวําตนจะสามารถสร๎าง
ความสําเร็จให๎แกํชีวิตได๎เหมือนกับบุคคลที่ไมํติดยาเสพติด  
 8. โครงการจ๎างงาน ( Employment Programs) ผลการวิจัยชี้ให๎เห็นวําผู๎กระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหากได๎มีงานทําอยํางมั่นคงแล๎วก็จะหยุดหรือลดการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได๎  
ดังนั้นการฝึกอบรมทางด๎านวิชาชีพจึงเป็นสํวนหนึ่งที่จะสํงเสริมการมีงานทํา การฝึกให๎ผู๎กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีความชํานาญในการทํางาน มีแรงจูงใจในการทํางาน มีความรู๎ที่จําเป็นตํอ
การดํารงชีวิต มีประสบการณ์ชีวิต รู๎เรื่องการตลาด รู๎เรื่องการทํางาน ตลอดจนเข๎าใจปัญหาของตนเอง
เป็นอยํางดีจะสามารถแก๎ปัญหาการวํางงานได๎ การมีงานทํานั้นนอกจากไปรับจ๎างทํางานของผู๎อื่นแล๎ว  
หากมีความขยัน ความอดทนก็สามารถสร๎างงานของตนเองขึ้นมาได๎ ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม หากไมํเลือกงานจนเกินไป การทํางานด๎านการเกษตรก็คงไมํยากจนเกินไป  
 การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นปัญหาที่กระทบ
ทั้งทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ การแพทย์ การเมือง และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ การกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยังเป็นผลกํอให๎เกิดอาชญากรรมอีกหลายอยํางตามมา ดังเชํน การลักขโมย  
การทําร๎ายรํางกายตนเองหรือผู๎อื่น การฆําตัวตาย ความผิดทางเพศ องค์กรอาชญากรรม การพนัน 
การหนีภาษี เป็นต๎น ในสํวน เรคเคลสส์ ( Reckless, 1973) กลําวเสริมวํา การติดยานั้นเกิดจากการ
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เรียนรู๎มากกวําปัจจัยอื่นใด การเรียนรู๎และการได๎แรงเสริมจากสังคมคือปัญหาใหญํของประเทศ ดังนั้น
การให๎การศึกษาท่ีถูกต๎องจึงเป็นเรื่องสําคัญ นอกจากการให๎การศึกษาท่ีถูกต๎องแล๎ว การขัดขวางเพ่ือ 
มิให๎เยาวชนได๎คบค๎าสมาคมกับผู๎ติดยาเสพติดมากํอนก็เป็นเรื่องจําเป็นมาก เพราะการชักจูงของผู๎ติด
ยาเสพติดมากํอนคือแรงดึงดูดที่สําคัญท่ีสุด และสําหรับ โคนคลิน ( Conklin, 2004) เรื่องของการคบ
ค๎าสมาคมกับผู๎กระทําความผิดและยึดถือเป็นแบบอยํางและนําไปกระทําความผิดเสียเองนี้ เป็นเรื่องที่
ต๎องระมัดระวังให๎มาก การเอาใจใสํ การดูแลของผู๎ปกครองที่ต๎องรับผิดชอบตํอเยาวชนนั้น ถือเป็น
หน๎าที่ที่จะต๎องปฏิบัติอยํางทุํมเท ทั้งกําลังกายและกําลังใจ การปลํอยให๎เยาวชนตํอสู๎ชีวิตโดยขาดการ
เฝูาระวังอยํางจริงจัง ยํอมเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสูํการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได๎ 
 2.5.1 นโยบายด๎านยาเสพติดตํางประเทศ 
 อุสรา มนต์มณีรัตน์ และคนอื่นๆ (2553) กลําวถึง นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดท่ัวโลก  
(Drug Policy Around the World) ไว๎วํา ความพยายามลดการใช๎ยาเสพติดของประชาชนทั่วโลกนั้น   
เป็นทางออกท่ีดีที่จะได๎ดํารงชีวิตได๎อยูํอยํางปกติ ตราบใดที่ยังคงมีการใช๎ยาเสพติด มีการบันทึกข๎อ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดประการหนึ่งที่มาจากประเทศรัสเซียในชํวงศตวรรษท่ี 17 กลําวถึง 
Czar Michael Federovitch ได๎ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวในกรณีเสพยาและมีการขยายผลสืบสวน 
ตํอไป จนกระทั่งได๎ขึ้นชื่อเป็นผู๎จําหนําย ลําสุดเกือบทุกประเทศท่ัวโลกได๎กําหนดนโยบายยาเสพติด
แหํงชาติ ระหวํางปี ค.ศ. 1989 และ ค.ศ. 1999 อยํางเป็นทางการ นโยบายยาเสพติดแหํงชาตินั้น 
เป็นที่รู๎จักกันมากกวํา 60 ประเทศ และในอีก 40 กวําประเทศ กําลังพัฒนานโยบายยาเสพติด
แหํงชาติหรือนโยบายดังกลําวมีการพัฒนามากํอนมากวํา 10 ปี ที่ผํานมา รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของ
การสื่อสารทั่วโลก การค๎า การใช๎ การผลิต และการขายยาเสพติด ได๎กลายเป็นปัญหาระดับโลก 
องค์การสหประชาชาติได๎ทํางานเพ่ือสร๎างระบบระหวํางประเทศของการควบคุมยาเสพติด ซึ่งประเทศ
ที่จําเป็นต๎องใช๎เกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั้งหมดท่ีไมํใชํในทางการแพทย์ แตํเป็นการผลิตและการ
ขายยาเสพติดเพ่ือผลประโยชน์สํวนตัวหรือกลุํมของตน นอกจากนี้ยังผลักดันความรํวมมือระหวําง
ประเทศและการกระทําผิดโดยตรงตํอการผลิตและการค๎ายาเสพติด ซึ่งสามารถแยกเป็นแตํละ
ประเทศ ได๎ดังนี้  
 1.  นโยบายยาเสพติดประเทศออสเตรเลีย  
 นับตั้งแตํปี ค.ศ. 2000 ประเทศออสเตรเลียได๎รับการพบสิ่งที่ถูกเรียกวําเฮโรอีน 
โดยมีเฮโรอีนระดับสูงคํอนข๎างหายากตามความต๎องการ ผลจากสิ่งเหลํานี้มียาเสพติดหลายอยํางได๎
เกิดข้ึนจากใบสั่งยา เชํน มอร์ฟีนและโคเคน โดยทั้งหมดจะถูกนํามาใช๎แทนที่ในปี ค.ศ. 2008 แตํกํอน
หน๎านั้นจะได๎เห็นวํามีการพลิกผันโดยมีการนําเข๎าเฮโรอีนจากอัฟกานิสถานมาในซีดนีย์เป็นครั้งแรก 
ในปี ค.ศ. 2001 โดยที่ซิดนีย์มีศูนย์กลางที่เป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์เข็มฉีดยาใน King Cross มีการ
เปิดข๎อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการ Wood Royal โดยที่ King Cross เชําห๎องพักให๎ผู๎ใช๎ยา 
เพ่ือให๎พวกเขาสามารถมีสถานที่สํวนตัวและปลอดภัยในการฉีดยา ซึ่งการดําเนินการครั้งนี้อยูํใน
ความเห็นชอบอยํางไมํเป็นทางการของตํารวจเนื่องจากการใช๎ยานั้นผู๎ใช๎ได๎ทิ้งเข็มฉีดยาตามถนนและ
พ้ืนที่ตํางๆ สํงผลกระทบโดยตรงตํอความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป  
 ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่อยูํในแนวหน๎าเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติด
ทั่วโลกในจํานวนกวํา 80 ประเทศ จึงเป็นประเทศแรกๆ ในการดําเนินการเพื่อลดอันตรายจากการใช๎
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ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ของนโยบายไว๎เพื่อเป็นการลดความต๎องการ อุปทาน และการลด
อันตรายจากการใช๎ยา ซึ่งนโยบายดังกลําวได๎ระบุไว๎ในกรอบบูรณาการนโยบายยาเสพติดแหํงชาติของ
ประเทศออสเตรเลีย มี 3 แนวทาง ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การลดความต๎องการเสพยาเสพติดหรือการใช๎
ยาที่เป็นอันตราย รวมทั้งยุทธศาสตร์ในการเลิกยาเสพติดและการบําบัดรักษาเพ่ือลดการใช๎เกี่ยวข๎อง
กับโปรแกรมการสํงเสริมการเลิกใช๎ยาเสพติดหรือการบําบัดรักษาผู๎เสพยา 2) ยุทธศาสตร์การลด
อุปทานที่มีปัญหาตํอการผลิตและอุปทานของยาเสพติด การควบคุม และข๎อกฎหมายบังคับของสารที่
ถูกต๎องตามกฎหมายเกี่ยวข๎องกับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ศุลกากรได๎ดําเนินคดีกับ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าสารที่ผิดกฎหมาย และ 3) ยุทธศาสตร์การลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติดที่
เกี่ยวข๎องกับบุคคลและชุมชน ยุทธศาสตร์ตํางๆ จะไมํมีประสิทธิภาพอยํางสมบูรณ์ได๎ หากประชาชน
ไมํมีสํวนรํวมในกิจกรรม โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือปูองกันการแพรํระบาดของโรคหรือการเสียชีวิตจากการ
ใช๎ยาเกินปริมาณ 

         2.  นโยบายยาเสพติดประเทศเยอรมัน   
 นโยบายยาเสพติดประเทศเยอรมันได๎อธิบายไว๎ในแผนปฏิบัติการยาเสพติดและ
ติดยาเสพติด ในปี ค.ศ. 2003 ขึ้นอยูํกับความสมดุลระหวํางยุทธศาสตร์การบังคับใช๎กฎหมายและการ
แทรกแซง รวมถึงการปูองกัน การบําบัดรักษา และการลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติดในแตํละ
บุคคลและในสังคม ซึ่งนโยบายยาเสพติดของประเทศเยอรมัน ประกอบด๎วยหลักสําคัญๆ ของนโยบาย 
4 ประการ ได๎แกํ 1) การปูองกัน 2) การบําบัดรักษา 3) การชํวยเหลือเพ่ือความอยูํรอด และ 4) การ
ลดการปราบปรามและลดอุปทาน ซึ่งการใช๎ยาเสพติดผิดกฎหมายในประเทศเยอรมันจะถูกแพรํไป
อยํางกว๎างขวางกํอนที่จะมีการติดยานั้นผู๎เสพยาเสพติดมักจะเริ่มด๎วยการเสพกัญชาเป็นสํวนใหญํ  
โดยเฉลี่ยประมาณ 25 % ในประเทศเยอรมันได๎มีการจัดตั้งศูนย์การบําบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติดโดย
ให๎บริการฟรี ซึ่งแตํละปีจะมีผู๎ที่เสียชีวิตที่เก่ียวข๎องกับยาเสพติดประมาณ 1,300 คน  
 ประเทศเยอรมันมีองค์กรเอกชนที่ไมํแสวงหาผลกําไรในชื่อของ Fixpunkt โดยมี
จุดมุํงหมายหลัก ได๎แกํ 1) สนับสนุนผู๎ใช๎ยา รวมถึงการปรับปรุงเงื่อนไขของสุขภาพและการเข๎าสังคม 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบ 2) สนับสนุนกิจกรรมการแก๎ปัญหาด๎วย
ตนเอง การควบคุมตนเองและยุทธศาสตร์ในการอยูํรอด 3) การลดอันตรายจากการใช๎ยา การปูองกัน
การติดเชื้อที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ยา และ 4) เสนอสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ ของการจ๎างงานขั้นต่ํา  
 ในปัจจุบัน องค์กร Fixpunkt ได๎มีโครงการอยูํหลากหลาย แตํโครงการที่สําคัญ
อยํางหนึ่งมีการดําเนินการและได๎ตั้งอยูํที่กรุงเบอร์ลินซึ่งมีผู๎ติดยาเสพติดเป็นจํานวนมาก คือ โครงการ 
Treffpunkt Druckausgleich เป็นโครงการที่ให๎คําปรึกษาทางสังคม คําแนะนําด๎านกฎหมายเก่ียวกับ
ยาเสพติด แนะนําการลดอันตรายจากการใช๎ยา การสํงเสริมสุขภาพ และการบําบัดรักษาด๎วย     
เมธาโดน โครงการนี้ได๎ดําเนินการตํอไปโดยมีคนทํางานด๎านสังคมนอกเวลาทํางานปกติ มีการ
สนับสนุนจากหลายฝุาย มีการบําบัดรักษาผู๎ใช๎ยา และผู๎ที่ทํางานเป็นอาสาสมัครจะได๎รับทุนสนับสนุน
จากภาครัฐโดยกรมแรงงานกรุงเบอร์ลิน  
 ในสํวนของโครงการ  Idefix ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์ทํางานนอกเวลา 
เริ่มต๎นจากแมํบ๎านที่พูดภาษาเปอร์เซียสองคน และได๎รับการสนับสนุนโดยพยาบาลจากฝุายจัด
โครงการบริโภคยาเสพติด คือ เป็นโครงการที่นําเสนองานและมาตรการที่มีคุณสมบัติสําหรับการติด
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ยาเสพติดในการบําบัดรักษาด๎วยเมธาโดน เน๎นหลักการสนับสนุนการติดยาเสพติดในการบําบัดรักษา
ด๎วยเมธาโดน โดยการสนับสนุนการชํวยตนเองและองค์กรของตนเอง ผลกระทบที่มีการเพิ่มขึ้นในการ
ยอมรับของ ประชาชนทั่วไปของผู๎ใช๎ยาเพราะมีปัจจัยรํวมกัน รัฐบาลโดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎มีการ
เสนอการฝึกอบรม Idefix และการจ๎างงานนอกเวลา (ถึง 30 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ จากเงินทุนของกรม
แรงงาน) เพราะสํวนใหญํเป็นผู๎ติดยาเสพติดมีการศึกษาไมํมาก (สํวนใหญํเรียนไมํจบ จึงออกจาก
โรงเรียนกํอน) และมีประสบการณ์ในการทํางานน๎อยมากหรือไมํมีเลย เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะนําเสนอสิ่ง
อํานวยความสะดวกและงานที่แตกตํางกัน การศึกษาข้ึนพื้นฐาน/การฝึกอบรมให๎มีความสามารถ
ปรับตัวให๎เข๎ากับบุคคลธรรมดาได๎ ซึ่ง Idefix เริ่มต๎นขึ้นในปี ค.ศ. 2002 จากเงินทุนเพียงเล็กน๎อย  
ตํอมาในปี ค.ศ. 2003 ได๎รับเงินทุนชํวยเหลือจากองค์กร Aktion Mensch และในปี ค.ศ. 2005 จึง
ได๎รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนประกันสังคมยุโรป ในระยะเวลา 15 ปีที่ผํานมา มีโครงการ
อ่ืนของรัฐบาลที่ได๎ดําเนินควบคูํไปด๎วยกันกับ Idefix ได๎แกํ โครงการสํงเสริมสุขภาพ Mobilix  
โครงการโทรศัพท์มือถือ Drogenkonsumraum-Team เพื่อการบริโภคยา โครงการ Drogenhilfe   
Aufsuchende เพื่อใช๎ยาตามคุณภาพในการปูองกันโรค และโครงการทันตกรรม ที่ได๎จัดตั้งขึ้นและ
การดําเนินการในฉลากยาเสพติด ซึ่งมีจุดมุํงหมายเพ่ือ 1) เป็นมาตรการปูองกันและสํงเสริมสุขภาพ  
เชํน เครื่องจําหนํายหลอดฉีดยา การแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา การใช๎ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ 
หรือการให๎ข๎อมูลการมีเพศสัมพันธ์อยํางปลอดภัย การฝึกอบรมในเบื้องต๎นเกี่ยวกับการใช๎ยา เป็นต๎น   
2) การบริการชํวยเหลือทางสังคม 3) การบริการทางการแพทย์และการปูองกันโรคทางทันตกรรมข้ัน
พ้ืนฐาน 4) ข๎อมูลพื้นฐานในการบริการทางการแพทย์ทันตกรรม 5) การบริโภคยาเสพติดภายใต๎การ
ดูแลทางการแพทย์ และ 6) การโฆษณาสํงเสริมสุขภาพ เชํนเดียวกับการให๎ข๎อมูลและการฉีดวัคซีน
ไวรัสตับอักเสบ สําหรับโครงการขององค์กร  Fixpunkt เป็นโครงการที่เกี่ยวกับยาเสพติดของเยอรมัน
อีกโครงการหนึ่ง เป็นการดําเนินการในรถตู๎และรถพยาบาลที่ประจําการในแหลํงชุมชนที่สาธารณะ 
และให๎การสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานอื่นเพ่ือรํวมปฏิบัติด๎วย เป็นโครงการที่เป็นสหวิทยาการ
ให๎บริการทางการแพทย์และให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎ใช๎ยาเสพติดด๎วย ในสํวนโครงการ Mobilix เป็นอีก
โครงการหนึ่งที่ให๎การชํวยเหลือดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐานทางการแพทย์ โดยให๎คําแนะนําด๎านการแพทย์
และการพยาบาลเบื้องต๎น (โดยเฉพาะการติดเชื้อที่เก่ียวข๎องกับยาเสพติดและการติดโรค) เป็นการ
รํวมมือกันของแพทย์ พยาบาล และเจ๎าหน๎าที่อ่ืนๆ ซึ่งทํางานนอกเวลาปกติ  

         3.  นโยบายยาเสพติดประเทศเนเธอร์แลนด์  
 นโยบายยาเสพติดประเทศเนเธอร์แลนด์อยํางเป็นทางการ มีวัตถุประสงค์หลัก 4 
ประการ ได๎แกํ 1) เพ่ือปูองกันการใช๎ยาเสพติดและเพ่ือการพักผํอนในการบําบัดรักษาและการฟื้นฟู
ผู๎ใช๎ยาเสพติด 2) เพ่ือลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติดของผู๎เสพยาหรือผู๎ใช๎ยา 3) เพ่ือลดอันตรายตํอ
ประชาชนโดยผู๎ใช๎ยาเสพติด (เพ่ือไมํให๎มีการแพรํระบาดหรือกระจายในการสั่งซื้อยาเสพติดของ
ประชาชนและเพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนที่ใกล๎เคียง) และ 4) เพ่ือตํอต๎านการผลิตและการค๎ายาเสพติด  
 ผู๎ที่กําหนดนโยบายยาเสพติดสํวนใหญํของประเทศเนเธอร์แลนด์เชื่อวําถ๎าหากมี
ปัญหาจะพิสูจน์ได๎วําการแก๎ปัญหาไมํได๎ ก็จะพยายามควบคุมและการลดอันตรายจากการใช๎ยาอยําง
ตํอเนื่องในการบังคับใช๎กฎหมายที่มีผล ในทางตรงกันข๎ามประเทศอ่ืนๆ สํวนใหญํใช๎จุดมุมมองที่ใช๎ยา
เพ่ือการพักผํอนซึ่งสามารถเป็นอันตรายตํอสังคมและเป็นสิ่งผิดกฎหมายนี้ กํอให๎เกิดแรงเสียดทาน
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เกี่ยวกับนโยบายระหวํางประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี้แล๎วยังสามารถแบํงเป็น
หัวข๎อหรือตามภารกิจ ได๎ดังนี้  
 1.  ด๎านสาธารณสุข การซื้อขายขนาดใหญํ การผลิต การนําเข๎าและการสํงออก 
จะดําเนินคดีในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย แม๎วํายังไมํสามารถจัดหาผู๎ใช๎หรือร๎านกาแฟที่มีจํานวน
มากกวําที่ได๎รับอนุญาตเพ่ือให๎มีร๎านกาแฟ (สถานที่เกี่ยวกับผู๎ใช๎ยาเสพติด) 
 2.  การไมํบังคับใช๎กฎหมาย กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองที่
ได๎รับใบอนุญาตสําหรับร๎านกาแฟกัญชา (สถานที่สําหรับผู๎เสพ/ผู๎ใช๎กัญชา) นโยบายของเนเธอร์แลนด์
มีการทําเครื่องหมายโดยความแตกตํางระหวํางยาเสพติดอยํางหนักและยาเสพติดอยํางอํอน บํอยครั้ง
ที่มีการโต๎แย๎งในเรื่องของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นยาเสพติดอยํางหนัก เป็นเรื่องของกฎหมาย
และยาเสพติดอยํางอํอน ไมํเป็นภัยตํอสังคมมาก ถ๎าหากยังคงควบคุมได๎ กัญชายังคงเป็นสสารควบคุม
พิเศษในประเทศเนเธอร์แลนด์และมีไว๎ครอบครองและการผลิตสําหรับบุคคลที่ใช๎แรงงานมีโทษทาง
อาญาและโทษปรับ นอกจากนี้ยังมีร๎านกาแฟที่ผิดกฎหมาย ในทางเทคนิคตามกฎเกณฑ์อีกมาก 
เนื่องจากเป็นที่กําลังเฟื่องฟูและได๎รับความนิยมของบรรดาผู๎เสพ/ผู๎ใช๎ยา อยํางไรก็ตามผู๎นํานโยบายไป
ปฏิบัติก็ไมํได๎มีการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวด จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดา  
 3.  การบังคับใช๎กฎหมาย การนําเข๎าและการสํงออกซ่ึงยาเสพติดนั้นเป็นความผิด
ที่ร๎ายแรง สามารถลงโทษจําคุกได๎ถึง 12-16 ปี หากเป็นการค๎ายาเสพติดอยํางหนัก โทษจําคุก 4 ปี 
ในความผิดการนําเข๎าหรือสํงออกกัญชาในปริมาณท่ีมาก ห๎ามมิให๎ขับข่ียานยนต์ในขณะที่รํางกายตก
อยูํภายใต๎อิทธิพลของยาเสพติดที่มีผลกระทบตํอความสามารถในการขับรถ เจ๎าหน๎าที่ตํารวจมีสิทธิที่
จะทดสอบหาสารเสพติดในรํางกายหากวําผู๎นั้นเกี่ยวข๎องกับอุบัติเหตุหรือทําร๎ายรํางกายผู๎อ่ืน  
 4.  ผลลัพธ์นโยบายยาเสพติด ประเทศเนเธอร์แลนด์ 9.7 % ของคนวัยหนุํมสาว  
(ชํวงอายุ 15-24 ปี) จะเสพยาเสพติดอยํางอํอน (กัญชา) เดือนละครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อิตาลี (10.9 %) และประเทศเยอรมันนี (9.9 %) ซึ่งยังน๎อยกวําในสหราชอาณาจักร (15.8 %) และ
ประเทศสเปน (16.4 %) แตํจะสูงกวําประเทศสวีเดน (3 %) สํวนประเทศฟินแลนด์และประเทศกรีซ  
จํานวนสัดสํวนของผู๎ที่เสียชีวิตจากยาเสพติดจะอยูํในอัตราท่ีสูง สําหรับประเทศเนเธอร์แลนด์จะอยูํใน
อัตราที่ต่ํากวําประเทศอ่ืนๆ ในกลุํมสหภาพยุโรปด๎วยกัน ซึ่งรัฐบาลเนเธอร์แลนด์มีความสามารถใน
การชํวยเหลือผู๎ติดยาเสพติดได๎เป็นอยํางดีด๎วยโปรแกรมล๎างพิษยาเสพติดท่ีจะต๎องให๎การบําบัดรักษา 
 เกี่ยวกับกฎหมายระหวํางประเทศนั้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ได๎เป็นอนุสัญญาภาคี 
ตั้งแตํปี ค.ศ. 1961 ตํอมาในปี ค.ศ. 1971 ได๎ประกาศเก่ียวกับยาเสพติดตามอนุสัญญาวําด๎วยวัตถุ
ออกฤทธิ์ตํอจิตประสาท ในปี ค.ศ. 1988 ได๎ประกาศเก่ียวกับยาเสพติดตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพ่ือตํอต๎านยาเสพติดผิดกฎหมาย การดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดได๎ถือปฏิบัติอยําง
ตํอเนื่อง มีการพัฒนาการลงนามในกรุงอัมสเตอร์ดัมในเรื่องการสูบกัญชาและการดื่มสุราเป็นสิ่ง
ต๎องห๎าม นโยบายเสรีของหนํวยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะอยํางยิ่งนําไปสูํปัญหาในแนว
ชายแดนกับผู๎ที่ลักลอบนําเข๎ายาเสพติด และในปี ค.ศ. 2009 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได๎วางมาตรการ
เพ่ิมเติมด๎วยการห๎ามร๎านกาแฟ (สถานที่เกี่ยวกับผู๎ใช๎ยาเสพติด) โดยจะต๎องอยูํหํางจากโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ไมํน๎อยกวํา 200 เมตร หมายถึงวําร๎านใดที่อยูํใกล๎โรงเรียนหรือสถานศึกษาตามที่กําหนด
จะต๎องปิดร๎านลงหรือดําเนินการขออนุญาตย๎ายร๎านออกไป    
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 4. นโยบายยาเสพติดประเทศสวีเดน  
 ในอดีตท่ีผํานมา ประเทศสวีเดนเป็นประเทศท่ียากจน มีมาตรฐานการครองชีพ
และความเป็นอยูํที่ต่ําถึงปานกลาง จึงมีผู๎ติดยาเสพติดในระดับเล็กน๎อย ตํอมาประเทศสวีเดนมีการ
พัฒนาทางด๎านสังคม เศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง มีการติดตํอด๎านการค๎ากับประเทศอ่ืนๆ จึงเริ่มมีการ
ลักลอบนําเข๎ายาเสพติด เชํน ฝิ่น โคเคน และกัญชา ในปี ค.ศ. 1923 ได๎มีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
เกิดข้ึนอยํางเป็นทางการ คือ พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยยาเสพติดหรือการสั่งซื้อยาเสพติด เมื่อประเทศ
สวีเดนเข๎ารํวมการประชุมอนุสัญญาฝิ่นระหวํางประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกลําวได๎ควบคุมการนําเข๎าและ
การสํงออกของฝิ่นและโคเคน ตํอมาในปี ค.ศ. 1930 กฎหมายยังได๎ครอบคลุมไปถึงอนุพันธ์ฝิ่นมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงใบโคคาและกัญชา การกําหนดอัตราโทษในครั้งแรกจะมีเพียงโทษการเสียคําปรับเทํานั้น  
ในปี ค.ศ. 1938 แอมเฟตามีนได๎เริ่มเป็นที่รู๎จักในประเทศสวีเดนและต๎องมีใบสั่งซื้อยา จึงจะมีไว๎ใน
ครอบครองได๎จากการที่สามารถสั่งซื้อยาได๎นี้เองทําให๎มีจํานวนของผู๎ใช๎ยาเพิ่มมากยิ่งขึ้น และในปี   
ค.ศ. 1942 แอมเฟตามีนได๎ถูกบันทึกอยูํในรายการของสารควบคุม ซึ่งหนํวยงานของรัฐบาลที่มีสํวน
รับผิดชอบจะต๎องกํากับดูแลและให๎มีการควบคุมใบสั่งซื้อยาเสพติดอยํางเข๎มงวดมากยิ่งข้ึน ในปี ค.ศ.  
1958 รัฐบาลสวีเดนได๎เพ่ิมบทลงโทษแกํผู๎กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นโทษจําคุกไมํเกิน 
หกเดือนและเสียคําปรับ และในปี ค.ศ. 1962 มีการเพิ่มโทษจําคุกให๎หนักขึ้นอีกเป็นระยะเวลาสูงสุด
ถึงสองปี ในปี ค.ศ. 1965 อัตราโทษสูงสุดได๎ถูกลดลงมาเหลือเพียงจําคุกไมํเกินหนึ่งปี จึงทําให๎มีผู๎ใช๎
ยาเสพติดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอีกโดยเฉพาะกัญชาและพบวํามีผู๎สูบกัญชาอยํางเปิดเผยมากข้ึน จึงเป็น
ภาระท่ีหนักของตํารวจในการกวดขันจับกุมผู๎กระทําผิด ในปี ค.ศ. 1969 รัฐบาลสวีเดนเห็นวําการ
ลงโทษขั้นต่ําจะเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ดึงดูดให๎เป็นการค๎ายาเสพติดระหวํางประเทศได๎ รัฐบาล
สวีเดนจึงได๎เพ่ิมบทลงโทษใน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการลักลอบนําเขาประเทศเป็นโทษจําคุก
สูงสุดหกปี และในปี ค.ศ. 1972 บทลงโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได๎เพ่ิมข้ึนอีกครั้งเป็นอัตรา
โทษจําคุกสูงสุดถึงสิบปีสําหรับความผิดที่รุนแรงมากขึ้น 
 เมื่อประชาชนในประเทศสวีเดนมีการใช๎ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน จึงสํงผลโดยตรงถึง
จํานวนผู๎ที่ติดยาเสพติดท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ในปี ค.ศ. 1980 การบําบัดรักษาการติดยาเสพติดจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ต๎องดําเนินการควบคูํกับโทษจําคุก นโยบายยาเสพติดของประเทศสวีเดนมุํงเน๎นการ
ปูองกันบําบัดรักษาและการควบคุม มีเปูาหมายหลักเพ่ือลดอุปทานและอุปสงค์สําหรับความต๎องการ
ใช๎ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การบังคับใช๎อยูํในรูปแบบของการทดสอบยาเสพติดซึ่งแพรํหลายอยําง
กว๎างขวางและมีบทลงโทษตั้งแตํการฟื้นฟู การเสียคําปรับ ตลอดจนถึงการจําคุกเป็นระยะเวลาสิบปี
ขึ้นไป โดยนโยบายยาเสพติดทั่วไปจะได๎รับการสนับสนุนจากทุกพรรคการเมือง ตั้งแตํปี ค.ศ. 2000  
เป็นต๎นมา จากผลการสํารวจที่เกี่ยวข๎องพบวําประเทศสวีเดนได๎รับการยกยํองชมเชยที่ได๎เป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีมีอัตราการใช๎ยาเสพติดต่ําที่สุดในโลกตะวันตก ในปี ค.ศ. 2004 ประเทศสวีเดนมีประชากร 
84 คน ตํอ 100,000 คน ในปี ค.ศ. 2008 มีจํานวน 23 % ของผู๎ที่ถูกตัดสินให๎จําคุกสําหรับการกํอ
อาชญากรรมหรือขนสํงสินค๎ายาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาอยูํท่ัวทุกประเทศในโลก 
ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงของการระบาดมากยิ่งขึ้น มีปริมาณของยาเสพติดชนิดตํางๆ และผู๎เสพติด
มากยิ่งขึ้นไปอีก 
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 5. นโยบายยาเสพติดประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด๎วย 26 รัฐ แตํละรัฐมีระบบรัฐธรรมนูญ ระบบ
รัฐสภา ระบบรัฐบาล และระบบศาลตามรัฐธรรมนูญแหํงสหพันธ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กลุํมชน
หลายเชื้อชาติและหลายศาสนา เชํน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และโรมัน มีสี่ภาษาอยํางเป็นทางการ 
โดยสํวนใหญํประชาชนชาวสวิสเซอร์แลนด์ประมาณ 7 ล๎านคน พูดภาษาเยอรมัน การลงประชามติ
เป็นสํวนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กฎหมายรัฐบาลกลางสามารถนําไปลง
ประชามติได๎หากมีประชาจํานวน 50,000 คนข้ึนไป ได๎เรียกร๎องหรือยื่นข๎อคิดเห็นตํอรัฐบาล ตาม
ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวกับยาเสพติดของสวิตเซอร์แลนด์ ได๎เริ่มข้ึนเมื่อชํวงปลายปี ค.ศ. 1960 กับการ
เพ่ิมข้ึนของการใช๎ยาทางจิต ในแตํละเมืองได๎มีการพัฒนานโยบายยาเสพติด 3 วิธี ได๎แกํ 1) การ
ปราบปรามการใช๎ยาเสพติดและการค๎า 2) จุดมุํงหมายหลักมีมาตรการปูองกันประชากรคนหนุํมสาว  
และ 3) การบําบัดรักษาตามข้ันพื้นฐาน ประกอบกับในต๎นปี ค.ศ. 1980 มีการระบาดของเอชไอวีและ
เอดส์ ได๎แพรํระบาดในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด๎วยการบริการสาธารณะ
และสังคมสร๎างข้ึนเพื่อชํวยปูองกันผู๎ใช๎เข็มฉีดยากับเอชไอวีและเอดส์ โครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาได๎
จัดตั้งขึ้น และผู๎ใช๎เสนอขายและให๎การสนับสนุนได๎รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไวรัสตับอักเสบ โดย
สํานักงานรัฐบาลกลางสวิสของสาธารณสุข (SFOPH) ได๎รับการสนับสนุนในการบริการตํางๆ เหลํานี้   
ซ่ึงดําเนนิการท่ีควบคํูไปกับการบําบัดรกัษายาเสพติด และรัฐบาลสวสิเซอร์แลนด์ยังคงเน๎นหนักตาม
นโยบายยาเสพติดด๎วยการบําบัดรักษาด๎วยการปูองกันและการบังคับใช๎กฎหมาย 
 ในปี ค.ศ. 1990 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได๎นําเอามาตรการในการลดอันตราย
จากการใช๎ยาเพิ่มเติม เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ยาเสพติดและการบังคับใช๎เป็นสํวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ใหมํยาเสพติดแหํงชาติ ตํอมาในปี ค.ศ. 1991 รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ได๎ใช๎มาตรการของ
รัฐบาลกลางเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการใช๎ยาเสพติดที่ใช๎ชื่อวํา Promedro และตามแนวคิดของการลด
อันตรายจากการใช๎ยามีวัตถุประสงค์ของโครงการ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือลดจํานวนผู๎ใช๎ยาใหมํและ
เพ่ือปูองกันไมํให๎ประชากรติดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 2) เพ่ือชํวยให๎ผู๎ใช๎ยาให๎เอาชนะยาเสพติดได๎ (โดยผําน
กระบวนการบําบัดรักษาและการกลับคืนสูํสังคม) 3) เพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นอยูํและสุขภาพของ
ผู๎ใช๎ยาเพื่อลดอันตรายจากการใช๎ยาและการปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมได๎ และ 4) เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย
ตามมาตรการของการแนะนํา มีได๎ดังนี้ 4.1) จุดมุํงหมายตามมาตรการการปูองกันในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสําหรับคนหนุํมสาวและต๎องตระหนักถึงการปูองกันพวกเขาจากการ
ทดสอบกับยาเสพติด 4.2) การจัดการผู๎ปุวยและการบําบัดรักษาเพ่ือให๎ผู๎ใช๎เอาชนะยาเสพติดได๎    
4.3) การลดอันตรายจากการใช๎ยา การปูองกันโรคเอดส์และการกลับคืนสูํสังคมเพ่ือชํวยรับมือกับการ
ติดยาเสพติด 4.4) การฝึกอบรมอยํางตํอเนื่องและโครงการพัฒนาสําหรับมืออาชีพ (รวมถึงการทํางาน
ในคุก การพิพากษาลงโทษ โปรแกรมและบริการทางสังคมตลอดจนถึงคนงานในโรงพยาบาล แพทย์  
เภสัชกร และครอบครัว) และสําหรับผู๎ที่ทําหน๎าที่เป็นสื่อกลาง (ครูประจํากลุํมเยาวชน บุคลากรทาง
ธุรกิจ และผู๎ปกครอง) 4.5) การพัฒนาประสานงานและมีเอกสารเผยแพรํการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ของยาเสพติด การประเมินผลของโครงการ และมาตรการในด๎านการปูองกันการจัดการผู๎ปุวยและ
การบําบัดรักษาเพ่ือชํวยระบุชํองวํางใดๆ หรือข๎อบกพรํอง 4.6) การพัฒนาเอกสารใหมํและบริการ
ข๎อมูลที่ให๎ไว๎ทุกๆ ครั้ง และ 4.7) มาตรการด๎านการประสานงานตํางๆ  
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 จุดมุํงหมายของมาตรการเริ่มต๎นนโยบายยาเสพติดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ในปัจจุบัน ยังคงดําเนินการตามแนวคิดที่สําคัญ 4 วิธี ได๎แกํ 1) การปูองกัน 2) การบังคับใช๎กฎหมาย  
3) การบําบัดรักษา และ 4) การลดอันตรายจากการใช๎ยาและกิจกรรมอ่ืนๆ 
 6.  นโยบายยาเสพติดของประเทศสหราชอาณาจักร  
 ในเครือจักรภพของประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ จะมีองค์กร
หรือคณะที่ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด เรียกวํา คณะกรรมาธิการนโยบายยาเสพติดของสหราช
อาณาจักร (The UK Drug Policy Commission) หรือ (UKDPC) เพ่ือเป็นที่ปรึกษาหรือให๎คําแนะนํา 
ในด๎านยุทธศาสตร์ยาเสพติด ซึ่งคณะกรรมาธิการนโยบายยาเสพติดสหราชอาณาจักร (UKDPC) เป็น
องค์กรอิสระให๎การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข๎องกับนโยบายยาเสพติดในสหราช
อาณาจักร โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือพัฒนาการเมือง สื่อสาธารณชน ให๎มีความเข๎าใจเกี่ยวกับประเด็นด๎าน
นโยบายยาเสพติดและตัวเลือกเพ่ือให๎บรรลุประสิทธิผลการตอบสนองตํอปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดที่
ผิดกฎหมาย คณะกรรมาธิการนโยบายยาเสพติดสหราชอาณาจักร (UKDPC) คือ บริษัทจํากัดที่จด
ทะเบียนการประกันในประเทศอังกฤษและเวลส์ หมายเลข 5823583 และเป็นองค์กรการกุศลที่จด 
ทะเบียนในประเทศอังกฤษ หมายเลข 1118203 คณะกรรมาธิการนโยบายยาเสพติดประเทศสหราช
อาณาจักร (UKDPC) ได๎ดําเนินการตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ใหมํของยาเสพติด คือ การรวบรวม
ข๎อมูลของแอลกอฮอร์ในด๎านการปูองกันและการบําบัดรักษา รวมทั้งการใช๎เฮโรอีนและท่ีมีข๎อมูล 
อยํางไรก็ตาม โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการเงินที่เป็นสิ่งสําคัญเพ่ือให๎แนํใจวําไมํได๎สํงผลกระทบถึงการ
ลดลงของทรัพยากรตํางๆ หรือความพยายามที่จะลดและควบคุมยาเสพติด นอกจากนี้ยังมี
จุดมุํงหมายที่สามารถจะนํายุทธศาสตร์มาใช๎ ได๎แกํ 1) มีรากฐานที่ชัดเจนในการพิสูจน์หลักฐานของ
ผลกระทบตํอประสิทธิภาพและการใช๎เงินอยํางคุ๎มคํา รวมถึงการมีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการพัฒนา 
การสํารวจหาหลักฐานเพ่ือให๎ความรู๎ขั้นพ้ืนฐาน และ 2) การที่จะเข๎าถึงข๎อมูลความเป็นอยูํและสุขภาพ
ของประชาชนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด  
 การปูองกันการใช๎ยานั้น ได๎สนับสนุนการปูองกันการใช๎และการควบคุมยาเสพติด 
ประเภทที่ผิดกฎหมายและการควบคุมแอลกอฮอร์ เป็นสิ่งสําคัญเก่ียวกับความจริงที่สามารถทําได๎โดย 
การแทรกแซงของคณะกรรมาธิการในการให๎การศึกษากลุํมตํางๆ เชํน ให๎ความรู๎ในเรื่องยาเสพติดแกํ
เยาวชนหนุํมสาวให๎ทราบถึงพิษภัย ให๎ความรู๎เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งในครอบครัว และในโรงเรียน 
รวมถึงสถานศึกษาตํางๆ ด๎วย ในการบังคับใช๎และสร๎างเสริมความยุติธรรมทางอาญาตามกรอบของ
กฎหมายนั้นหากจะกลําวถึงความผิดแล๎วสามารถแยกออกได๎ 2 ประเภท คือ 1) ความผิดตํอกฎหมาย
ของยาเสพติด และ 2) ความผิดเกิดจากการกระทําท่ีเป็นผลจากการใช๎ยาเสพติด เชํน การกํอ
อาชญากรรมเม่ือได๎เสพยาเสพติด ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ของรัฐได๎กวดขันจับกุมอยํางจริงจัง แตํกลุํมผู๎จําหนําย
ยาเสพติดก็หาทางหรือหาวิธีการหลบเลี่ยงตลอดมา  
 การตอบสนองตํอสารตัวใหมํที่ออกฤทธิ์ทางจิตเป็นมาตรการควบคุมยาเสพติด
ประเภทใหมํ เป็นข๎อเสนอแนะของรัฐบาลถึงแม๎วําจะมีข๎อจํากัดในการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติด รวมถึงการบังคับใช๎กฎหมายที่มีมุมมองถึงในแงํของแรงกดดันทางการเงินในการบังคับใช๎  
โดยมีดังนี้ 1) มุํงเน๎นถึงมาตรการอันตรายควรจะใช๎ในการวัดผลกระทบของการเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด  
ในกิจกรรมของการบังคับใช๎มาตรการแบบดั้งเดิม เชํน อาการตัวชักและการจับกุมที่มีอยูํอยํางจํากัด  
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2) ผลกระทบเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเป็นอันตรายตํอการดําเนินงานของการบังคับใช๎ยาเสพติดควรมีการ
ประเมินแสดงให๎เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกรับการพิสูจน์แล๎วในแหลํงชุมชนและเพ่ือสามารถปรับปรุง
อยํางตํอเนื่องและความแนํใจ 3) ไมํจําเป็นต๎องปรับปรุงความเข๎าใจของขนาดและลักษณะให๎ครบวงจร
ของตลาดยาเสพติดที่เป็นอันตราย และ 4) การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของวิธีการที่แตกตํางกันไปใน
การบังคับใช๎ที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดท่ีจะเป็นอันตรายควรจะดําเนินเพื่อแสดงวําทํางานภายใต๎
สภาพแวดล๎อมและวิธีการให๎ค๎ุมคํามากที่สุด 
 สําหรับการลดอุปทานของยาเสพติดในเรือนจํา รัฐบาลควรตรวจสอบให๎แนํใจ
เสมอ สามารถสรุปได๎ดังนี้ 1) พิพากษาให๎จําคุกน๎อยลงซึ่งจะชํวยบรรเทาความกัดดันในระบบที่มีมาก
เกินไป 2) ใช๎การบําบัดรักษาตํอเนื่องรวมถึงมาตรการที่ใช๎แทนยาเสพติด เพื่อนักโทษที่ถูกตัดสินใน
ระยะเวลาสั้น และ 3) มีประสิทธิภาพและความพยายามในการบังคับใช๎ตามปกติท่ีเกี่ยวข๎องกับตํารวจ
ท๎องที่ท่ีจะปฏิบัติตามอยํางได๎ผล  
 สรุปนโยบายหลักของประเทศสหราชอาณาจักรก็ยังเป็นเรื่องของการบําบัดรักษา
และให๎โอกาสผู๎ที่เคยเสพยาเสพติดหรือใช๎ยาเสพติดได๎กลับคืนสูํสังคมและใช๎ชีวิตตามปกติตํอไป 
ในขณะที่ทุกๆ ครอบครัวจะต๎องให๎ความอบอุํนและการให๎การดูแลอยํางใกล๎ชิดตํอบุคคลในบ๎าน 
โดยเฉพาะชํวงวัยหนุํมสาว 
 2.5.2 นโยบายยาเสพติดประเทศไทย  
 สมจิต แดนสีแก๎ว (2548)  กลําวถึง นโยบายด๎านยาเสพติด จากอดีตถึงปัจจุบันของ
ประเทศไทย การวิเคราะห์แบบนโยบายของรัฐบาลซึ่งระบุไว๎ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1903 คือ กฎหมาย
ลักษณะโจร ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ซึ่งมีการระบุบทลงโทษแกํผู๎เสพ ผู๎ค๎าฝิ่นอยํางหนัก 
แตํก็ยังมีผู๎ใช๎ฝิ่นมากขึ้น เมื่อถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ. 2325 ได๎มีพระราชกําหนดโทษเกี่ยวกับ
ฝิ่นที่นํามาบังคับใช๎เพื่อปราบปรามผู๎ค๎าฝิ่นอยํางจริงจัง จนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 3 รัฐบาลไทยสามารถ
ปราบกลุํมอั้งยี่ซึ่งเป็นผู๎ค๎าฝิ่นรายใหญํได๎สําเร็จ แตํอยํางไรก็ตามในระยะเวลาตํอมาพบวํามีการค๎าฝิ่น
มากขึ้นอีก มาในปี พ.ศ. 2501 สมัยของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน๎าคณะปฏิวัติ ได๎มีการลงโทษ
ผู๎ค๎าฝิ่นอยํางหนักถึงข้ันประหารชีวิต ตํอมาใน พ.ศ. 2519 ซึ่งเป็นรัฐบาลของ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
นายกรัฐมนตรี ตํอกันเรื่อยมาในหลายรัฐบาลจนมาถึงรัฐบาลสมัยของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
เป็นยากรับมนตรี ได๎มีวิวัฒนาการของการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดที่หลากหลายวิธีมากขึ้น 
ทั้งนี้เพราะมีการแพรํระบาดของยาเสพติดหลายชนิดในหลากหลายกลุํมและมีเหตุของการแพรํระบาด
ที่ซับซ๎อนมากขึ้น โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได๎พอสังเขป ดังนี้  
 1.  รูปแบบการมุํงปราบปรามและบําบัดผู๎ติดยาเสพติดในลักษณะนักโทษ (พ.ศ. 
2519-2530) โดยรัฐบาลได๎ประกาศปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การค๎าและการใช๎ยาเสพติด 
การควบคุมและทําลายวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตประสาทอยํางจริงจังทั้งทางตรงและทางอ๎อม นอกจากนั้น
ยังมีการบําบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพรํางกายและจิตใจของผู๎เสพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
รวมทั้งการสงเคราะห์ผู๎ติดยาเพื่อไมํให๎เป็นภาระแกํสังคม  
 2.  รูปแบบการสร๎างเครือขํายในชุมชนและเครือขํายประเทศเพ่ือนบ๎าน (พ.ศ. 2531-
2538) โดยรัฐบาลมุํงกระจายความรู๎เรื่องยาเสพติดสูํชุมชนโดยการรณรงค์ในกลุํมเยาวชนทั้งในและ
นอกสถานศึกษาให๎ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด การจัดหลักสูตรการศึกษาในเรื่องยาเสพติด การ
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ขอความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในการกําจัดแหลํงผลิตยาเสพติด การปรับปรุงกฎหมาย และ
การบังคับใช๎กฎหมายให๎มีประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามมากที่สุด  
 3.  รูปแบบการระดมความรํวมมือจากครอบครัวและชุมชนในการแก๎ไขปัญหา (พ.ศ. 
2539-2543) โดยรัฐบาลได๎เน๎นขยายงานมวลชนสัมพันธ์เพ่ือให๎ความรู๎ประชาชนและองค์กรชุมชน
สํงเสริมให๎มีความรํวมมือในการปูองกันและปราบปรามผู๎ผลิตและผู๎ขาย ตลอดจนแหลํงอบายมุข การ
สํงเสริมโครงการภาครัฐและเอกชนที่มุํงบําบัดผู๎ติดยาเสพติดในลักษณะผู๎ปุวยโดยการแยกแยะผู๎เสพ
ออกจากผู๎ขายและสํงเสริมกําลังใจโดยครอบครัวและชุมชนเพื่อให๎ผู๎ติดยาเสพติดได๎กลับมาเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพของประเทศตํอไป  
 4.  รูปแบบการประกาศสงครามตํอสู๎กับยาเสพติด (พ.ศ. 2544-2549) โดยรัฐบาลได๎
เปลี่ยนการกําหนดนโยบายจากเบื้องบนสูํข๎างลําง มาเป็นนโยบายที่กําหนดจากความต๎องการของ
ประชาชนในสังคมระดับรากหญ๎า โดยเริ่มจากรัฐบาลได๎จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิด
จากองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการกําหนดแนวทางในการตํอสู๎เพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติด ซึ่งได๎แนวทางในการแก๎ไขปัญหาคือควรมุํงเน๎นความสําคัญของการปูองกันยิ่งกวําการ
บําบัดรักษา ทั้งนี้เนื่องจากเป็นหนทางเดียวที่จะชํวยหยุดยั้งการขยายตัวของยาเสพติด ซึ่งแกนหลักใน
การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด อยูํที่ความเข๎มแข็งของจิตใจ โดยรัฐบาลกระตุ๎นให๎สังคมไทยมี
จิตสํานึกวําการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดต๎องแก๎ไขท่ีต๎นเหตุ โดยใช๎กระบวนการเสริมสร๎าง
พลังอํานาจ ( Empowerment) ให๎บุคคลเกิดความตระหนักและสามารถตัดสินใจปฏิบัติการปูองกัน
การติดสารเสพติดได๎ด๎วยตนเอง รัฐบาลมุํงเน๎นให๎ประชาชนทุกคนตระหนักวําเป็นผู๎ปุวยที่ต๎องเข๎ารับ
การบําบัดรักษาอยํางถูกต๎องทั้งทางรํางกายและจิตใจ  
 5.  รูปแบบ 5 รั้วปูองกันภัยยาเสพติด (พ.ศ.  2550-2553)  โดย รัฐบาลมุํงสร๎าง
กิจกรรม สร๎างภูมิคุ๎มกัน สร๎างกระบวนการทํางานรํวมกันทั้งภาครัฐและประชาชนอยํางครบวงจรเพื่อ
ปูองกันจุดอํอนและเพ่ือสร๎างเกราะปูองกันที่สกัดก้ันไมํให๎ยาเสพติดรุกล้ําเข๎ามา  ได๎แกํ 1) รั้วชายแดน       
2) รั้วชุมชน 3) รั้วสังคม 4) รั้วโรงเรียน และ 5) รั้วครอบครัว  
 6.  รูปแบบ พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด  (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน) โดยรัฐบาลกําหนด
กลยุทธ์สําคัญท่ีจะดําเนินการ  คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เรํง เพ่ือให๎เป็นสิ่งที่ทุกหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานด๎านยาเสพติด ประกอบด๎วย    
 6.1  แผน 7  แผน ประกอบด๎วย (1) แผนที่ 1 การสร๎างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติด (2) แผนที่ 2 การแก๎ไขปัญหาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด (3) แผนที่ 3 การสร๎างภูมิค๎ุมกัน
และปูองกันยาเสพติด  (4) แผนที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช๎กฎหมาย  (5) แผนที่ 5 
ความรํวมมือระหวํางประเทศ  (6) แผนที่ 6 การสกัดก้ันยาเสพติด  และ (7) แผนที่ 7 การบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ  
 6.2  ปรับ 4 ปรับ ประกอบด๎วย (1) ปรับที่ 1 ปรับปรุงข๎อมูลการขําวให๎ถูกต๎อง
ทันสมัย (2) ปรับที่ 2 ปรับบทบาท  พฤติกรรมเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  (3) ปรับที่ 3 ปรับกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ ข๎อบังคับ และ (4) ปรับที่ 4 ปรับทัศนคติสังคมและชุมชนมีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
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 6.3  หลัก 3  หลัก ประกอบด๎วย (1) หลักท่ี 1 หลักแก๎ไขปัญหาโดยใช๎หลักเมตตา  
(2) หลักท่ี 2 ยึดหลักนิติธรรม ใช๎การบําบัด การปูองกันควบคูํการปราบปรา ม และ (3) หลักท่ี 3 หลัก
แก๎ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ Area Approach  
 6.4  เรํง 6 เรํง ประกอบด๎วย (1) เรํงที ่1 เรํงดําเนินการด๎านข๎อมูลปัญหา  (2) เรํง
ที่ 2 เรํงลดจํานวนผู๎เสพยา เสพติดจากหมูํบ๎าน/ชุมชน (3) เรํงที่ 3 เรํงแสวงหาความรํวมมือกับตําง  
ประเทศและการสกัดก้ันยาเสพติด  (4) เรํงที่ 4 เรํงปราบปรามผู๎ค๎า  (5) เรํงที่ 5 เรํงแก๎ไขปัญหาของ
เยาวชนกลุํมเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา  และ (6) เรํงที่ 6 เรํงสร๎างหมูํบ๎าน /ชุมชนเพ่ือให๎มีความ
เข๎มแข็ง   
 สําหรับในรูปแบบ พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด  โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   
นายกรัฐมนตรี ได๎แถลงนโยบายของรัฐบาลตํอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะต๎องดําเนินการอยํางเรํงดํวน ได๎แกํ  
 1. นโยบายเรํงดํวนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
 1.1  กําหนดให๎การแก๎ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแหํงชาติ ”  
โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู๎ผลิต ผู๎ค๎า ผู๎มีอิทธิพล และผู๎ประพฤติมิชอบ โดยบังคับ
ใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด ยึดหลักผู๎เสพคือผู๎ปุวยที่ต๎องได๎รับการบําบัดรักษาให๎กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร๎อมทั้งมีกลไกติดตามชํวยเหลืออยํางเป็นระบบ ดําเนิ นการอยํางจริงจังในการปูองกันปัญหา
ด๎วยการแสวงหาความรํวมมือเชิงรุกกับตํางประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมีและ
สารตั้งต๎นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข๎าสูํประเทศภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ดําเนินการปูองกันกลุํมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องยาเสพติด   
ด๎วยการรวมพลังทุกภาคสํวนเป็นพลังแผํนดินในการตํอสู๎กับยาเสพติด  
 1.2  เรํงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให๎
กลับมาสูํพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎  โดยควบคูํไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด  และอิทธิพล
อํานาจมืด โดยน๎อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” 
เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน๎นการสํงเสริมความรํวมมือในทุกภาคสํวนกับประชาชนใน
พ้ืนที่ อํานวยความยุติธรรมอยํางท่ัวถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร๎างโอกาสและ
ความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่น 
สํงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสํวนท๎องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล๎องกับลักษณะ ของพ้ืนที่โดยไมํ
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสํวนให๎มีเอกภาพท้ังในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ  ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข๎องให๎สอดคล๎องกับสภาพ
ความเป็นจริงของปัญหา รวมถึงการเยียวยาผู๎ทีไ่ด๎รับผลกระทบจากการกํอความไมํสงบอยํางเป็นธรรม 
 2. นโยบายที่จะดําเนินการภายในชํวงระยะ 4 ปี ของรัฐบาล 
 2.1  นโยบายความม่ันคงแหํงรัฐ ได๎แกํ   
 1 )  พัฒนาและเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศ สํงเสริมให๎
กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร๎อมในการปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนา ในความสัมพันธ์ของหนํวยงานด๎านความม่ันคงและกองทัพ  
กับประเทศเพ่ือนบ๎าน ทั้งจะแก๎ไขปัญหาตํางๆ กับประเทศเพ่ือนบ๎านบนพื้นฐานของการสร๎าง
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บรรยากาศความไว๎เนื้อเชื่อใจ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ดําเนินการสํารวจและจัด ทําหลักเขตแดน
ตามหลักฐานพ้ืนฐานของกฎหมายและสนธิสัญญาที่ที่มีอยูํเพื่อมิให๎เป็นเงื่อนไขของความขัดแย๎ง 
รวมทั้งสํงเสริมความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือระงับยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมข๎าม
ชาติและปัญหา ยาเสพติดให๎หมดไป 
 2)  เรํง ดําเนินการแก๎ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค๎า
มนุษย์  ผู๎หลบหนีเข๎าเมือง แรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมํมีสถานะชัดเจน โดยการ
ปรับปรุงระบบปูองกันและบังคับใช๎กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อยํางเข๎มงวด ดูแลให๎ความเป็นธรรมและเฝูาระวังไมํให๎เกิดปัญหาที่กระทบตํอความม่ันคงและความ
สงบสุขภายในประเทศควบคูํไปกับการจัดการแก๎ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต๎ความ
สมดุลระหวํางการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนทุกระดับ
มีโอกาสออกกําลังกายและเลํนกีฬาเพ่ือสร๎างเสริมสุขภาพมีพลานามัยที่ดี สร๎างนิสัยความมีน้ําใจเป็น
นักกีฬาและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุํนมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด  
(สํานักงานอํานวยการรํวม, 2555)   
 2.5.3 การดําเนินยุทธศาสตร์ 
 1.  การแก๎ไขและพลิกสถานการณ์ให๎สามารถเอาชนะยาเสพติดจําเป็นต๎องอาศัย
ความรํวมมือของทุกภาคสํวนจนเกิดเป็นพลังแผํนดิน  ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไข ที่สําคัญลําดับแรกๆ ในการ
เอาชนะยาเสพติด  
 2.  การแก๎ไขปัญหายาเสพติดจําเป็นต๎องตัดวงจรปัญหา 3 วงจร ได๎แกํ การลดปัญหา
การผลิตการค๎ายาเสพติด  การลดปัญหาผู๎เสพ /ผู๎ติด และการแก๎ไขกลุํมเสี่ยงปูองกันมิให๎เกิดผู๎เสพติด
รายใหมํ แนวทางการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดนี้ มุํงการดําเนิน
ยุทธศาสตร์ด๎วยการมีสํวนรํวมของคนในชาติทุกภาคสํวน  โดยไมํสํงผลกระทบในทางลบเพื่อเป็น
รากฐานการนําไปสูํความยั่งยืนของการแก๎ไขปัญหา จึงดําเนินการเป็นลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1  ใช๎หลักเมตตาธรรมในการตัดวงจรด๎านผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด ซึ่งมีผู๎เกี่ยวข๎อง
ได๎รับผลกระทบและเดือดร๎อนมากที่สุด  จําเป็นต๎องได๎รับการเยียวยารักษาโดยเรํงดํวนอันเป็นการคืน
คนสูํครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติด๎วยความเข๎มแข็งและกระบวนการมีสํวนรํวมของพลัง
สังคมและพลังชุมชน  
 2.2  การตัดวงจรกลุํมเสี่ยง  ปูองกันมิให๎เกิดผู๎เสพติดรายใหมํด๎วยการแก๎ปัญหา
กลุํมเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยง และสร๎างภูมิค๎ุมกันในกลุํมเด็กและเยาวชน  
 2.3  การลดปัญหาการผลิตการค๎ายาเสพติดด๎วยการปราบปรามเพื่อนําผู๎ผลิต
และผู๎ค๎ายาเสพติดมาลงโทษด๎วยมาตรการทางกฎหมายและกลไกกระบวนการยุติธรรมอยํางรวดเร็ว
และเป็นธรรม ซึ่งจะต๎องดํารงความเข๎มแข็งเพ่ือสนับสนุนการแก๎ปัญหาผู๎เสพผู๎ติดและกลุํมเสี่ยง 
 2.4  สร๎างความสัมพันธ์กับตํางประเทศทุกระดับ เพ่ือหยุดยั้งการผลิตและรํวมมือ
ในการสกัดก้ันการลักลอบนําเข๎า/สํงออกยาเสพติด สารตั้งต๎น และเคมีภัณฑ์ท่ีใช๎ในการผลิตยาเสพติด  
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 ทั้งนี้ ในการตัดวงจรปัญหาแตํละด๎านต๎องมีการดําเนินยุทธศาสตร์ทุกด๎านอยําง
บูรณาการและผสมผสานสอดคล๎องสัมพันธ์กันตามสถานการณ์ของพ้ืนที่  โดยการมุํงตํอเปูาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรํวมกัน 
 3.  จัดระบบข๎อมูลด๎านผู๎ค๎า  กลุํมเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยง จากพ้ืนที่อําเภอ /จังหวัด เข๎ามายัง
สํวนกลาง ซึ่งจะทําให๎สามารถกํากับ ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ได๎อยํางใกล๎ชิด 
 4.  ความยั่งยืนของการเอาชนะยาเสพติดอยูํที่ความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน /ชุมชน ที่จะ
สามารถเฝูาระวัง  ดูแลและแก๎ปัญหาตํอเนื่องในระยะยาว  จึงเป็นจุดแตกหักของปัญหา  เงื่อนไขความ
เข๎มแข็งของหมูํบ๎าน /ชุมชน จะเกิดขึ้นตํอเมื่อมีความเอาจริงเอาจังในระดับพื้นท่ี  โดยการบูรณาการ
และการมีสํวนรํวมระหวํางหนํวยงานองค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐภาคประชาชน  และท๎องถิ่น ยึดหลัก
รํวมกันคิด รํวมกันวางแผน รํวมกันทํางาน สร๎างเอกภาพในการทํางานแบบบูรณาการ  
 5.  สร๎างเอกภาพในการทํางานโดย การกําหนดกลไก ของการทํางานในลักษณะของ
ศูนย์อํานวยการที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการจากสํวนกลางและมีการสั่งการไปยังภูมิภาค  รวมทั้งการกําหนด
เจ๎าภาพในแตํเรื่อง  
 6.  แนวทางหลักของการบริหารจัดการจึงใช๎พ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง  มีการแบํงพ้ืนที่ใน
การดูแลและสอดสํองในเรื่องภัยของยาเสพติด  มอบบทบาทความรับผิดชอบรํวม  โดยให๎อํานาจกับ
ผู๎วําราชการจังหวัดและผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครที่จะระดมสรรพกําลังในพื้นที่โดยมีคณะผู๎บริหาร
ในพ้ืนที่ ประกอบด๎วย  ผู๎วําราชการจังหวัด  ผู๎บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด ผู๎บังคับบัญชาหนํวยทหารในพื้นที่  
รํวมเป็นทีมรับผิดชอบตํอผลสําเร็จในการแก๎ไขปัญหา  โดยมีทีมปฏิบัติการระดับอําเภอ  ประกอบด๎วย
นายอําเภอ  ผู๎กํากับการสถานีตํารวจภูธร  สาธารณสุขอําเภอ  พัฒนาชุมชนอําเภอ  และผู๎บริหาร
สถานศึกษาในพื้นที่  เป็นแกนขับเคลื่อนการทํางานรํวมกับผู๎นําและแกนนําในหมูํบ๎าน /ชุมชน ผู๎นํา
ท๎องถิ่น โดยกระบวนการประชาคมเป็นหลัก  
 7.  การปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด  มุํงให๎สามารถลด
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจนไมํกระทบความเดือดร๎อนและสร๎างความเชื่อม่ันให๎แกํประชาชน
ในทุกพ้ืนที่ภายในระยะเวลา  1 ปี และมํุงดําเนินงานตํอเนื่องตามสถานการณ์เป็นระยะควบคูํกับการ
กําหนดให๎มีแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  เพ่ือกําหนดแนวทางสร๎างความ
ยั่งยืนในการแก๎ไขปัญหาระยะยาว  ให๎สอดคล๎องเปูาหมายและทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนการบริหารราชการแผํนดินของรัฐบาล 
 วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด  คือยุติ
สถานการณ์การแพรํระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามตํอความมั่นคงและความสงบสุขของ
ประชาชนและสังคมให๎ได๎อยํางรวดเร็ว ตํอเนื่องและยั่งยืน  โดยพลังแผํนดินทุกภาคสํวนจะต๎องรํวมมือ
กันเพ่ือลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจนไมํสํงผลกระทบตํอประชาชนภายในระยะเวลา  1 ปี  
(ภายในปี พ.ศ. 2555) 
 1)  พ้ืนที่เปูาหมาย ได๎แกํ 
 1.1)  กําหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ ให๎ทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นพื้นที่ลดระดับ ของ
ปัญหายาเสพติด เพ่ือให๎เป็นไปตามวาระแหํงชาติ  
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 1.2) กําหนดพ้ืนที่เปูาหมายสําคัญท่ีมีสถานะของปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูง  
ที่ต๎องเรํงรัดและลดระดับความรุนแรงของปัญหา  ด๎วยการจัดองค์กรอํานวยการประสานและกําหนด
แผนปฏิบัติการเป็นการเฉพาะเพ่ือให๎เหมาะสมกับปัญหา  ได๎แกํ (1) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  สถานะท่ี
เป็นพื้นที่ค๎าและแพรํระบาดมากที่สุดขอ งประเทศ (2) พ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ  3 จังหวัด 
ได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแมํฮํองสอน สถานะท่ีเป็นพื้นที่ดํานหน๎า ของการ
สกัดกั้นยาเสพติดท่ีมีปริมาณการลักลอบนําเข๎ายาเสพติดสูงที่สุด  และ (3) พ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ ได๎แกํ จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ในสถานะท่ีเป็นพื้นที่ ที่มีปัญหาด๎าน
ความมั่นคง  ทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดและเป็นพื้นที่ในนโยบายเรํงดํวน ด๎านอื่นๆ 
ของรัฐบาลอีกหลายประการ  
 1.3) เปูาหมายในระดับพ้ืนที่  จําแนกการดําเนินการ  ได๎แกํ (1) กําหนดพ้ืนที่
ทุกอําเภอทั่วประเทศเป็นพื้นที่ปฏิบัติการลดปัญหายาเสพติดโดยให๎ความสําคัญกับพื้นท่ี  338 อําเภอ/
เขต ที่มีระดับความหนาแนํนของปัญหา ที่อยูํ ในเกณฑ์สูง และจะต๎องใช๎สรรพกําลังเพิ่มมากขึ้น  และ  
(2) กําหนดพ้ืนที่หมูํบ๎าน/ชุมชน ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ  โดยให๎ความสําคัญกับพื้นท่ีที่ปรากฏ
ขําวสารวํามีปัญหาระดับมากและปานกลาง ประมาณ 60,584 หมูํบ๎าน /ชุมชน เพ่ือพิสูจน์สถานะและ
แก๎ไขปัญหา  
 1.4) กําหนดหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดิน  เป็นพื้นที่ต๎องรักษาสถานภาพ
และพัฒนาให๎ไปสูํความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน  ประกอบด๎วย  หมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินที่ มีอยูํเดิม  
12,189 หมูํบ๎าน/ชุมชน และหมูํบ๎านที่เตรียมขยายเป็นกองทุนแมํของแผํนดินเพิ่มเติมอยํางมีคุณภาพ
ในปี พ.ศ. 2555 ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด 
 2)  ประมาณการเปูาหมายบุคคล ได๎แกํ 
 2. 1)  ลดจํานวนผู๎เสพยาเสพติดทั่วประเทศ ด๎วยการนําเข๎าบําบัดรักษา เป็นสิ่ง
ที่ต๎องเรํงดําเนินการอยํางจริงจัง  โดยหากสามารถลดได๎ถึงจํานวน  400,000 คน อยํางมีคุณภาพและ
ให๎ความสําคัญกับกระบวนการดําเนินการและติดตามชํวยเหลือฟ้ืนฟูและแก๎ไขปัญหาพ้ืนฐาน  เพื่อให๎
บุคคลเหลํานี้ไมํกลับมามีพฤติการณ์ด๎านยาเสพติดซ้ําอีก ประมาณ 80 % ใน 1 ปี  
 2. 2) สร๎างภูมิคุ๎มกันปูองกันยาเสพติดให๎กับเยาวชนกํอนวัยเสี่ยง  (ผู๎ที่มีอายุ
ระหวําง 7-19 ปี)  
 2.3) ปราบปรามกลุํมการค๎ายาเสพติดระดับตํางๆ ในทุกจังหวัด ให๎มีผล
เพ่ิมข้ึนและดําเนินมาตรการทางด๎านทรัพย์สินในคดีที่เข๎าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย  รวมทั้งเพ่ิมการ
ดําเนินการตามมาตรการบังคับโทษปรับตามหลักนิติธรรม  
 2. 4) ดําเนินการตํอเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เก่ียวข๎องกับยาเสพติด  
 2. 5) ดําเนินการตํอผู๎ต๎องขังในเรือนจําที่มีพฤติการณ์เก่ียวข๎องกับ ขบวนการ
หรือกลุํมการค๎ายาเสพติด 
 2.5.4 สถิติการจับกุมยาเสพติด  
 สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดท่ัวประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 จํานวน 163,909 คดี  
(เป็นคดีที่ไมํทราบตัวผู๎กระทําผิด จํานวน 908 คด)ี ผู๎ต๎องหาจํานวน 177,523 คน โดยสํวนใหญํเป็น
เพศชายและมีอายุต่ํากวํา 31 ปี สามารถแยกตามประเภทของกลาง ได๎ดังนี้ (สํวนการขําว, 2554) 
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 1. เมทแอมเฟตามีน (ยาบ๎า) จํานวน  4,644    กิโลกรัม  
 (ประมาณ  51.6 ล๎านเม็ด)  
 2. เฮโรอีน จํานวน     141.7  กิโลกรัม  
 3. เอ็กซ์ตาซี (ยาอ)ี จํานวน        4    กิโลกรัม  
 (ประมาณ  16,000  เม็ด)  
 4. ไอซ์ จํานวน     692.6  กิโลกรัม  
 5. โคคาอีน (โคเคน) จํานวน       30.8  กิโลกรัม  
 6. คีตามีน จํานวน     165.4  กิโลกรัม  
 7. กัญชาแห๎ง  จํานวน 17,820.3  กิโลกรัม  
 8. กัญชาสด จํานวน   2,608.2  กิโลกรัม  
 9. ยางกัญชา จํานวน       55.3  กิโลกรัม  
 10. ฝิ่นดิบ จํานวน      110.2 กิโลกรัม  
 11. ฝิ่นสุก จํานวน        43.9  กิโลกรัม  
 12. พืชฝิ่น จํานวน    8,771.5  กิโลกรัม  
 13. พืชกระทํอม จํานวน  30,294.4  กิโลกรัม  
 14. สารระเหย จํานวน      116.4  กิโลกรัม  
 15. วัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท จํานวน      630.4  กิโลกรัม  
 16. ยาเสพติดอ่ืนๆ * จํานวน  10,988.5  กิโลกรัม  
 
 * น้ําต๎มใบกระทํอม จํานวน  10,960.3  กิโลกรัม  
 และยาแก๎ไอผสมโคเคอีน จํานวน      420    กรัม  
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดท่ัวประเทศ แสดงจํานวนคดีและจํานวนผู๎ต๎องหา 

ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553  
 

ปี พ.ศ. จ านวนคดี (คดี) จ านวนผู้ต้องหา (คน) 
2549 82,864 90,845 
2550 106,599 116,333 
2551 140,567 152,184 
2552 173,835 188,084 
2553 183,110 187,523 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
 
 



69 
 

ตารางท่ี 2.4  แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดท่ัวประเทศ แสดงจํานวนคดีและจํานวนของกลาง   
ในห๎วงปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2555  

 
ยาเสพติด ข้อมูล ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 

ยาบ้า จํานวนคด ี
ของกลาง (ล๎านเม็ด) 

190,690 
55.12 

163,927 
95.50 

-14.03 
73.26 

ไอซ์ จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

22,478 
1,241.39 

21,716 
1,606.57 

-3.39 
29.42 

เฮโรอีน จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

1,032 
547.58 

867 
127.52 

-15.99 
-76.71 

เอ็กซ์ตาซี จํานวนคด ี
ของกลาง (เม็ด) 

172 
21,436 

120 
7,620 

-30.23 
-64.45 

กัญชาแห้ง จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

13,087 
12,915.09 

10,834 
24,398.47 

-17.22 
88-91 

กัญชาสด จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

578 
1,512.36 

595 
2,625.11 

2.94 
73.58 

คีตามีน จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

199 
78.14 

141 
21.02 

-29.15 
-73.10 

โคเคน จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

63 
31.80 

64 
17.93 

1.59 
-43.62 

พืชกระท่อม จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

6,297 
24,574.59 

6,970 
32,414.83 

10.69 
31.90 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2556) 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดีและจํานวน 
ผู๎ต๎องหา ในห๎วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 

 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนคดี 
ทั่วประเทศ 

จ านวนคดี 
รายส าคัญ 

 

ร้อยละ 

2551 140,567 5,963 4.24 
2552 173,835 6,955 4 
2553 183,110 7,379 4.03 
2554 234,760 7,595 3.24 
2555 203,771 7,730 3.79 

 

ที่มา: สํวนการขําว (2556) 
 
ตารางท่ี 2.6  แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดีและจํานวน

ของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2555  
 

ยาเสพติด ข้อมูล ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 
ยาบ้า จํานวนคด ี

ของกลาง (ล๎านเม็ด) 
5,098 
51.16 

4,976 
92.34 

-2.39 
80.49 

ไอซ์ จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

466 
1,129.92 

418 
1,356.45 

-10.30 
20.05 

เฮโรอีน จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

71 
537.32 

68 
103.66 

-4.23 
-80.71 

เอ็กซ์ตาซี จํานวนคด ี
ของกลาง (เม็ด) 

19 
18,930 

17 
6,357 

-10.53 
-66.42 

กัญชาแห้ง จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

162 
12,089.29 

149 
22,969.43 

-8.02 
90.00 

กัญชาสด จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

470 
1,375.89 

494 
2,427.07 

5.11 
76.40 

คีตามีน จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

15 
76.84 

13 
20.61 

13.33 
-73.18 

โคเคน จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

19 
31.26 

18 
17.45 

-5.26 
-44.18 

พืชกระท่อม จํานวนคด ี
ของกลาง (กก.) 

572 
7,340.15 

720 
6,570.48 

25.87 
10.49 

 

ที่มา: สํวนการขําว (2556) 
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 ยาบ๎า  
 ยาบ๎าเป็นยาเสพติดที่มีผลการจับกุมมากท่ีสุดในภาพรวมทั้งประเทศ มีปริมาณของ
กลางที่เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 คดีท่ีมีของกลางตั้งแตํ 1,000,000 เม็ดข้ึนไป จํานวน 
8 คดี ของกลางรวมจํานวน 14.5 ล๎านเม็ด เป็นการจับกุมในเขตพ้ืนที่นําเข๎าทางภาคเหนือ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหมํ และเขตพ้ืนที่พักยาตอนในของประเทศ คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ มีแรงงานชาวไทยถูกจับกุมท่ีประเทศอิสราเอล ขณะไปรับยาบ๎าจํานวน 
996 เม็ด ที่จัดสํงทางไปรษณีย์จากประเทศลาวไปยังประเทศอิสราเอลโดยตรง ในปี พ.ศ. 2555 พบวํา  
ยาบ๎าโดยสํวนใหญํ นอกจากจะมีการลักลอบนําเข๎าทางชายแดนทางภาคเหนือแล๎ว ยังมีการลักลอบ
นําเข๎าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด๎วย คดีที่มีของกลางตั้งแตํ 100,000 เม็ดข้ึนไป จํานวน 84 คดี  
ของกลางจํานวน 21.3 ล๎านเม็ด เป็นคดีที่จับกุมชาวมาเลเซียพร๎อมของกลางยาบ๎า 224,000 เม็ด  
และไอซ์ 6 กิโลกรัม ในพ้ืนที่อําเภอทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะกําลังลําเลียงไปยังประเทศ
มาเลเซีย 
 
ตารางท่ี 2.7  แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาบ๎าทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหาและ

จํานวนของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 
  

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 
   จ านวนคดี (คดี) 59,272 81,696 114,959 138,065 131,548 
   จ านวนผู้ต้องหา (คน) 65,378 88,717 123,447 146,574 139,714 
 จ านวนของกลาง (ล้านเม็ด) 13.8 14.1 22.2 27.4 51.6 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 

 
 เฮโรอีน 
 จากข๎อมูลผลการจับกุมผู๎กระทําความผิดที่ผํานมา เฮโรอีนสํวนใหญํจะถูกนําเข๎าทาง
ชายแดนภาคเหนือ ซุกซํอนมาในรถยนต์ เดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจําทางหรือเดินทางโดย
เครื่องบินเข๎าสูํพื้นที่ตอนในประเทศเพ่ือผํานไปยังภาคใต๎แล๎วลักลอบนําออกสูํประเทศอ่ืนๆ เฮโรอีน 
อีกสํวนหนึ่งจะถูกนําเข๎าทางเครื่องบินจากประเทศปากีสถานและจะลําเลียงไปยังภาคใต๎หรือผํานไป
ประเทศกัมพูชา ประเทศไต๎หวัน ผู๎ลําเลียงสํวนใหญํจะเป็นชาวปากีสถาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 มีการ
จับกุมชาวปากีสถานลักลอบนําเข๎าเฮโรอีน จํานวน 19 ราย ซุกซํอนโดยกลืนลงในชํองท๎องหรือ
กระเป๋าเดินทาง  
 คดีที่มีของกลางเฮโรอีนมากกวํา 700 กรัม รวมจํานวน 33 คดี และคดีที่มีของกลาง
มากที่สุดคือในคดีท่ีเจ๎าหน๎าที่ของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด รํวมกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได๎รํวมกันจับกุมตัวนักค๎ายาเสพติดรายสําคัญใน
พ้ืนที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ ที่มีการลักลอบนําเข๎ายาเสพติดมาจากแหลํงผลิตที่อยูํในประเทศ
เพ่ือนบ๎าน พร๎อมของกลาง เฮโรอีน 36 กิโลกรัม  
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ตารางท่ี 2.8  แสดงสถิติผลการจับกุมคดีเฮโรอีนทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหาและ
จํานวนของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 

  
ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 

   จ านวนคดี (คดี) 424 430 393 703 679 
   จ านวนผู้ต้องหา (คน) 494 538 479 847 768 
   จ านวนของกลาง (กก.) 92.8 294 199.8 143.1 141.7 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
 
 ไอซ์  
 เป็นยาเสพติดที่มีการจับกุมได๎เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล๎วมากที่สุด นําเข๎ามาเพ่ือจําหนําย
ให๎กับนักทํองเที่ยวในสถานบันเทิงหรือเพ่ือสํงตํอไปยังประเทศที่สาม ปัจจุบันสามารถผลิตได๎ในทุก
ภูมิภาคทั่วโลก สําหรับในประเทศไทยพบการลักลอบนําเข๎าไอซ์จากพ้ืนที่ตํางๆ ได๎แกํ  
 1.  จากพ้ืนที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา นําเข๎าชายแดนภาคเหนือโดยชนกลุํมน๎อย  
พบวํามีชาวฟิลิปปินส์และมาเลเซียเดินทางไปรับไอซ์จากประเทศเพ่ือนบ๎านหรือแนวชายแดนเพื่อนํา
กลับไปยังประเทศของตน และจากการจ๎างวานชาวเนปาลลําเลียงขนสํงให๎กับลูกค๎าในพ้ืนที่ตอนใน 
 2.  จากประเทศอิหรําน ประเทศตุรกี ลักลอบนําเข๎าโดยชาวอิหรําน ซุกซํอนใน
รํางกาย กระเป๋าเดินทาง แปรรูปเป็นไอซ์ชนิดน้ําแล๎วบรรจุในขวดน้ําอัดลม นําเข๎าทางทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิหรือซุกซํอนในผนังด๎านหลังของตู๎อบไมโครเวฟนําเข๎ามาทางไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศโดย
บริษัท DHL  
 3.  จากทวีปแอฟริกาใต๎ ซึ่งดําเนินการโดยเครือขํายชาวแอฟริกันวําจ๎างชาวไนจีเรีย  
ชาวกานา ชาวกินี ชาวเคนยา ชาวโมซัมบิก หญิงชาวสเปนหรือหญิงชาวเวียดนาม ซุกซํอนยาเสพติด
มาในชํองลับกระเป๋าเดินทาง นําเข๎ามาทางทําอากาศยานสุวรรณภูมิหรือผํานไปยังประเทศกัมพูชา  
 เนื่องจากไอซ์เป็นยาเสพติดที่นิยมแพรํหลายมากขึ้น จึงพบการลักลอบผลิตไอซ์จาก
ห๎องทดลองขนาดเล็ก โดยนักค๎ายาเสพติดชาวอิหรํานได๎ดัดแปลงที่พักในแถวยํานลาดพร๎าว เพื่อเป็น
ห๎องทดลองขนาดเล็กแล๎วผลิตไอซ์เพ่ือจําหนํายให๎ชาวตํางชาติด๎วยกัน และกลุํมนักค๎าสารสเตอรอยด์ 
ชาวสวีเดนที่ผลิตไอซ์ในบ๎านพัก ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
 ในปี พ.ศ. 2553 มีการจับกุมคดีไอซ์ 6,916 คดี ผู๎ต๎องหา 8,143 คน คดีที่มีของกลาง
จํานวน 1 กิโลกรัมข้ึนไป มี 121 คดี จํานวนของกลางรวม 304.2 กิโลกรัม ในจํานวนนี้เป็นการจับกุม
ไอซ์มีปริมาณครั้งละ 10 กิโลกรัมข้ึนไป 18 คดี จํานวนของกลางรวม 308.3 กิโลกรัม คดีท่ีมีของกลาง
มากที่สุดคือคดีจับกุมชายชาวสิงคโปร์ พร๎อมของกลางไอซ์ 32 กิโลกรัม ซุกซํอนมาในโต๏ะไม๎ชงชาจีน 
8 ตัว ได๎ที่บริเวณสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญํ อําเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ขณะลักลอบนําไปยัง
ประเทศมาเลเซีย และคดีที่เจ๎าหน๎าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดยาบ๎า 
จํานวน 50,000 เม็ด และไอซ์ 32 กิโลกรัม ในรถยนต์กระบะที่จอดอยูํในสถานีบริการน้ํามันในพ้ืนที่
อําเภอวังน๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ตารางท่ี 2.9  แสดงสถิติผลการจับกุมคดีไอซ์ทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหาและจํานวน
ของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 

  
ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 

   จ านวนคดี (คดี) 966 1,477 2,003 3,750 6,916 
   จ านวนผู้ต้องหา (คน) 1,218 1,821 2,362 4,314 8,143 
   จ านวนของกลาง (กก.) 94.0 48.1 54.1 213.0 692.6 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
 
 เอ็กซ์ตาซี  
 เป็นยาเสพติดในกลุํม Club Drug ที่นิยมกันในสถานบันเทิง ถูกลักลอบนําเข๎ามาทาง
ชายแดนภาคใต๎โดยนักทํองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อเสพเองหรือจําหนํายให๎กับ
นักทํองเที่ยวด๎วยกันและในระยะหลังนี้มีการจับกุมคดีเอ็กซ์ตาซี่ลดลง คดีที่มีจํานวนของกลางมาก
ที่สุดคือคดีท่ีเจ๎าหน๎าที่ตํารวจกองบังคับการปฏิบัติการสายตรวจพิเศษ รํวมกับสถานีตํารวจนครบาล
พระราชวัง จับกุมตัวชายสัญชาติมาเลเซียและหญิงไทย พร๎อมของกลาง เอ็กตาซ่ี จํานวน 7,420 เม็ด 
ที่โรงแรมไวท์ออร์คิด เขตเยาวราช กรุงเทพฯ ขณะมารอสํงตํอให๎ลูกค๎าชาวไทย 
 
ตารางท่ี 2.10  แสดงสถิติผลการจับกุมคดีเอ็กตาซ่ีทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหาและ

จํานวนของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 
  

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 
   จ านวนคดี (คดี) 361 334 467 402 142 
   จ านวนผู้ต้องหา (คน) 480 448 586 475 178 
   จ านวนของกลาง (เม็ด) 27,210 92,328 49,671 60,649 16,000 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
 

 โคเคน  
 การลักลอบนําเข๎าโคเคนจากทวีปอเมริกาใต๎ ดําเนินการโดยเครือขํายชาวแอฟริกัน

วําจ๎างหญิงชาวฟิลิปปินส์ ชายชาวไนจีเรีย ให๎ลักลอบนําเข๎าโคเคนจากประเทศในทวีปอมเริกาใต๎ ซึ่งมี
หญิงชาวฟิลิปปินส์ถูกจับกุมตัวถึง 7 คน และลําเลียงขนสํงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คน คดีที่มี
จํานวนของกลางมากท่ีสุดคือ คดีที่เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรทําอากาศยานสุวรรณภูมิได๎รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการปูองกับและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
และตํารวจสันติบาล รํวมกันจับกุมหญิงชาวฟิลิปปินส์ พร๎อมกับโคเคน จํานวน 5.4 กิโลกรัม ซุกซํอน
มาในกลํองบรรจุแปูงทําขนมและกลํองอาหารเสริมขณะเดินทางมาจากประเทศอินเดีย   
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ตารางท่ี 2.11  แสดงสถิติผลการจับกุมคดีโคเคนทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหาและ
จํานวนของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 

  
ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 

   จ านวนคดี (คดี) 155 127 91 96 67 
   จ านวนผู้ต้องหา (คน) 198 149 109 113 81 
   จ านวนของกลาง (กก.) 37.6 18.8 11.5 9.3 30.8 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
 
 กัญชาแห๎ง  
 จากการดําเนินงานของเจ๎าหน๎าที่ฝุายตํางๆ สามารถจับกุมผู๎ต๎องหาพร๎อมของกลาง
หรือตรวจยึดของกลางได๎เป็นจํานวนมากตลอดริมฝั่งแมํน้ําโขงในพ้ืนที่หลายจังหวัด คือ พื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร ได๎แกํ อําเภอหว๎านใหญํ พื้นที่จังหวัดนครพนม ได๎แกํ อําเภอธาตุพนม อําเภอทําอุเทน และ
อําเภอบ๎านแพง พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได๎แกํ อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอบุํงคล๎า และพ้ืนที่จังหวัด
หนองคาย ได๎แกํ อําเภอสังคม สําหรับการจับกุมกัญชาที่มีปริมาณของกลางมากท่ีสุดคือ ในคดีที่
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด รํวมกับตํารวจตระเวนชายแดน 326 
จับกุมผู๎ต๎องหา 2 คน พร๎อมกัญชา 539 กิโลกรัม ที่ทางแยกลงสูํแมํน้ําโขง บ๎านกลางน๎อย อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม ซึ่งของกลางดังกลําวบรรทุกในเรือหางยาวข๎ามแมํน้ําโขงมายังฝั่งไทย   
 
ตารางท่ี 2.12  แสดงสถิติผลการจับกุมคดีกัญชาทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหาและ

จํานวนของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 
  

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 
   จ านวนคดี (คดี) 10,245 10,949 10,842 15,067 11,342 
   จ านวนผู้ต้องหา (คน) 11,465 12,195 12,095 16,833 12,601 
   จ านวนของกลาง (กก.) 11,573.3 14,950.9 18,894.7 18,088.7 17,820.3 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
 
 พืชกระทํอม  
 ยาเสพติดชนิดนี้มีการแพรํระบาดมากในพ้ืนที่ภาคใต๎ สํวนใหญํจะนําไปต๎มเพ่ือผสม
กับยาแก๎ไอและสํวนผสมอื่นๆ ทําเป็นยาเสพติดที่เรียกชื่อกันวํา สี่คูณร๎อย จําหนํายให๎กับวัยรุํนในพ้ืนที่ 
และพบการแพรํระบาดในหมูํแรงงานชาวพมําในพื้นที่จังหวัดระนอง ใบกระทํอมบางสํวนลักลอบ
นําเข๎ามาจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากราคาถูกกวําในประเทศไทย จึงพบวํามีชาวมาเลเซียลักลอบ
นําพืชกระทํอมเข๎ามาในประเทศทางชายแดนจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดยะลา 
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 นอกจากนั้น ยังมีการตรวจยึดใบกระทํอมสดซุกซํอนในพัสดุไปรษณีย์ น้ําหนักรวม 
12.36 กิโลกรัม จัดสํงโดยพัสดุไปรษณีย์ดํวนพิเศษ ( EMS) จากศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
เพ่ือไปยังผู๎รับในพื้นที่ซอยลาดพร๎าว 121 ซอยรามคําแหง 53 หมูํบ๎านทําทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีนักศึกษาจากภาคใต๎พักอาศัยเป็นจํานวนมาก  
 
ตารางท่ี 2.13 แสดงสถิติผลการจับกุมคดีพืชกระทํอมทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหา  

และจํานวนของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 
  

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 
   จ านวนคดี (คดี) 2,494 3,702 3,778 6,068 6,478 
   จ านวนผู้ต้องหา (คน) 3,241 5,372 5,083 8,250 8,588 
   จ านวนของกลาง (กก.) 8,544 42,267.6 12,716.3 21,879.6 30,294.4 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
 
 สารระเหย  
 ตามความในพระราชกําหนดปูองกันการใช๎สารระเหย พ.ศ. 2533 และฉบับแก๎ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 กําหนดความผิดในคดีสารระเหย คือ การเสพ จูงใจให๎ผู๎อื่นเสพ จําหนําย นําเข๎า 
และผลิต 
 โดยจะหมายความรวมถึง กาวอินทรีย์สังเคราะห์ แลคเกอร์ และทินเนอร์ เป็นสารที่
ใช๎ในทางอุตสาหกรรม ราคาถูก หาซื้อได๎ตามร๎านขายวัสดุทั่วไป ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
จับกุมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
สกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแกํน ตามลําดับ ซึ่งตัวเลขจากผลการจับกุมพบวํามีจํานวน
คดีลดลงกวําปีที่ผํานๆ มา   
 
ตารางท่ี 2.14  แสดงสถิติผลการจับกุมคดีสารระเหยทั่วประเทศ แสดงจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหา 

และจํานวนของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 
  

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 
   จ านวนคดี (คดี) 7,619 6,607 6,224 6,218 4,376 
   จ านวนผู้ต้องหา (คน) 7,847 6,738 6,320 6,291 4,435 
   จ านวนของกลาง (กก.) 231.29 151.7 165.4 163.7 116.4 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
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ตารางท่ี 2.16  แสดงผลการดําเนินงานตามมาตรการริบทรัพย์สิน (มาตรา 27) ตามพระราชบัญญัติ   
มาตรการในการปราบปรามผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.  2534 ตั้งแตํปี  
พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2553 

 
ปี 

พ.ศ. 
ตรวจสอบ 

(ราย) 
ยึดอายัด 

(ล้านบาท) 
ประเภททรัพย์สิน (ล้านบาท) 

เงินสด เงินฝาก สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 
2547 1,059 683.5 128.5 114.1 264.9 176 
2548 1,238 869.8 102.6 151.7 355.1 260.4 
2549 1,639 1,036.9 98.4 244.0 331.3 363.2 
2550 1,453 595.0 112.2 156.8 255.4 70.6 
2551 1,834 768.6 97.1 257.0 338.2 76.3 
2552 2,009 929.5 159.5 291.0 348.9 130.1 
2553 1,792 1,140.5 137.5 313.5 567.2 122.3 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
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 สําหรับการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการจับกุมอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้
เพราะกรุงเทพฯ ถือวําเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ จึงเป็นเส๎นทางผํานและจุดพักยาเสพติดที่สําคัญกํอนจะกระจายไปยังภูมิภาคตํางๆ หรือ
สํงออกตํางประเทศ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีการลักลอบนํายาเสพติดเข๎ามาในกรุงเทพฯ เชํน สถานี
ขนสํงผู๎โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) เขตจตุจักร และสถานีขนสํงผู๎โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราช
ชนนี) เขตตลิ่งชัน แหลํงแพรํระบาดของยาเสพติดจะเป็นสถานประกอบการ อพาร์ทเม๎นท์ สถาน
บันเทิง สถานศึกษาและชุมชนตํางๆ นอกจากนั้นแล๎ว ยังมีกลุํมการค๎าที่เคลื่อนไหวในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
เชํน กลุํมแรงงานตํางด๎าวจากประเทศเพ่ือนบ๎านซึ่งนํายาเสพติดเข๎ามาจากแนวชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออก กลุํมชนผิวดําเครือขํายชาวแอฟริกันที่ได๎เข๎ามาพักอาศัยอยูํ 
ตามอพาร์ทเม๎นท์ คอนโดมิเนียม และที่ตํางๆ 
 
ตารางท่ี 2.17  แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แสดงจํานวนคดี จํานวน

ผู๎ต๎องหาและจํานวนของกลาง ในห๎วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 
 

ปี พ.ศ. จ านวนคดี (คดี) จ านวนของกลาง (คน) 
2549 16,228 17,775 
2550 23,515 24,117 
2551 33,551 34,392 
2552 38,342 38,979 
2553 27,630 28,065 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2554) 
 
ตารางท่ี 2.18  แสดงสถิติเปรียบเทียบจํานวนผู๎ต๎องหาคดียาเสพติดรายใหมํกับจํานวนผู๎ต๎องหา            

คดียาเสพติดท้ังหมด ในห๎วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 
 

 

ปี พ.ศ. 
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด 

ทั้งหมด (คน) 
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด 

รายใหม่ (คน) 

 

ร้อยละ 

2551 106,333 80,558 75.56 
2552 152,184 106,129 69.74 
2553 197,921 137,953 69.69 
2554 249,894 171,228 68.52 
2555 216,960 143,882 66.32 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2556) 
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ตารางท่ี 2.19  แสดงสถิติเปรียบเทียบจํานวนผู๎ต๎องหาที่มีการกระทําผิดคดียาเสพติดซ้ํา ในห๎วงปี 
พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 

 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้ต้องหา 
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้ต้องหาที่ถูก
จับกุมหลายครั้ง (คน) 

 

ร้อยละ 

2551 106,333 7,903 5.1 
2552 152,184 9,736 5.1 
2553 197,921 9,264 4.7 
2554 249,894 13,293 5.3 
2555 216,960 11,074 5.1 

 
ที่มา: สํวนการขําว (2556) 
 
ตารางท่ี 2.20  แสดงสถิติการกระทําผิดซ้ําของผู๎ต๎องหาในคดียาเสพติด จําแนกตามจํานวนครั้งที่

กระทําผิด ในห๎วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 
 

 

จ านวนครั้งกระท าผิด 
จ านวนผู้ต้องหากระท าผิดซ้ า (คน) / ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 
1. กระทําผิดซ้ํา 2 ครั้ง 7,104 8,869 8,541 12,141 10,194 
2. กระทําผิดซ้ํา 3 ครั้ง 682 764 649 1,012 796 
3. กระทําผิดซ้ํา 4 ครั้ง 84 80 62 112 70 
4. กระทําผิดซ้ํา 5 ครั้ง 19 16 10 25 12 
5. กระทําผิดซ้ํา 6 ครั้ง 6 3 1 2 2 
6. กระทําผิดซ้ํา 7 ครั้ง 2 --- 1 1 --- 
7. กระทําผิดซ้ํา 8 ครั้ง 3 2 --- --- --- 
8. กระทําผิดซ้ํา 9 ครั้ง 1 --- 1 --- --- 
9. กระทําผิดซ้ํา 10 ครั้ง 1 1 --- --- --- 
10. กระทําผิดซ้ํา 11 ครั้ง 1 --- --- --- --- 
11. กระทําผิดซ้ํา 12 ครั้ง --- 1 --- --- --- 

รวมทั้งประเทศ 7,903 9,736 9,265 13,293 11,074 
 
ที่มา: สํวนการขําว (2556) 
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2.6 ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2564   
 สํานักงานตํารวจแหํงชาติ (2555) กลําวถึง กรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงานในอนาคตวํา 
สํานักงานตํารวจแหํงชาติ ได๎มีคําสั่งที่ 553/2555 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ลงนามโดย พลตํารวจเอก 
อดุลย์ แสงสิงแก๎ว ผู๎บัญชาการตํารวจแหํงชาติ มีใจความสําคัญวําตามท่ีสํานักงานตํารวจแหํงชาติได๎มี
ประกาศเม่ือวันที่  30 ธันวาคม 2554 ให๎ใช๎ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแหํงชาติ  พ.ศ. 2555-2564 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎บรรลุเปูาหมายตามอํานาจหน๎าที่ของสํานักงานตํารวจแหํงชาตินั้น   
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 11 แหํงพระราชบัญญัติตํารวจแหํงชาติ  พ.ศ. 2547 ผู๎บัญชาการตํารวจ
แหํงชาติจึงได๎จัดทํานโยบายการบริหารราชการให๎เป็นไปตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และตามยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแหํงชาติ  พ.ศ. 2555-2564 
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหํงชาติให๎ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือให๎
หนํวยงานในสังกัดทราบถึงนโยบายการบริหารราชการและสามารถนําไปสูํการปฏิบัติงานได๎อยําง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลในการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ จึงให๎ทุกหนํวยงานในสังกัดนํา
นโยบายการบริหารราชการไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารงาน ดังนี้ 
 1.  วิสัยทัศน์ของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ  ได๎แกํ การเป็นตํารวจมืออาชีพ  เพ่ือความผาสุก
ของประชาชน 
 2 .  เจตนารมณ์ของผู๎บัญชาการตํารวจแหํงชาติ  ได๎แกํ การมุํงม่ันพัฒนาและเสริมสร๎างให๎
ข๎าราชการตํารวจได๎มีคํานิยม ดังนี้ 2.1) เป็นตํารวจที่คอยปกปูองเทิดทูนและจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ   
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  2.2) เป็นตํารวจมืออาชีพ  ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร๎อมเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน และ 2.3) เป็นตํารวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่พ่ึงได๎อยํางแท๎จริง 
 3.  นโยบายของผู๎บัญชาการตํารวจแหํงชาติ  ได๎แกํ เพ่ือให๎เป็นไปตามวิสัยทัศน์และ เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ดังกลําวข๎างต๎น จึงได๎กําหนดนโยบายทั่วไปและนโยบายเน๎นหนัก ดังนี้ 
 3.1  นโยบายทั่วไป ได๎แกํ 
 1)  การ ปกปูอง เทิดทูน พิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ได๎แกํ 1.1) เฝูาระวัง  
ตรวจสอบดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดในการละเมิดสถาบันทุกด๎านและดําเนินคดีโดยเด็ดขาด     
1.2) สร๎างความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์      
1.3) การสํงเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยํางเต็มความสามารถ  ยิ่งโดย
เฉพาะงานภายในของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และงานจราจรในโครงการพระราชดําริ  และ 1.4) พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัย
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ให๎มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2)  การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  ได๎แกํ 2.1) ดําเนินการ ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลโดยยึดกฎหมายและหลักนิติธรรม  2.2) ปราบปรามจับกุม
ผู๎ผลิต ผู๎ค๎า ผู๎ลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ  โดยเน๎นผู๎ค๎ารายยํอยในชุมชน  เครือขํายและขยายผลการ
จับกุมทุกราย  2.3) ประสานความรํวมมือเพ่ือดําเนินการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติดในเรือนจํา   
2.4) ดําเนินมาตรการยึดทรัพย์กับผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดตามกฎหมาย  2.5) ให๎ความสําคัญปูองกัน
กลุํมเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยง  โดยพัฒนาครูตํารวจ ด๎านยาเสพติด 2.6) พัฒนาชํองทางในการแจ๎งขําวสาร   
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ข๎อร๎องเรียนหรือเบาะแสผํานทุกชํองทางโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี  2.7) แลกเปลี่ยนขําวสารและ
ประสานความรํวมมือกับนานาประเทศในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  และ 2.8) ดําเนินการ
ทางอาญาและวินัยกับข๎าราชการตํารวจที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด 
 3)  การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม  ได๎แกํ 3.1) การ ควบคุมและลดความ
รุนแรงของอาชญากรรมให๎ประชาชนรู๎สึกวําไมํเป็นภัยคุกคามตํอชีวิตและทรัพย์สิน  3.2) ปูองกัน
อาชญากรรมจากสภาพแวดล๎อม โดยการจัดระเบียบพื้นท่ีเสี่ยงและแหลํงมั่วสุม เพ่ือตัดชํองโอกาสและ
ไมํเป็นแหลํงบํมเพาะตํอการกํออาชญากรรม  3.3) พัฒนาระบบงานสายตรวจให๎มีความพร๎อมและมี
ประสิทธิภาพในการระงับเหตุและบริการประชาชนด๎วยความรวดเร็ว  3.4) พัฒนาระบบศูนย์รับแจ๎ง
เหตุในทุกระดับ โดยเฉพาะศูนย์รับแจ๎งเหตุฉุกเฉิน 191 รวมทั้งมีเจ๎าหน๎าที่หรือชุดปฏิบัติการที่มีความ
พร๎อม สามารถตอบสนองการรับแจ๎งเหตุเข๎าไปชํวยเหลือและแก๎ปัญหาได๎ทันเหตุการณ์  3.5) ยกระดับ
ขีดความสามารถในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ที่มีตํอนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาว
ตํางประเทศโดยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การปูองกันไมํให๎ถูกเอารัดเอาเปรียบ  
ให๎ได๎รับความชํวยเหลือและอํานวยความสะดวกอยํางทั่วถึงและทันเหตุการณ์ 3.6) นําเทคโนโลยีมาใช๎
ในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม เชํน ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ระบบบอกตําแหนํง
พิกัด (GPS) การประยุกต์ใช๎โปรแกรมสําหรับการใช๎งานบนโทรศัพท์มือถือ 3.7) สร๎างทีมงานวิเคราะห์
อาชญากรรมในทุกระดับเพื่อให๎ทราบถึงสถานการณ์  แนวโน๎ม แผนประทุษกรรมและนํามาใช๎ในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรม 3.8) จัดระเบียบสังคมและเข๎มงวดกวดขันอบายมุขในพ้ืนที่อยําง
จริงจัง 3.9) การเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมเครือขํายภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคสํวน  โดยเน๎น
ชุมชนเข๎มแข็งในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและสร๎างจิตสํานึกให๎ประชาชนทุกคนมีสํวน
รับผิดชอบในการปูองกันและแก๎ปัญหาอาชญากรรมตามหลักการที่วําประชาชนคือตํารวจคนแรก  
และ 3.10) ผลักดันให๎มีมาตรการทางกฎหมาย  ระเบียบ คําสั่ง ข๎อบังคับท่ีเอ้ืออํานวยตํอการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในสถานประกอบการ เขตชุมชนและเขตที่อยูํอาศัยหนาแนํนมาก 
 4)  การแก๎ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎  ได๎แกํ 4.1) การ น๎อมนํายุทธศาสตร์
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก๎ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎  4.2) นําแนวทางสันติวิธีและ
แนวคิดการเมืองนําการทหารมาใช๎เป็นกลไกหลักในการแก๎ปัญหา  4.3) สร๎างเอกภาพและบูรณาการ
การแก๎ปัญหา ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับยุทธวิธี 4.4) ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ด๎วยการยุติ
เหตุร๎ายรายวันและความรุนแรง เน๎นมาตรการเชิงรุกเพ่ือจํากัดความเสรีในการปฏิบัติของฝุายตรงข๎าม   
4.5) พัฒนาขีดความสามารถของหนํวยให๎มีความเข๎มแข็ง เน๎นการสร๎างทีมสืบสวนสอบสวนและพิสูจน์
หลักฐาน โดยยึดหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 4.6) ให๎ผู๎นําศาสนา ผู๎นําท๎องถิ่นและผู๎นําชุมชน
เข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา  4.7) การประสานและขอความรํวมมือกับตํางประเทศ  โดยเฉพาะ
องค์การความรํวมมืออิสลาม  (OIC) และกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  4.8) คัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรที่
ปฏิบัติงานให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาถ่ิน พ้ืนฐานความเป็นอยูํ
และความเชื่อของชุมชนท๎องถิ่น  4.9) กระจายอํานาจการบริหารจัดการอยํางเบ็ดเสร็จให๎แกํศูนย์
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต๎  (ศชต.) เพ่ือให๎มีความคลํองตัวในการแก๎ปัญหา ในพ้ืนที่ และ  
4.10) ให๎ทุกหนํวยงานทุํมเทสรรพกําลังตํางๆ เพ่ือสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาอยํางเต็มความสามารถ  
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 5)  ด๎านความมั่นคง  ได๎แกํ 5.1) บูรณาการด๎านการขําวกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เพ่ือความมั่นคงของชาติ  5.2) รักษาความสงบเรียบร๎อยในการชุมนุมเรียกร๎องภายใต๎กรอบของ
กฎหมายตามหลักสากล  5.3) พัฒนาระบบการควบคุมแรงงานตํางด๎าวและการลักลอบหลบหนีเข๎า
เมืองอยํางมีประสิทธิภาพ  5.4) พัฒนาระบบเครือขํายและความรํวมมือการขําวด๎านความมั่นคงการ
ควบคุมการสัญจรชายแดนในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมข๎ามชาติ  เพ่ือไมํให๎เข๎ามา ใช๎เป็น
แหลํงพักพิง  ซํองสุม หลบซํอน  และกํอเหตุ  5.5) พัฒนาระบบการเฝูาระวัง ในพ้ืนที่และเส๎นทาง ที่
เชื่อมตํอกับแนวชายแดน และ 5.6) เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎านทุกระดับ 
 6)  การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ได๎แกํ 6.1) จัดระบบแลกเปลี่ยน
ขําวสารและรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ผู๎รักษากฎหมายในตํางประเทศเพ่ือตัดวงจรและหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมข๎ามชาติทุกรูปแบบ  6.2) ปรับโครงสร๎างการจัดหนํวยตํารวจที่เกี่ยวข๎องให๎มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานสอดรับกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  6.3) เตรียมความพร๎อม ด๎านบุคลากร 
สถานที่  ยานพาหนะ ขั้นตอนการปฏิบัติและเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยใช๎ภาษาอังกฤษและภาษาถ่ิน
เพ่ือการอํานวยความสะดวกและการบริการประชาชนและนักทํองเที่ยว  6.4) ผู๎นําของตํารวจทุกระดับ
ต๎องมีความรู๎ ทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาถ่ิน และให๎มีการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได๎รับการ
รับรองมาตรฐาน 6.5) ยกระดับหนํวยพิสูจน์หลักฐานให๎มีความพร๎อม มีมาตรฐานสามารถตรวจพิสูจน์
วัตถุพยานได๎ทุกประเภทและสามารถเชื่อมโยงเครือขํายการตรวจพิสูจน์กับหนํวยงาน  ทั้งภายในและ
ตํางประเทศ  6.6) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน    
6.7) สํงเสริมความรํวมมือและพัฒนาความสัมพันธ์กับตํารวจในอาเซียนและนานาประเทศ            
6.8) เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของหนํวยงาน  ภาคประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีตามแนวชายแดน  และ   
6.9) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องกับงาน ของตํารวจให๎เป็นไปตามระบบ
มาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน 
 7)  การอํานวยความยุติธรรม 7.1) บังคับใช๎กฎหมายและอํานวยความยุติธรรมด๎วย
ความรวดเร็วโปรํงใส เสมอภาคและเป็นธรรม 7.2) การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎พนักงาน
สอบสวนมีความรู๎  ความเชี่ยวชาญ  มีความเจริญก๎าวหน๎าในสายงาน  ตลอดจนการแตํงตั้งพนักงาน
สอบสวนและผู๎ชํวยพนักงานสอบสวนให๎เพียงพอตํอปริมาณงานในแตํละพ้ืนที่  7.3) พัฒนาระบบและ
บูรณาการทีมสืบสวน สอบสวน ปราบปรามและพิสูจน์หลักฐานในสถานีตํารวจ 7.4) ศึกษาและพัฒนา
โครงสร๎างกระบวนการสอบสวนเพื่อลดภาระงานของพนักงานสอบสวนทางด๎านเอกสารโดยให๎
ความสําคัญตํอสิทธิของผู๎เสียหายมากขึ้น  7.5) เน๎นการนําพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์  นิติเวช
ศาสตร์ การทะเบียนประวัติอาชญากร  และเชื่อมโยงฐานข๎อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์พิสูจน์
หลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทําความผิดทางอาญา  7.6) สํงเสริมจริยธรรม  จรรยาบรรณของพนักงาน
สอบสวนให๎มีจิตสํานึกในการอํานวยความยุติธรรมตํอประชาชน  7.7) กําหนดให๎พนักงานสอบสวนรับ
คดีอาญาตามท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือให๎ทราบสถิติคดีอาญา เพ่ือนําไปสูํแนวทางแก๎ปัญหาอาชญากรรม และ 
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 7.8) การเรํงรัดและผลักดันให๎มีกฎหมายไกลํเกลี่ย
ข๎อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน  รวมทั้งการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการประชาชนของ
พนักงานสอบสวน  7.9) บูรณาการความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการยุติธรรม  
7.10) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และนําเทคโนโลยี  มาเพ่ิมประสิทธิภาพงานสืบสวน  งานสอบสวน  และงาน
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พิสูจน์หลักฐาน และ 7.11) ปรับปรุง แก๎ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและข๎อบังคับท่ีเป็นอุปสรรค
ตํอการปฏิบัติงานด๎านการอํานวยความยุติธรรม 
 8)  การให๎บริการและชํวยเหลือประชาชน  ได๎แกํ 8.1) สถานีตํารวจถือเป็นหัวใจ
สําคัญที่เป็นต๎นธารแหํงความยุติธรรมในการให๎บริการและชํวยเหลือประชาชน  8.2) ให๎สถานีตํารวจ
พิจารณาจัดตั้งหนํวยบริการประชาชนเพื่อกระจายการบริการให๎ตรง กับความต๎องการของประชาชน  
8.3) การพัฒนาบุคลากรของหนํวยงานบริการประชาชนให๎มีจิตสํานึกในการให๎บริการประชาชนด๎วย
ความสุภาพ การให๎เกียรติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง                  
8.4) ให๎ความสําคัญกับการกระจายทรัพยากรการบริหารไปยังสถานีตํารวจและหนํวยงานบริการ
ประชาชน 8.5) การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติในลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว    
8.6) ขยายและเพ่ิมชํองทางการให๎บริการอยํางทั่วถึง เชํน การชําระคําปรับ  คดีจราจร การรับแจ๎งเหตุ
ผํานทางสื่อสารสนเทศหรือจุดรับแจ๎งเหตุเคลื่อนที่ ฯลฯ 8.7) พัฒนาระบบการบริการจราจรให๎มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมํุงเน๎นการให๎เป็น “สุภาพบุรุษจราจร” 8.8) สร๎างเครือขํายกับทุกภาค
สํวนในการให๎บริการและชํวยเหลือประชาชน  และ 8.9) เตรียมการและ ให๎การชํวยเหลือประชาชนที่
ได๎รับความเดือนร๎อนจากสาธารณภัยอยํางตํอเนื่องจนเข๎าสูํภาวะปกติและ ให๎การสนับสนุนหนํวยงาน
เกี่ยวข๎องในการบรรเทาสาธารณภัย 
 9)  การบริหารจัดการที่ดี ได๎แกํ 
 9.1)  ด๎านบุคลากร  ประกอบด๎วย (1) เน๎นการปลูกฝังอุดมการณ์ให๎เป็นตํารวจ
มืออาชีพ มีภาวะผู๎นํา และผู๎บังคับบัญชาจะต๎องเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา (2) สนับสนุน
สํงเสริมให๎ข๎าราชการตํารวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยา  บรรณของตํารวจอยํางเครํงครัด  
(3) จัดทํากรอบและขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมด๎านการฝึกอบรมให๎เพียงพอและสอดคล๎องตํอ
การพัฒนาบุคลากร  (4) การจัดสัมมนาผู๎บริหารระดับรองผู๎บัญชาการตํารวจแหํงชาติถึงผู๎บัญชาการ      
(5) ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือสร๎างภาวะผู๎นํานักบริหารมืออาชีพระดับผู๎บังคับการถึงหัวหน๎าสถานีตํารวจ   
(6) ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจแตํละสายงานให๎มีความรู๎  ทักษะ และความชํานาญเฉพาะด๎านอยํางเป็น
มาตรฐาน (7) การพัฒนากองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร๎อยตํารวจ  ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค  
หนํวยฝึกของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและหนํวยฝึกอบรมอ่ืน ๆ เพื่อให๎มีความพร๎อมและ
มีมาตรฐาน ทั้งในด๎านบุคลากร หลักสูตร ตํารา คูํมือ และเครื่องชํวยฝึก  ให๎มีขีดความสามารถรองรับ
การฝึกอบรมบุคลากรและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านเพื่อผลิตและพัฒนาข๎าราชการตํารวจ เพ่ือให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ  (8) ให๎ทุกสายงานพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนหรือกําหนดหลักสูตร
ในสถานฝึกอบรม  โดยรวบรวมองค์ความรู๎  จัดทําตํารา คูํมือ และเครื่องชํวยฝึก  ตลอดจนการจัดทีม
วิทยากรที่เชี่ยวชาญเพ่ือฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎ให๎แกํทุกหนํวยงาน (9) พัฒนาบุคลากรให๎มีภาวะ
ผู๎นํา มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญเพ่ือให๎สามารถทําหน๎าที่ได๎ทั้งฝุายอํานวยการและฝุายปฏิบัติการที่ดี  
(10) พัฒนาครู อาจารย์ ครูฝึกและวิทยากรในเชิงคุณภาพเพ่ือให๎มีความรู๎  ความสามารถและทักษะ
การถํายทอดองค์ความรู๎ใ นการปฏิบัติงานให๎แกํข๎าราชการตํารวจ  (11) ผลักดันให๎มีข๎าราชการตํารวจ
ไมํมียศเพ่ือแก๎ปัญหาการขาดแคลนกําลังพลในสายงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน  (12) คัดเลือก
ข๎าราชการตํารวจที่เกษียณอายุราชการแล๎ว ที่มีความรู๎ความสามารถ  ความประพฤติดี  และเชี่ยวชาญ
งานเฉพาะด๎าน  ให๎เข๎ามารํวมทํางานเพ่ือใช๎ประโยชน์  (13) จัดให๎มีการคัดเลือกผู๎ทรงคุณวุฒิทําหน๎าที่  
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อนุศาสนาจารย์ประจําหนํวย  (14) การจัดหาทุนและสนับสนุนบุคลากรไปศึกษาอบรมทั้งในประเทศ
และตํางประเทศเพ่ือนําองค์ความรู๎มาพัฒนาในสายงาน  (15) การจัดให๎มีการทดสอบสมรรถภาพ ของ
รํางกายตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ด๎านการกีฬา อยํางน๎อยปีละ  2 ครั้ง (16) จัดให๎มีการแขํงขันกีฬา
ภายในหนํวยงาน และ (17) การพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 9.2)  ด๎านระบบ ประกอบด๎วย (1) ผู๎บัญชาการตํารวจภูธรภาคและผู๎บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดมีอํานาจและหน๎าที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการตํารวจสังกัด
กองบัญชาการอ่ืนและ ที่เข๎ามาปฏิบัติราชการประจําอยูํในตํารวจภูธรภาคหรือตํารวจภูธรจังหวัดนั้น    
(2) ผลักดันสนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารให๎หัวหน๎าหนํวยอยํางเป็นรูปธรรม (3) ปรับปรุงใน
กระบวนงานและกําหนดมาตรการปูองกันที่มีความเสี่ยงสูงตํอการทุจริตคอร์รัปชั่น  (4) มุํงพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการ (ศปก.) ในทุกระดับ ให๎มีความพร๎อมสําหรับขับเคลื่อนการบริหารและจัดการเหตุวิกฤติให๎มี
ประสิทธิภาพ  (5) การพัฒนาระบบงานในฝุายอํานวยการให๎มีความเข๎มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานฝุายอํานวยการให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าในสายงานเพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน        
(6) การกําหนดแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมการขับเคลื่อนการนํานโยบายไปสูํการปฏิบัติ  ติดตาม
ความก๎าวหน๎าและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปูาหมาย ตามผลผลิตและตามตัวชี้วัดที่ได๎กําหนดไว๎          
(7) พัฒนางานตรวจราชการให๎เป็นระบบที่ทันสมัย  มีมาตรฐานสากลสามารถสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลและสํานักงานตํารวจแหํงชาติ  รวมทั้งมีความสอดคล๎องตํอระบบงานตามนโยบายการบริหาร
ราชการที่วางไว๎  (8) ให๎มีการตรวจราชการในเชิงบวก  โดยคัดเลือกหนํวยที่มีการปฏิบัติราชการเป็น
มาตรฐานและสามารถเป็นตัวอยํางในการปฏิบัติงานกับหนํวยอื่นเพ่ือเป็นแบบอยํางท่ีดีในการปฏิบัติ
ราชการ (9) กําหนดกรอบอัตราและจัดหาครุภัณฑ์  ยุทโธปกรณ์ของแตํละหนํวยงานให๎เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและสถานการณ์แตํละพ้ืนที่ (10) พัฒนาระบบฐานข๎อมูล โดยนําเทคโนโลยีมาใช๎ในงานทุก
ด๎านและสามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานอื่นได๎  (11) การให๎แตํละหนํวยงานจัดสรรงบประมาณเพ่ือ ใช๎
ดําเนินการฝึกเพ่ิมสมรรถนะของกําลังพลให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่  (12) พัฒนาระบบ
ประชุมทางไกลผํานจอภาพในทุกระดับ  (13) ปรับปรุง เพ่ิมชํองทาง  รับฟังความคิดเห็น  คําร๎องเรียน
ความประพฤติของข๎าราชการตํารวจและความเดือดร๎อนของประชาชน  (14) การให๎ความสําคัญกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ในทุกระดับเพ่ือ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของตํารวจ  และ (15) พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบ คําสั่งและข๎อบังคับให๎
เอ้ือตํอการปฏิบัติงานของตํารวจ  
 9.3)  ด๎านสถานที่  ประกอบด๎วย (1) การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทํางานและจุด
บริการประชาชนให๎มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย และไว๎รองรับตํอการให๎บริการ ตํอประชาชน   
(2) ให๎ทุกหนํวยงานจัดกิจกรรม 5 ส. อยํางตํอเนื่อง  (3) การสํารวจและจัดหาที่ดิน  สิ่งกํอสร๎าง อาคาร 
สถานที่ เพ่ือทดแทนหรือเพ่ิมเติมในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและ ให๎เหมาะสมตํอการ
ปฏิบัติงาน  และ (4) พัฒนาระบบงานโยธาธิการให๎เป็นมาตรฐานและให๎มีเจ๎าหน๎าที่สถาปนิกประจํา
กองบัญชาการเพ่ือความรวดเร็วในการกํอสร๎าง 
 9.4)  ด๎านสวัสดิการ  ประกอบด๎วย (1) การจัดหาที่พักอาศัยให๎เพียงพอและมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี (2) จัดระบบการตรวจสุขภาพข๎าราชการตํารวจประจําปี (3) ให๎คัดเลือกข๎าราชการ
ตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดํน  ทุํมเท เสียสละ และมีความประพฤติดี  เพ่ือเชิดชูเกียรติ  สร๎างขวัญ
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กําลังใจและเป็น ตํารวจแบบอยํางที่ดี  (4) จัดสถานพยาบาลและระบบสํงกลับสายแพทย์ให๎มีความ
สะดวกและรวดเร็ว (5) จัดรถ รับ–สํงข๎าราชการตํารวจและครอบครัว  (6) จัดระบบเบิกยืมเงินทดรอง
ราชการให๎มีความรวดเร็ว  (7) จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกํอนวัยเรียน  (8) สํงเสริมข๎าราชการตํารวจและ
ครอบครัวประกอบอาชีพเสริม (9) จัดให๎มีระบบการชํวยเหลือและบริการผู๎ ที่เกษียณอายุราชการแล๎ว   
(10) สํงเสริมโครงการอาหารกลางวันให๎แกํข๎าราชการตํารวจ  (11) ปลูกฝังคํานิยมให๎แกํข๎าราชการ
ตํารวจดําเนินชีวิตแบบเรียบงําย  มัธยัสถ์ ตามหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือลดภาระหนี้สิ้น
และมีเงินออมไว๎ใช๎จํายยามจําเป็น  (12) จัดให๎มีฌาปนสถานในระดับตํารวจภูธรภาค  (13) สํงเสริม
จัดตั้งร๎านค๎าสวัสดิการในหนํวยที่มีความพร๎อมและเหมาะสม (14) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่พักตาก
อากาศของหนํวยให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดีและพร๎อมในการรองรับบุคลากร  และ (15) จัดตั้งศูนย์ฝึกการ
กีฬาและนันทนาการ  
 9.5) นโยบายเน๎นหนัก  ประกอบด๎วย 1) ปกปูอง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว๎ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  2) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอยํางเข๎มข๎น  ทั้งผู๎ผลิต ผู๎ค๎า ผู๎จําหนํายรายใหญํ
และรายยํอยในชุมชน  ตลอดจนมาตรการยึดทรัพย์กับผู๎เกี่ยวข๎องทุกราย  โดยยึดหลักกฎหมายและ
หลักนิติธรรม  3) แก๎ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎เพ่ือยุติเหตุร๎ายรายวันและความรุนแรงด๎วย
มาตรการเชิงรุกเพ่ือจํากัดเสรีการปฏิบัติของฝุายตรงข๎าม  4) ควบคุมและลดความรุนแรงของ
อาชญากรรมให๎ประชาชนเกิดความม่ันใจตํอการปฏิบัติงานของตํารวจโดยการจัดระเบียบสังคมและ
ควบคุมอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่ 5) ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อมีความพร๎อมใน
การให๎บริการและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง 6) การปฏิบัติงานของตํารวจให๎ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางและสํงเสริมให๎ประชาชน ชุมชนและท๎องถิ่นมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของและมีสํวนรํวมในทุก
มิติ 7) พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติงานอยํางมืออาชีพ  มีความซื่อสัตย์  
สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและสร๎างคํานิยมให๎มีความเป็นอยูํที่เรียบงํายประหยัด  8) เตรียมความพร๎อม
และเรํงรัดการดําเนินการด๎านบุคลากร  โครงสร๎างกฎระเบียบและอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข๎องเพ่ือให๎สามารถ
รองรับและเป็นมาตรฐานในกรอบของอาเซียน  9) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ  (ศปก.) ทุกระดับให๎มีความ
พร๎อมเพ่ือเป็นเครื่องมือของผู๎บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน  ติดตามการปฏิบัติและบูรณาการการ
ทํางานโดยนําเทคโนโลยีมาใช๎  10) เน๎นภาวะผู๎นําในทุกระดับ  ผู๎บังคับบัญชาจะต๎องเป็นแบบอยํางท่ีดี
ให๎แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา  เพ่ือให๎ทํางานเป็นทีมและมีเอกภาพ  และ 11) จัดระบบและดําเนินการด๎าน
สวัสดิการให๎แกํข๎าราชการตํารวจ  ครอบครัวและข๎าราชการตํารวจที่เกษียณอายุราชการแล๎ว เพ่ือให๎มี
สุขภาพพลานามัย มีความเป็นอยูํที่ดี ประกอบอาชีพเสริมและดําเนินชีวิตอยํางเรียบงํายสามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 9.6) ปัจจัยสูํความสําเร็จ  ประกอบด๎วย 1) สร๎างเอกภาพทางความคิดของผู๎นํา
หนํวยทุกระดับ  เพ่ือให๎คิดและมองไปในทิศทางเดียวกัน  2) ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาบุคลากรใน
ทุกระดับ เพ่ือให๎เป็นตํารวจมืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่พ่ึงของประชาชน  รวมทั้งการ
ปลุกเร๎า สอนแนะของผู๎บังคับบัญชา  3) นําเทคโนโลยี  องค์ความรู๎ใหมํมาสร๎างเครื่องมือและกลไกใน
การบริหารงาน  โดยเน๎นการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ  (ศปก.) ในการขับเคลื่อน  บูรณาการและประสาน
กับทุกองค์กร  4) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง  เพ่ือใช๎ในการพิจารณาความดี
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ความชอบ โดยยึดหลักวําผู๎ทีป่ฏิบัติงานดีจะต๎องได๎รับผลตอบแทนและผู๎ทีป่ฏิบัติงานหยํอนยานจะต๎อง
ถูกพิจารณาข๎อบกพรํอง  และ 5) ผู๎บังคับบัญชาต๎องพร๎อมรับผิดชอบตํอความสําเร็จ  ความล๎มเหลว  
เป็นแบบอยํางท่ีดีและอยูํเคียงข๎างกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา  
 ในสํวน กองวิชาการ (2547) กลําวถึง พระราชบัญญัติตํารวจแหํงชาติ พ.ศ. 2547 
มาตรา 11  มีใจความสําคัญวํา สํานักงานตํารวจแหํงชาติ มีผู๎บัญชาการตํารวจแหํงชาติเป็นหัวหน๎า
สํวนราชการ มีอํานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้  
 1.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแหํงชาติ กําหนดแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ และลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ ให๎เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการตํารวจแหํงชาติได๎กําหนด รวมทั้งการกํากับเรํงรัดติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวนราชการในสํานักงานตํารวจแหํงชาติ  
 2.  เป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหํงชาติรองจาก
นายกรัฐมนตรี 
 3.  เป็นผู๎รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานผู๎บัญชาการตํารวจแหํงชาติ  
 4.  วางระเบียบหรือทําคําสั่งเฉพาะเรื่องไว๎ให๎ข๎าราชการตํารวจหรือพนักงาน
สอบสวน ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช๎อํานาจหรือการปฏิบัติหน๎าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอื่น 
  
2.7 พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือ มีพ้ืนที่ตามแนวชายแดน
ติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือประเทศลาว  มีแมํน้ําโขงเป็นเขตแดน
ตามธรรมชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งรวมความยาวกวํา 500 กิโลเมตร ติดแนวชายแดนฝั่งแมํน้ําเหลือง
และแมํน้ําโขง  
 2.7.1 จังหวัดเลย 

 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลย  (จังหวัดเลย, 2556) เพ่ิงจะมีปรากฏแนํชัดใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่  4 ครั้งโปรดเกล๎าฯ ให๎ตั้งเมืองเลยขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2396 สํวนประวัติความเป็นมากํอนหน๎านี้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นในระดับหมูํบ๎านและ
การสร๎างบ๎านแปลงเมืองซึ่งเป็นเมืองโบราณ  โดยได๎รับการบันทึกไว๎ในรูปของสมุดขํอยคัมภีร์ใบลาน   
รวมทั้งพงศาวดาร ซึ่งยํอมจะมีสาระรายละเอียดที่ไมํตรงกันนัก เพราะเป็นการบันทึกจากคําบอกเลํา
สืบตํอกันมาหลายชั่วคน รวมทั้งหลักฐานประเภทจารึก เชํน ศิลาจารึก จารึกที่ฐานพระเจดีย์ เป็นต๎น  

 สมัยกํอนกรุงศรีอยุธยา ดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยปัจจุบัน เคยเป็นที่อยูํของ
ชนเผําพ้ืนเมืองหลายกลุํม เชํน ละว๎า มอญ ขอม เป็นต๎น  ตํอมาจึงมีหลักฐานเกี่ยวกับการอพยพของ
ชนเผําไทยเข๎ามายังดินแดนนี้ ชนเผําพ้ืนเมืองและชนเผําไทยได๎ตั้งถิ่นฐานจนกํอตั้งเป็นอาณาจักรใหญํ
กระจายอยูํทั่วทุกทิศ เชํน อาณาจักรโยนก อาณาจักรทวาราวดี และอาณาจักรอีสานปุระ  เป็นต๎น    
กลุํมชนที่อพยพมาตั้งถ่ินฐานในท๎องที่ท่ีเป็นจังหวัดเลยจนสร๎างบ๎านแปลงเมืองได๎เป็นกลุํมแรกนั้น        
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เชื่อกันวําเป็นชนเผําไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่กํอตั้งอาณาจักรโยนก ซ่ึงอาณาจักรโยนกเป็น
อาณาจักรใหญํครอบครองดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย ตลอดไปจนถึงดินแดนแคว๎นตังเกี๋ย  
ของประเทศจีนและรัฐฉานของประเทศพมํา มีอายุอยูํระหวํางพุทธศตวรรษที่ 12-18 ตํานานสิงหนวัติ
กลําววําปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรนี้ทรงพระนามวํา พญาสิงหนวัติ เป็นเจ๎าชายอยูํทางตอนใต๎ของ
ประเทศจีน อพยพผู๎คนลงมาสร๎างอาณาจักรโยนก กษัตริย์ในราชวงศ์พระเจ๎าสิงหนวัติปกครองโยนก
นครสืบมาจนถึงสมัยพระองค์พังคราช  พวกขอมดําซึ่งมีอํานาจอยูํทางใต๎ของอาณาจักรโยนก  ยกทัพ
เข๎าตีได๎โยนกนคร พระองค์พังคราชต๎องอพยพผู๎คนไปตั้งเมืองใหมํท่ีเวียงสีทวง 19 ปี พรหมกุมารราช
โอรส จึงกลับมาปราบปรามขอมดําและขับไลํออกไปจากอาณาจักรแล๎วอัญเชิญพระองค์พังคราชกลับ
มาปกครองโยนกนครใหมํ สํวนพรหมกุมารหรือพระเจ๎าพรหมตามที่ขนานนามในภายหลังได๎สร๎าง
เมืองชัยปราการที่ริมแมํน้ําฝาง ทําให๎อาณาจักรโยนกเชียงแสนมีอํานาจยิ่งขึ้น พระเจ๎าพรหมครอง
เมืองชัยปราการจนสวรรคตแล๎ว  พระองค์ชัยศิริราชโอรสครองราชย์สืบตํอ เรื่อยมา ในสมัยนี้พระเจ๎า
อนุรุทมหาราช กษัตริย์พมํามีอํานาจยิ่งใหญํตีได๎อาณาจักรโยนกและเมืองชัยปราการไว๎ในอํานาจ 
พระองค์ชัยศิริก็ได๎อพยพผู๎คนลงใต ๎อันเป็นดินแดนของพวกมอญและขอม เมื่อปี พ.ศ. 1547 

 สมัยกรุงศรีอยุธยา  ประวัติของจังหวัดเลยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ไมํมีเรื่องราว
เกี่ยวกับการสงครามมากเทําใด คงมีเหตุการณ์ที่นําจะกลําวถึงอยูํเรื่องหนึ่งคือ  ปี พ.ศ. 2091 ปีแรกท่ี
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์ พระเจ๎าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์พมําผู๎ครองกรุงหงสาวดี ได๎ยกทัพ
ใหญํมาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได๎ยกกองทัพออกรบกับพมํา เพื่อปูองกันพระนคร
และได๎ชนช๎างกับพระเจ๎าแปร แมํทัพหน๎าของพมํา จนต๎องเสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระมเหสีเพราะ
ถูกพระเจ๎าแปรฟันสิ้นพระชนม์ซบกับคอช๎าง ในการรบครั้งนั้นพระเจ๎าตะเบ็งชะเวตี้ไมํสามารถ เข๎าตี
กรุงศรีอยุธยาได๎ และเมื่อกลับไปถึงกรุงหงสาวดีแล๎วไมํนานก็สวรรคต พระเจ๎าบุเรงนองขึ้นครองราช
สมบัติที่กรุงหงสาวดีแทน บุเรงนองซ่ึงเป็นกษัตริย์ที่เข๎มแข็งในการสงครามจึงได๎หาสาเหตุ เพ่ือมาเข๎าตี
กรุงศรีอยุธยาอีก โดยแตํงพระราชสาส์นมาขอช๎างเผือกของไทย ฝุายไทยไมํยอมให๎ พระเจ๎าบุเรงนอง
จึงถือสาเหตุยกกองทัพใหญํมาตีกรุงศรีอยุธยาและตีหัวเมืองฝุายเหนือของไทยได๎หลายหัวเมือง 
รวมทั้งเมืองพิษณุโลกด๎วย  นอกจากนั้นแล๎วพมํายังได๎ยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุต จนพระเจ๎า
ไชยเชษฐาธิราชต๎องพากองทัพหนี กองทัพของพมําเข๎า ไปอยูํในปุา กองทัพพมําเข๎ากรุงศรีสัตนาคนหุต
ได๎จึงเก็บทรัพย์สินและกวาดต๎อนประชาชน รวมทั้งมเหสีและสนมกํานัลของพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราช
ไปเมืองพมํา เมื่อพมําเลิกทัพกลับไปแล๎ว พระเจ๎าไชยเชษฐาธิราชจึงได๎พาทหารกลับเข๎ามาอยูํกรุงศรี
สัตนาคนหุต และได๎แตํงทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง พร๎อมกับทูลขอ
พระเทพกษัตริย์ พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งประสูติแตํสมเด็จพระศรีสุริโยทัยผู๎เป็น
วีรกษัตริย์ไปเป็นมเหสี เพื่อเห็นแกํความเป็นไมตรีของสองพระนครที่จะให๎มีความรักใครํกลมเกลียว 
และจะได๎เป็นกําลังในการตํอสู๎ข๎าศึก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ตกลงรับยินดีเป็นไมตรีกับพระเจ๎า
ไชยเชษฐาธิราชตามท่ีทูลขอมา แตํขณะที่พระเทพกษัตริย์เดินทางไปกรุงศรีสัตนาคนหุตนั้น ได๎ถูก
กองทัพพมําเข๎าแยํงชิงและกวาดต๎อนไปกรุงหงสาวดีเสียกํอนที่จะไปถึงกรุงศรีสัตนาคนหุต  เพ่ือเป็น
สักขีพยานและแสดงซึ่งไมตรีจิตมิตรภาพ ระหวํางกษัตริย์ทั้งสองพระนคร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
และพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราช จึงได๎โปรดให๎สร๎างพระเจดีย์องค์หนึ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.  2103 ในบริเวณท่ี
ลําน้ําอ๎ูไหลมาบรรจบกับลําน้ําหมัน ซึ่งอยูํใกล๎ที่ตั้งเมืองดํานซ๎าย ไว๎เป็นอนุสรณ์โดยได๎โปรดให๎
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อํามาตย์ราชครูและพระราชาคณะเป็นตัวแทนของสองพระนครมาดําเนินการสร๎างพระธาตุศรีสองรัก 
และได๎มีการทําพิธีตั้งสัตยาธิษฐานวํา ทั้งสองพระนครจะรักใครํกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด๎วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ดุจเป็นราชอาณาจักรเดียวกันตลอดไปชั่วกัปกัลป์  

 สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ในสมัยกรุงธนบุรี ไมํปรากฏหลักฐานวํามี
เหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในท๎องที่จังหวัดเลย สําหรับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได๎มีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้น
หลายครั้ง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ เพราะสมัยนั้นประเทศที่มีอํานาจทางตะวันตก
กําลังลําเมืองขึ้น เพ่ือให๎เป็นอาณานิคมของตนเหตุการณ์ที่สําคัญท่ีปรากฏขึ้นมีดังนี้  คือ 1) เหตุการณ์
สงครามการอพยพหนีภัยทางการเมือง  ในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.  112) ไทยต๎องเสียดินแดนฝั่งซ๎าย ของ
แมํน้ําโขงให๎แกํฝรั่งเศสไปทั้งหมด 2) ศึกบ๎านนาอ๎อ พ.ศ. 2440 ฝรั่งเศสหาทางที่จะยึดดินแดนไทยอีก  
คือเมืองเชียงคานที่ตั้งข้ึนใหมํ  แตํก็ไมํสามารถยึดครองได๎ และ 3) ศึกดํานซ๎ายและทําลี่  ฝรั่งเศสได๎
เดินทัพเข๎ายึดอําเภอดํานซ๎าย  ในปี พ.ศ.  2446 และในปี พ.ศ. 2449 ฝรั่งเศสก็ได๎คืนเมืองดํานซ๎ายให๎ 
โดยแลกกับดินแดนเขมรที่เป็นของไทยบางสํวน  

 จังหวัดเลย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยูํหํางกรุงเทพมหานคร  
ประมาณ 520 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศที่สวย งดงาม มีอากาศที่หนาวเย็น เป็นแหลํงเพาะปลูก
ไม๎ดอก  ไม๎ประดับที่สําคัญแหํงหนึ่งของประเทศ  และยังเป็นเมืองทํองเที่ยวที่สําคัญอีกแหํงหนึ่งด๎วย  
โดยมีพ้ืนที่จํานวน 11,424.612 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจํานวน 632,205 คน มีความหนาแนํน
ของประชากรจํานวน 55.33 คนตํอตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดตํอกับแขวงไซยะบูลีและแขวง
เวียงจันทน์  ประเทศลาว  โดยมีแมํน้ําโขงและแมํน้ําเหืองไหลกั้นพรมแดนระหวํางกัน ทิศใต๎ติดตํอกับ
จังหวัดขอนแกํนและจังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันออกติดตํอกับจังหวัดหนองคาย  จังหวัดอุดรธานี  และ
จังหวัดหนองบัวลําภู  และทิศตะวันตกติดตํอกับจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีต๎นไม๎ประจําจังหวัดคือ ต๎นสน     
สามใบ  มีดอกไม๎ประจําจังหวัดคือดอกรองเท๎านารีเหลืองเลย  มีคําขวัญประจําจังหวัดคือเมืองแหํง
ทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม มีคําขวัญประจําอําเภอภูเรือคือเมืองแหํงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม 
ดอกไม๎งามสามฤดู และลักษณะรูปรํางของจังหวัดเลยมีรูปรํางคล๎ายกับสํวนของศีรษะลูกไดโนเสาร์
พันธุ์ไทรเซอราทอปส์ที่ไมํมีเขา   

 จงัหวัดเลย ได๎แบํงการปกครองออกเป็น 14 อําเภอ (89 ตําบล 840 หมูํบ๎าน) และมี
ระยะทางหํางจากตัวจังหวัด ประกอบด๎วย 1)  อําเภอเมืองเลย 2)  อําเภอนาด๎วง หํางจากตัวจังหวัด        
32 กิโลเมตร 3)  อําเภอเชียงคาน หํางจากตัวจังหวัด 48 กิโลเมตร 4)  อําเภอปากชม หํางจากตัว
จังหวัด 90 กิโลเมตร 5)  อําเภอดํานซ๎าย หํางจากตัวจังหวัด 82 กิโลเมตร 6)  อําเภอนาแห๎ว หํางจาก
ตัวจังหวัด 125 กิโลเมตร 7) อําเภอภูเรือ หํางจากตัวจังหวัด 50 กิโลเมตร 8)  อําเภอทําลี่ หํางจากตัว
จังหวัด 46 กิโลเมตร 9)  อําเภอวังสะพุง หํางจากตัวจังหวัด 23 กิโลเมตร 10)  อําเภอภูกระดึง หําง
จากตัวจังหวัด 73 กิโลเมตร 11)  อําเภอภูหลวง หํางจากตัวจังหวัด 49 กิโลเมตร 12)  อําเภอผาขาว 
หํางจากตัวจังหวัด 70  กิโลเมตร 13)  อําเภอเอราวัณ หํางจากตัวจังหวัด 42 กิโลเมตร และ            
14) อําเภอหนองหิน หํางจากตัวจังหวัด 45 กิโลเมตร  
 2.7.2  จังหวัดหนองคาย 
 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดหนองคาย (จังหวัดหนองคาย, 2556) ปี พ.ศ. 2369  
สมัยรัชกาลที่ 3 แหํงกรุงรัตนโกสินทร์ เจ๎าอนุวงศ์แหํงเมืองเวียงจันทน์กบฏ ไมํยอมข้ึนกับไทยอีกและ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ได๎ยกกองทัพมากวาดต๎อนผู๎คนในเขตแดนไทยกลับไป ในการปราบกบฏดังกลําว ท๎าวสุวอธรรมาได๎ยก
ทัพจากเมืองยโสธรมาชํวยกองทัพที่ยกไปจากกรุงเทพฯ จนสามารถมีชัยเหนือเจ๎าอนุวงศ์และจับกุมตัว
ลงมากรุงเทพฯ ได๎สําเร็จ รัชกาลที่ 3 จึงพระราชทาน บําเหน็จให๎ท๎าวสุวอธรรมาเลือกทําเลที่จะสร๎าง
เมืองขึ้นรวม 4 แหํง ซึ่งในที่สุดท๎าวสุวอธรรมา ได๎เลือกสร๎างเมืองที่บ๎านไผํ เรียกชื่อวําเมืองหนองคาย 
เมื่อ พ.ศ.  2370 ตํอมาในปี พ.ศ. 2434 เมืองหนองคายได๎เป็นสถานที่ตั้งมณฑลลาวพรวน จนกระท่ัง 
พ.ศ. 2436 จึงได๎ย๎ายไปตั้งที่ทําการมณฑลที่บ๎านหมากแข๎ง เนื่องจากได๎เสียดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง
ให๎กับฝรั่งเศส ตํอมาในปี พ.ศ.  2443 จึงได๎จัดตั้งมณฑลอุดรขึ้นที่บ๎านหมากแข๎ง เมืองหนองคายจึงมี
ฐานะเป็นเมืองหนึ่งของมณฑลอุดร หลังจากยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  ในปี พ.ศ.   
2476 จังหวัดหนองคายซึ่งแตํเดิมขึ้นกับมณฑลอุดรได๎แยกตัวออกมาเป็นจังหวัดหนองคาย  ในปัจจุบัน 
จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูํบริเวณฝั่ง
ขวาของแมํน้ําโขงตรงข๎ามกับเมืองทําเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นท่ีประมาณ 
7,739.28 ตารางกิโลเมตร  
 สําหรับ ประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดหนองคาย ได๎แกํ 
 1) ปรากฏการณ์  “บั้งไฟพญานาค”  ซึ่งเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ของทุกๆ ปี
ประชาชนนับแสนคนจากทั่วทุกทิศ  ทั้งคนไทยและตํางชาติ เดินทางมุํงหน๎าสูํอําเภอโพนพิสัยและอีก
หลายอําเภอที่มีพ้ืนที่ติดกับแมํน้ําโขง เพื่อรอชมลูกไฟสีแดงอมชมพูที่พํุงขึ้นจากแมํน้ําโขง มีขนาด
ตั้งแตํหัวแมํมือถึงฟองไขํไกํ ไมํมีกลิ่น ไมํมีควัน ไมํมีเสียง ไมํมีการตกลงมา ซึ่งตั้งแตํสมัยปูุยําตายาย  
เมื่อร๎อยกวําปี ชาวหนองคายเรียกวํา “บั้งไฟผี” ชาวเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เรียก วํา “ดอกไม๎ไฟน้ํา”  ความอัศจรรย์แหํงการเกิด  “บั้งไฟพญานาค”  สร๎างความมหัศจรรย์
ให๎กับประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง ไทย-ลาว ซึ่งมีความเชื่อและศรัทธาเหมือนกัน และยังสร๎างความสงสัยให๎
เกิดข้ึนในสังคมเป็นวงกว๎าง  “บั้งไฟพญานาค” ลูกไฟปริศนาที่ยังพิสูจน์ไมํได๎ ซึ่งในทุกคืนวันออก
พรรษาของทุกปี จะมีคนเดินทางไปรอชมปรากฏการณ์นี่ริมฝั่งโขงอยํางคับค่ัง  
 2) งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮํอ เป็นการบวงสรวงเพ่ือ “รําลึก” ถึงคุณงามความ
ดีของเหลําทหารและผู๎ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน๎าที่ในการปราบกบฎ “ฮํอ” ถือเป็นงานประจําปี
ของจังหวัดไปด๎วย เริ่มงานในต๎นเดือนมีนาคมของทุกปี ประมาณวันที่ 5 เป็นต๎นไป มีการออกร๎านของ
หนํวยงานราชการและเอกชน และการจัดจําหนํายสินค๎าพ้ืนเมืองและสินค๎าราคาถูก 
 3) ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดหนองคาย ที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
หลวงพํอพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดหนองคาย มีการอัญเชิญหลวงพํอพระใสและ
พระพุทธรูปสําคัญจากวัดตํางๆ เข๎าขบวนแหํรอบเมืองเพ่ือให๎ประชาชนได๎สรงน้ําและนมัสการ มีการ
ออกร๎านค๎าจําหนํายสินค๎าพ้ืนเมืองราคาถูก และการแสดงมหรสพในตอนกลางคืน เพ่ือเปิดโอกาสให๎
ประชาชนได๎มาสรงน้ําและทําบุญสะเดาะเคราะห์ได๎ท่ีวัด  
 4) บุญเดือนหก-เข๎าพรรษา-บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีของชาวไทยโดยทั่วไปในภาค
อีสาน ไมํมีข๎อแตกตํางกันมากนักในแตํละท๎องถิ่น โดยทั่วไปจะมีความคล๎ายคลึงกันใน “แกํน” ของ
ความเชื่อที่ผูกพันจนแยกไมํออกจากคําสอนของพุทธศาสนา ประเพณีหลายอยํางสืบเนื่องกันมานาน
นับพันปีเทําท่ีมีการบันทึกไว๎ ซ่ึงเทศกาลตํางๆ จะ อ๎างอิงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา กลมกลืนและ
เป็นหนึ่งเดียว  บุญเข๎าพรรษา-แหํเทียนและปราสาทผึ้งเป็นประเพณีของที่นี่ทุกปี ในงานเทศกาล
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เข๎าพรรษาจะมีขบวนแหํเทียนและปราสาทผึ้งตามความเชื่อแตํโบราณกาล แม๎จะไมํยิ่งใหญํตระการตา
ดั่งงานแหํเทียนเข๎าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีหรืองานแหํปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนคร แตํที่
หนองคายก็มีประเพณีดังกลําวนี้เชํนกัน  
 จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พ้ืนที่สํวนใหญํติด
ฝั่งแมํน้ําโขง  ตรงข๎ามกับประเทศลาว  มีพ้ืนที่แคบแตํจะยาวไปตามแมํน้ําโขง มีชื่อเสียงด๎านการ
ทํองเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา  โดยมีพ้ืนที่จํานวน 3,027.280 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรจํานวน 514,943 คน มีความหนาแนํนของประชากรจํานวน 170.10 คนตํอ
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดตํอกับกําแพงนครเวียงจันทน์ เขตเมืองหลวงของประเทศลาว  มีแมํน้ําโขง
เป็นแนวพรมแดน มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทิศใต๎ติดตํอกับอําเภอบ๎านมํวง จังหวัดสกลนคร  อําเภอ
เพ็ญ อําเภอสร๎างคอม อําเภอบ๎านดุง อําเภอนายูง และอําเภอบ๎านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ทิศตะวันออก
ติดตํอกับอําเภอปากคาดและอําเภอโซํพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  และทางทิศตะวันตกติดกับอําเภอปากชม   
จังหวัดเลย สัญลักษณ์ประจําจังหวัดหนองคายคือพญานาคหรืองูใหญํ อักษรยํอ  คือ นค. ตราประจํา
จังหวัดหนองคายคือรูปกํอไผํและหนองน้ํา มีภูเขาหัวน้ําอํุนอยูํเบื้องหลัง เพราะที่ตั้งเมืองหนองคายนี้
เดิมชื่อ บ๎านไผํ มีกอไผํอยูํทั่วไปและมีหนองน้ําใหญํ ซ่ึงชาวบ๎าน ในพ้ืนที่ เรียกวําหนองคาย มีดอกไม๎
ประจําจังหวัดได๎แกํดอกชิงชัน  โดยต๎นไม๎ประจําจังหวัดได๎แกํต๎นชิงชัน ลักษณะรูปรํางของจังหวัด
หนองคายมีรูปรํางคล๎ายกับเครื่องหมายถูกต๎อง คําขวัญประจําจังหวัดได๎แกํวีรกรรมปราบฮํอ หลวงพํอ
พระใส สะพานไทย-ลาว  
 จั งหวัดหนองคาย ได๎แบํงการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ (62 ตําบล 739 หมูํบ๎าน) 
ประกอบด๎วย 1)  อําเภอเมืองหนองคาย 2)  อําเภอทําบํอ 3)  อําเภอโพนพิสัย 4)  อําเภอศรีเชียงใหมํ         
5) อําเภอสังคม 6) อําเภอสระใคร 7) อําเภอเฝูาไรํ 8) อําเภอรัตนวาปี และ 9) อําเภอโพธิ์ตาก  
 2.7.3  จังหวัดบึงกาฬ 

         จังหวัดบึงกาฬ (จังหวัดบึงกาฬ, 2556) เป็นจังหวัดในประเทศไทย ที่ได๎จัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต๎นไป 
โดยแยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซํพิสัย อําเภอบุํงคล๎า อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด  
อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย  และยังเป็นจังหวัดที่มี
การร๎องขอให๎จัดตั้งขึ้น ตั้งแตํปี พ.ศ.  2537 แตํไมํผํานกระบวนการพิจารณาในขณะนั้น และได๎มีการ
นําสูํกระบวนการพิจารณาอีกครั้ง โดยผํานมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.  2553   
โดยปัจจุบันอยูํระหวํางการพิจารณาของสภาผู๎แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อ
นําทูลเกล๎าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตํอไป โดยจะต๎องออกเป็น
พระราชบัญญัติการจัดตั้งจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์ ในการร๎องขอเพ่ือจัดตั้ง ได๎ถูกขอตามข๎อเสนอของ   
นายสุเมธ พรมพันหําว สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย โดยมีการแยก
พ้ืนที่อําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอโซํพิสัย อําเภอพรเจริญ อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง 
อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุํงคล๎า ออกจากจังหวัดหนองคาย 

 จังหวัดบึงกาฬเดิมเป็น อําเภอบึงกาฬ และเป็นตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของ
อําเภอชัยบุรี จังหวัดนครพนม ซึ่งมีท่ีวําการอําเภอตั้งอยูํที่บริเวณปากน้ําสงคราม ตํอมาไมํทราบ แนํชัด
วําปีใด ทางราชการได๎ย๎ายที่วําการอําเภอมาตั้ง อยูํที่บึงกาญจน์ริมฝั่งแมํน้ําโขง อยูํ ตรงกันข๎ามกับเมือง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ปากซัน แขวงบลิคําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี  ตํอมาในปี พ.ศ. 2459 ทางราชการ 
กํอสร๎างที่วําการอําเภอขึ้นใหมํและโอนการปกครอง จากอําเภอชัยบุรีมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย  และ 
ในสํวนบริเวณท่ีตั้งที่วําการอําเภอชัยบุรีเดิมนั้น ทางราชการยุบมาเป็นตําบลอยูํในเขตการปกครอง 
ของอําเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ. 2475 ได๎มีข๎าราชการในกระทรวงมหาดไทยทํานหนึ่ง   
เดินทางมาตรวจราชการที่อําเภอชัยบุรีพบวําหมูํบ๎านบึงกาญจน์มีหนองน้ําใหญํแหํงหนึ่ง  มีความกว๎าง 
ประมาณ 160 เมตร ยาวประมาณ 3,000 เมตร ชาวบ๎านในถิ่นนั้นเรียกวํา “บึงกาญจน์” เป็นที่รู๎จัก
โดยทั่วไป  ทางการจึงเปลี่ยนชื่อ จากอําเภอชัยบุรีเป็นอําเภอบึงกาญจน์  ตั้งแตํนั้นมา ในปี พ.ศ.  2477   
ทางการได๎เปลี่ยนชื่อจากอําเภอบึงกาญจน์เป็นอําเภอบึงกาฬ  เพ่ือความสะดวกและเข๎าใจงําย แล๎วได๎
แยกอําเภอเซกา อําเภอพรเจริญ  อําเภอศรีวิไล  และอําเภอบุํงคล๎า ออกจากอําเภอบึงกาฬ  ตามลําดับ    
มาในปี พ.ศ. 2537 มีการร๎องขอให๎จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ ตามข๎อเสนอของ  นายสุเมธ พรมพันหําว   
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย โดยแยกพ้ืนที่อําเภอบึงกาฬ อําเภอ    
ปากคาด อําเภอโซํพิสัย อําเภอพรเจริญ อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอ    
บุํงคล๎า ออกจากจังหวัดหนองคาย แตํกระทรวงมหาดไทยยังไมํมีแผนที่จะยกฐานะอําเภอบึงกาฬขึ้น
เป็นจังหวัดเพราะการจัดตั้งจังหวัดใหมํเป็นการเพ่ิมภาระด๎านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
กําลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี  จนกระท่ังเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ในการประชุมสภา
ผู๎แทนราษฎร นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร แบบสัดสํวน พรรคกิจสังคม  ได๎ตั้ง
กระทู๎ถามสดตํอนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ และทางกระทรวงมหาดไทยเห็นด๎วย 
กําลังอยูํในกระบวนการนําเข๎าเสนอตํอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ กํอนสํง
เรื่องเข๎ามาสูํสภาผู๎แทนราษฎร เพ่ือเสนอเป็นกฎหมาย  พระราชบัญญัติ จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬตํอไป   
ตํอมารัฐสภาได๎มีมติเห็นชอบ “รํางพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554   
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี จึงถวายรํางพระราชบัญญัติให๎พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย โดยทรงลงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 แล๎วประกาศเป็น  
“พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.  2554” ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 
และใช๎บังคับในวันรุํงขึ้น  เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติ มีวํา “เนื่องจากจังหวัดหนองคาย
เป็นจังหวัดที่มีท๎องที่ติดชายแดนและมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว  ทําให๎การติดตํอระหวําง
อําเภอที่หํางไกลและจังหวัดเป็นไปด๎วยความยากลําบากและใช๎ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร  
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความม่ันคง และการอํานวยความ
สะดวกให๎แกํประชาชนในท๎องที่ สมควรแยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซํพิสัย อําเภอ  บุํงคล๎า 
อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย  ออกจากการ
ปกครองของจังหวัดหนองคาย  รวมตั้งข้ึนเป็นจังหวัดบึงกาฬ จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้ ”  
นอกจากมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกลําว ที่ให๎จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ โดยมีองค์ประกอบเป็น
อําเภอทั้งแปดข๎างต๎นแล๎ว ในมาตรา 4 ยังให๎เปลี่ยนชื่ออําเภอบึงกาฬเป็นอําเภอเมืองบึงกาฬ และวันที่ 
22-25 มีนาคม 2554 ได๎มีการจัดงานฉลองจังหวัดบึงกาฬอยํางยิ่งใหญํ  

 จังหวัดบึงกาฬ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.  2554 มีผลใช๎
บังคับตั้งแตํวันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต๎นมา แยกเป็น อําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซํพิสัย  
อําเภอบุํงคล๎า อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล ซึ่งออกมาจาก

http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
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การปกครองของจังหวัดหนองคาย  โดยมีพ้ืนที่จํานวน 4,305.0 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจํานวน 
416,236 คน มีความหนาแนํนของประชากรจํานวน 96.68 คนตํอตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือติดตํอกับ
แขวงบริคําไชย  ประเทศลาว  ทิศใต๎ติดตํอกับจังหวัดสกลนคร  ทิศตะวันออกติดตํอกับแขวงบริคําไชย 
ประเทศลาว และจังหวัดนครพนม และทิศตะวันตกติดตํอกับแขวงบริคําไชย ประเทศลาว และจังหวัด
หนองคาย ดอกไม๎ประจําจังหวัดได๎แกํดอกสิรินธรวัลลี และต๎นไม๎ประจําจังหวัดได๎แกํต๎นสิรินธรวัลลี  

 จังหวัดบึงกาฬ ได๎แบํงการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ  (53 ตําบล  599 หมูํบ๎าน )   
ประกอบด๎วย 1)  อําเภอเมืองบึงกาฬ 2)  อําเภอพรเจริญ  3) อําเภอโซํพิสัย  4) อําเภอเซกา  5) อําเภอ   
ปากคาด 6) อําเภอบึงโขงโหลง 7) อําเภอศรีวิไล และ 8) อําเภอบุํงคล๎า  
 2.7.4 จังหวัดนครพนม 
 จังหวัดนครพนม (จังหวัดนครพนม, 2556) เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําโขง  
ในดินแดนที่ราบสูง อดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์อันรุํงเรือง แรกทีเดียวตัวเมือง
ตั้งอยูํทางฝั่งซ๎ายของลําน้ําโขง (ฝั่งลาว) บริเวณทางใต๎ปากเซบั้งไฟ ตรงข๎ามกับอําเภอพระธาตุพนมใน
ปัจจุบัน ตามอุรังคนิทานหรือตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร) ของพระธรรมราชานุวัตรอดีตเจ๎าอาวาส
วัดพระธาตุพนม ได๎เรียบเรียงไว๎ตอนหนึ่งวํา สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ๎าได๎เสด็จมาโปรดสัตว์ที่แคว๎น   
ศรีโคตรบูรณ์ มีพุทธทํานายไว๎วําเมื่อพระองค์ เสด็จปรินิพพานไปแล๎วเมืองศรีโคตรบูรณ์จักย๎ายไปตั้งที่   
“ปุาไม๎รวก” มีนามวํา “เมืองมรุกขนคร” ซึ่งสันนิษฐานกันวําหมายถึงเมืองที่อยูํในดงไม๎รวกตามสภาพ
ภูมิประเทศที่สร๎างบ๎านแปงเมือง ขึ้นนั้นเอง ประมาณในปี พ.ศ. 500 สมัยพญาสุมิตรธรรม เจ๎าผู๎ครอง
เมืองมรุกขนคร กษัตริย์ผู๎มีจิตศรัทธาตํอพระพุทธศาสนาอยํางแรงกล๎า ได๎มีการบูรณะพระธาตุพนม    
ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกํอพระลานอูบมุง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล๎วสร๎างกําแพงล๎อมรอบมีงานฉลอง
สมโภชอยํางมโหฬาร หลังจาก สมัยพญาสุมิตรธรรมแล๎ว มีผู๎ครองนครตํอมาอีก 2 พระองค์ ก็เกิดเหตุ
อาเพศแกํอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ จนกลายเป็นเมืองร๎าง กระท่ังถึง  พ.ศ. 1800 เจ๎าศรีโคตรบูรณ์ได๎
สร๎างเมืองมรุกขนครขึ้นใหมํ  ตั้งอยูํด๎านทิศ ใต๎เมืองทําแขกบนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง ใน ปี พ.ศ. 2057 สมัย
พระเจ๎านครหลวงพิชิตทศพิศราชธานีศรีโคตรบูรณ์  จึงได๎เปลี่ยนชื่อเมือง ขึ้นใหมํกลายมาเป็นเมืองศรี
โคตรบรูณ์ ตรงตามชื่อ เดิมของอาณาจักร ซ่ึงในสมัยนี้ยังมีการบูรณปฎิสังขรณ์พระธาตุพนม  มาจนถึง 
พ.ศ. 2280 พระธรรมราชาเจ๎าเมืองศรีโคตรบูรณ์องค์สุดท๎าย ได๎ย๎ายเมืองมาตั้งบนฝั่งขวา (ฝั่งไทย) 
เยื้องเมืองเกําไปทางเหนือ  ขนานนามเมืองใหมํวํา “เมืองนคร ” แตํได๎ มีการโยกย๎ายชุมชนเมืองอีก
หลายครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2321 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ได๎มีการย๎ายเมืองมาตั้งท่ีบ๎าน
หนองจันทร์ หํางข้ึนไปทางเหนือ 52 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.  2333 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แหํงกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองนครได๎ขอขึ้นตรงตํอกรุงเทพมหานคร    
โดยพระองค์ทรงพระราชทานนามใหมํข้ึนวํา “นครพนม” ชื่อนครพนมนั้น  มีข๎อสันนิษฐานประการ
หนึ่งวําเมืองนครเคยเป็นเมืองลูกหลวงมากํอนและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ จึงได๎ใช๎ชื่อวํา นคร 
สํวนคําวํา พนม ก็มาจากพระธาตุพนม ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่อยูํคูํบ๎านคูํเมืองมาช๎านาน หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ เดิมเมืองมรุกขนครตั้งอยูํทางฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงในบริเวณท่ีมีภูเขาสลับซับซ๎อน จึงนําคําวํา พนม ซึ่ง
แปลวํา ภูเขา มาใช๎ นครพนม จึงหมายความถึง เมืองแหํงภูเขา 
 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน ซ่ึงได๎รับอิทธิพลจากพายุโซนร๎อน
ในทะเลจีนใต๎ รวมทั้งอิทธิพลจากปุาไม๎และเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5
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ฝนตกชุกตั้งแตํเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 มีฝนตกประมาณ 139 วัน โดยมี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 2,189.5 มิลลิเมตรตํอปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37.5 องศาเซลเซียส  และ 
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 10.5 องศาเซลเซียส ในลักษณะภูมิประเทศแบํงเป็น 2 ตอน ได๎แกํ 1) ตอนเหนือ   
มีสภาพพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นเนินสูงและ เป็นที่ดอน มี พ้ืนที่ปุาไม๎สลับกับพ้ืนที่ราบ ทางตอนกลางและ
ตะวันตกของพ้ืนที่จะเป็นที่ราบลุํมมีลักษณะเป็นทุํงกว๎าง  ซ่ึงหากปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ําทํวมขัง  
และ 2) ตอนใต๎  มีพ้ืนที่บริเวณใกล๎แมํน้ําโขงเป็นที่ราบลุํมมีน้ําทํวมถึงสํวนทางทิศตะวันตกซึ่งอยูํหําง
ออกไปพื้นท่ีมีลักษณะเป็นลูกคลื่นและท่ีดอนสภาพปุาเป็นไม๎เต็งรัง พื้นดินสํวนมากเป็นหินลูกรัง 
บางสํวนมีลักษณะเป็นเนินและท่ีต่ําสลับกัน 
 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นเมืองชายแดนที่
มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  มีองค์พระธาตุพนมเป็นปูชนียสถาน อยูํคูํบ๎านคูํเมือง  พ้ืนที่ชายแดน
ด๎านเหนือและตะวันออกของนครพนมติดกับแมํน้ําโขงโดยตลอด ตั้งแตํอําเภอบ๎านแพงลงมาจนถึง
อําเภอธาตุพนม  สามารถเดินทางข๎ามฝั่งโขงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎หลายจุด   
โดยมีพ้ืนที่จํานวน 5,512.668 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจํานวน 710,860 คน มีความหนาแนํนของ
ประชากรจํานวน 128.95 คนตํอตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือติดตํอกับจังหวัดบึงกาฬ  ทิศใต๎ติดตํอกับ
จังหวัดมุกดาหาร  ทิศตะวันออกติดตํอกับแขวงคํามํวน  ประเทศลาว  โดยมีแมํน้ําโขงไหลกั้นพรมแดน 
และทิศตะวันตกติดตํอกับจังหวัดสกลนคร  มีตราประจําจังหวัดคือรูปพระธาตุพนม มีดอกไม๎ประจํา
จังหวัดคือดอกกันเกรา ต๎นไม๎ประจําจังหวัดคือต๎นกันเกรา และคําขวัญประจําจังหวัดคือพระธาตุพนม
คําล้ํา วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู๎ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง 
 จังหวัดนครพนม แบํงการปกครองออกเป็น 12 อําเภอ  (97 ตําบล 1,123 หมูํบ๎าน )      
ประกอบด๎วย 1)  อําเภอเมืองนครพนม  2) อําเภอปลาปาก  3) อําเภอทําอุเทน  4) อําเภอบ๎านแพง         
5) อําเภอธาตุพนม  6) อําเภอเรณูนคร  7) อําเภอนาแก  8) อําเภอศรีสงคราม  9) อําเภอนาหว๎า         
10) อําเภอโพนสวรรค์ 11) อําเภอนาทม และ 12) อําเภอวังยาง   
 2.7.5 จังหวัดมุกดาหาร 

         จังหวัดมุกดาหาร (จังหวัดมุกดาหาร, 2556) ครั้ง เมื่อพระเจ๎ากรุงศรีสัตนาคนหุต  
(เวียงจันทน์) สวรรคต พระยาเมืองแสนได๎ชิงราชสมบัติขึ้นครองเวียงจันทน์ พระมเหสีของพระเจ๎ากรุง
เวียงจันทน์องค์เดิม จึงได๎พาโอรสทั้ง 2 พระองค์ คือ เจ๎าองค์หลํอและเจ๎าองค์หนํอ (เจ๎าหนํอกุมาร) 
อพยพหลบหนีตามลําน้ําโขงมาอาศัยอยูํกับพระครูโพนเสม็ด เมื่อเจ๎าองค์หลํอเจริญวัยขึ้น มีความ  
โกรธแค๎นพระยาเมืองแสนซึ่งชิงเอาราชสมบัติ จึงพาบําวไพรไปอยูํเมืองญวน ซํองสุมผู๎คนคอยหา
โอกาสแก๎แค๎นพระยาเมืองแสน และทางฝุายพระยาเมืองแสนผู๎ครองกรุงศรีสัตนาคนหุตเห็นวําพระครู
โพนเสม็ดมีผู๎คนรักใครํเกรงกลัวนับถือมาก  หากปลํอยไว๎อาจจะคิดแยํงชิงเอาบ๎านเมืองจึงคิดจะกําจัด
พระครูโพนเสม็ดเสีย เมื่อพระครูโพนเสม็ดรู๎ระแคะระคายวําพระยาเมืองแสนจะคิดทําร๎ายจึงรวบรวม 
ผู๎คนได๎ 3 พันเศษ พาเจ๎าหนํอกุมารพร๎อมด๎วยมารดา (พระมเหสีของพระเจ๎ากรุงเวียงจันทน์) อพยพ
ลงมาตามลําน้ําโขง เมื่อเห็นวําที่ใด ทําเลดี มีความอุ ดมสมบูรณ์ ก็ให๎ผู๎คนที่ติดตามแยกย๎ายกันตั้งบ๎าน
ตั้งเมืองขึ้นตามความสมัครใจในแถบถิ่นสองฝั่งแมํน้ําโขงจึงเกิดเป็นเมืองตํางๆ และแผํขยายตํอมา
ออกไปทั่วภาคอีสานในปัจจุบัน  ทํานพระครูโพนเสม็ด ได๎อพยพผู๎คนลงมาตามลําน้ําโขง เมื่อถึงท่ีใดก็

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1
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มีคนเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นตามลําดับ ทํานพระครูโพนเสม็ดจึงได๎บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม ในปี   
พ.ศ. 2233 และได๎แบํงคนจํานวนหนึ่งให๎อยูํเพ่ือดูแลอุปฐากพระธาตุพนม แล๎ว จึงได๎อพยพตํอไปจนถึง
นครจําบากนาคบุรีศรี (นครจําปาศักดิ)์ ได๎ยกเจ๎าหนํอกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามวํา เจ๎าสร๎อยศรี
สมุทรพุทชางกรู เปลี่ยนนามนครจําบากนาคบุรีศรีเป็นนครจําปาศักดิ์ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2256 

 เมืองมุกดาหาร  จึงได๎กํอกําเนิดข้ึนในยุคนี้ โดยได๎ มีการอพยพลงมาทางใต๎ตามลําดับ 
จากเมืองไรํ  เมืองปุง  บ๎านน้ําน๎อยอ๎อยหนู ตามลําน้ําโขงและตั้งบ๎านตั้งเมืองอยูํ ณ บ๎านหลวงโพนสิม   
(บริเวณธาตุอิงฮ๎ง  แขวงสุวรรณเขต  ในปัจจุบัน) เมื่อเจ๎าสร๎อยศรีสมุทรพุทชางกรู ได๎สถาปนานคร
จําปาศักด์ิ ขึ้นในปี พ.ศ. 2256 แล๎วจึงได๎ตั้งเจ๎าเมืองขึ้น  ดังนี้ 1) ได๎ตั้งเจ๎าจันทร์สุริยวงษ์ เป็นเจ๎าเมือง
หลวงโพนสิม (ตํอมาได๎อพยพมาตั้งเมืองมุกดาหาร)  2) ได๎ ตั้งท๎าวสุด ซ่ึงเป็นพระชัยเชษฐฯ เป็นเจ๎า
เมืองหางโค (เมืองเชียงแตง) 3) ได๎ตั้งเจ๎าแก๎วมงคล (จารย์แก๎ว) เป็นเจ๎าเมืองเมืองทง  (ภายหลังเปลี่ยน
นามเป็นเมืองสุวรรณภูมิ ) และเวลาตํอมาได๎แยกออกเป็นเมืองร๎อยเอ็ด เมืองสารคาม เมืองกาฬสินธุ์  
เมืองขอนแกํน ฯลฯ 4) ได๎ ตั้งท๎าวมั่น เป็นหลวงเอกอาษาเจ๎าเมืองสาลวัน ตํอมาแยกเป็นเมืองสาลวัน 
เมืองคําทองใหญํ เมืองคําทองน๎อย ซึ่งอยูํในแขวงสาลวันและแขวงวาปีคําทองในประเทศลาวปัจจุบัน  
และ 5) ได๎ตั้งอาจารย์โสม เป็นเจ๎าเมืองอ๊ิดตะบือ (เมืองอัตบือ)  

 เมืองตํางๆ เหลํานี้  ได๎มีบุตรหลานสืบสกุลเป็นเจ๎าเมืองตํอกัน เรื่อยมาและได๎ แบํง
ออกเป็นเมือง อ่ืนๆ เพิ่มขึ้นมากมาย  ฝุายเมืองหลวงโพนสิม เมื่อเจ๎าจันทร์สุริยวงษ์  ได๎ถึงแกํกรรม      
เจ๎ากินรีได๎เป็นเจ๎าเมืองสืบตํอมาอีก  จนถึงปี พ.ศ. 2310 จึงได๎อพยพข๎ามแมํน้ําโขงมาตั้งเป็นเมืองใหมํ  
ทางฝั่งขวาแมํน้ําโขงตรงปากห๎วยมุก มูลเหตุที่เจ๎ากินรีจะย๎ายเมืองมาตั้งใหมํมีอยูํวํา วันหนึ่งนายพราน  
จากบ๎านหลวงโพนสิม ได๎แมํน้ําข๎ามโขงมาลําสัตว์ตรงปากห๎วยบังมุก จึงได๎พบต๎นตาลต๎นหนึ่งมี 7 ยอด   
และเห็นกองอิฐปรักพังอยูํบริเวณใต๎ต๎นตาล 7 ยอดนั้น จึงสันนิษฐานวําคงเป็นบ๎านเมืองในสมัยโบราณ
มากํอน  นายพรานจึงนําไปเลําให๎เจ๎ากินรีฟัง เมื่อเจ๎ากินรีมาตรวจดู เห็นวําเป็นทําเลดี เหมาะสมที่จะ  
ต้ังบ๎านตั้งเมือง  จึงได๎ชักชวนพรรคพวกมาตั้งเมืองขึ้นใหมํทางฝั่งขวา ของแมํน้ําโขงตรงปากห๎วยมุก     
วันหนึ่งขณะที่เจ๎ากินรีควบคุมบําวไพรํในปุาอยูํใกล๎ต๎นตาล 7 ยอด เจ๎ากินรีได๎พบพระพุทธรูป 2 องค์  
องค์ใหญํเป็นพระพุทธรูปกํออิฐถือปูน องค์เล็กเป็นพระพุทธรูปเหล็กอยูํใต๎ต๎นโพธิ์ เจ๎ากินรีจึงให๎สร๎าง
วัดขึ้นในบริเวณนั้นและตั้งชื่อวํา วัดศรีมุงคุณ (วัดศรีมงคล) เพ่ือเป็นมงคลนามแกํชาวเมืองและเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสององค์ เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปสององค์ไปไว๎ในโบสถ์แล๎ววันรุํงขึ้นอีกวัน
เมื่อพระภิกษุประจําวัดจะเข๎าไปสักการะ ก็ปรากฏวําไมํพบพระพุทธรูปเหล็ก (องค์เหล็ก) เมื่อค๎นดู   
รอบๆ บริเวณวัด ปรากฏวําพระพุทธรูปเหล็กกลับไปประดิษฐานอยูํใต๎ต๎นโพธิ์ที่เดิมแตํจมลงไปในดิน  
และวันตํอๆ มา  ก็คํอยๆ จมลงในดิน  เหลือแตํยอดพระโมฬี เจ๎ากินรีจึงให๎สร๎างแทํนสักการะบูชาไว๎     
ณ ที่นั้นและถวายพระนามวําพระหลุมเหล็ก  ในสํวนของพระพุทธรูปองค์ใหญํยังคงประดิษฐานอยูํใน
โบสถ์วัดศรีมงคลเป็นพระพุทธรูปคูํบ๎านคูํเมืองจนถึงปัจจุบัน เมื่อเจ๎ากินรีตั้งเมืองขึ้นใหมํ ตอนกลางคืน
จะเห็นดวงแก๎วสีสดใสลอยออกจากต๎นตาล 7 ยอด แล๎วลอยกลับมาที่ต๎นตาล เชํนเดิมในตอนเช๎ามืด  
แทบทุกคืน เจ๎ากินรีจึง ได๎เรียกนามแก๎วศุภนิมิตร ดวงนั้นวํา แก๎วมุกดาหาร  เพราะอยูํใกล๎ห๎วยบังมุก  
(บัง แปลวํา ลําห๎วย) อีกทั้งมีผู๎พบเห็นไขํมุกอยูํในหอยกาบ (หอยก้ี)  ในลําน้ําโขงอีก ด๎วย และตั้งนาม
เมืองวําเมืองมุกดาหาร เมื่อเดือน 4 ปีกุน พ.ศ. 2313 (มุกดาหาร หมายถึง แก๎วไขํมุก)  เป็นต๎นมา และ
มีเจ๎าปกครองสืบตํอกัน เรื่อยมาตามลําดับ รวม 8 คน โดยมีเจ๎ากินรีได๎เป็นเจ๎าเมืองมุกดาหารคนแรก        
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มาในปี พ.ศ. 2321 พระวอ พระตา เจ๎าเมืองหนองบัวลําภู (ปัจจุบัน คือจังหวัดหนองบัวลําภู ) ได๎เกิด
วิวาทกับเจ๎าผู๎ครองนครเวียงจันทน์  สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  จึงได๎ให๎เจ๎าพระยาจักรีและ
เจ๎าพระยาสุรสีห์ ได๎ยกทัพมาตามลําน้ําโขงเพ่ือปราบปรามเมืองนครจําปาศักดิ์และนครเวียงจันทน์     
ให๎ขึ้นอยูํในอาณาจักรธนบุรีบรรดาหัวเมืองน๎อยใหญํตามลําน้ําโขงและเมืองมุกดาหารจึงรวมอยูํใน     
ข๎าขอบขัณฑสีมาของกรุงธนบุรีตั้งแตํนั้นมา เจ๎ากินรีได๎รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระยาจันทร์ศรีสุราชอุป
ราชาพัณฑาตุราช มีบุตรธิดา รวมทั้งหมด 7 คน คือ ท๎าวกิ่ง ท๎าวอํุน ท๎าวชู และธิดาอีก 4 คน เจ๎ากินรี
ได๎แตํงตั้งกรมการเมืองขึ้น คือท๎าวกิ่ง เป็นอุปฮาด ท๎าวอํุน เป็นราชวงษ์ ท๎าวชู เป็นราชบุตร เจ๎ากินรีได๎
ถึงแกํอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2347 พระยาจันทร์สุริยวงษ์ (กิ่ง) ท๎าวกิ่งผู๎เป็นบุตรเจ๎ากินรีและเป็นอุปฮาด
เมืองมุกดาหาร ได๎ดํารงตําแหนํงเจ๎าเมืองในอันดับ 2 ตํอมาได๎รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นที่พระยา
จันทร์สุริยวงษ์ ( ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหํงกรุงรัตนโกสินทร์) พระยาจันทร์สุริยวงษ์ ได๎ขอพระราชทาน
แตํงตั้งกรมการเมืองมุกดาหารตามตําแหนํง ได๎แกํ 1) ท๎าวอุํน เลื่อนขึ้นเป็นอุปฮาด  2) ท๎าวชู เลื่อนขึ้น
เป็นราชวงษ์  และ 3) ท๎าวแผํน  เลื่อนขึ้น เป็นราชบุตร  พร๎อมกับได๎แตํงตั้งกรมการเมืองและท๎าวเพ้ีย    
ชั้นผู๎น๎อยครบตามตําแหนํง  คือ เมืองแสน เมืองจันทร์  (ตําแหนํงฝุายทหาร) เมืองซ๎าย เมืองขวา       
เมืองกลาง (ตําแหนํงฝุายมหาดไทย)  ชาเนตร ชานนท์ ชาบัณฑิต  (ตําแหนํงหน๎าที่ในการรํางและอําน
หนังสือราชการ)  เมืองมุก เมืองฮาม (ตําแหนํงควบคุมเรือนจํา) นาเหนือ  นาใต๎ ตําแหนํงรวบรวม
เสบียงอาหารใสํยุ๎งฉางไว๎รับศึกสงคราม ครั้นอยูํตํอมาอุปฮาด (อํุน) และราชวงษ์ (ชู) ได๎ถึงแกํกรรม    
พระยาจันทร์สุริยวงษ์ จึงได๎ขอพระราชทานสัญญาบัตรให๎ แกํบุตร 3 คน เพ่ือขึ้นเป็นกรมการเมืองคือ      
1) ท๎าวพรหม เป็นอุปฮาด  2) ท๎าวทัง เป็นราชวงษ์  และ 3) ท๎าวคํา เป็นราชบุตร  ซึ่งมีผู๎ปกครองเมือง
มุกดาหารสืบทอดตํอกันเรื่อยมา 

 จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   
หํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 642 กิโลเมตร หํางจากจังหวัดนครราชสีมา  410 กิโลเมตร ซึ่งแตํ
เดิมเป็นสํวนหนึ่งของจังหวัดนครพนม  โดยมีพ้ืนที่จํานวน 4,339.830 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
จํานวน 344,302 คน มีความหนาแนํนของประชากรจํานวน 79.33 คนตํอตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดตํอกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ทิศใต๎ติดตํอกับจังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดยโสธรและ
จังหวัดร๎อยเอ็ด  ทิศตะวันออกติดตํอกับแขวงสะหวันนะเขต  ประเทศลาว  โดยมีแมํน้ําโขง ได๎ไหลกั้น
พรมแดน และทิศตะวันตกติดตํอกับจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์  มีตราประจําจังหวัด คือรูป
ปราสาทสองนางสถิตย์ ประดิษฐานแก๎วมณีมุกดาหาร มีดอกไม๎ประจําจังหวัด คือดอกช๎างน๎าว  มีต๎นไม๎
ประจําจังหวัดคือต๎นช๎างน๎าว มีคําขวัญประจําจังหวัดคือหอแก๎วสูงเสียดฟูา ผาเทิบแกํงกะเบา แปดเผํา
ชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ําเลิศ ถิ่นกําเนิดลําผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยง
อินโดจีน  

 จังหวัดมุกดาหาร แบํงการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ  (53 ตําบล  493 หมูํบ๎าน )  
ประกอบด๎วย 1) อําเภอเมืองมุกดาหาร 2) อําเภอนิคมคําสร๎อย 3) อําเภอดอนตาล  4) อําเภอดงหลวง       
5) อําเภอคําชะอี 6) อําเภอหว๎านใหญํ และ 7) อําเภอหนองสูง  
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
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2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู๎ศึกษาได๎รวบรวมและสรุปผลการศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องกับการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ในแงํมุมตํางๆ ตามลําดับดังนี้ 
 2.8.1 งานวิจัยที่เก่ียวข๎องในประเทศ 
 พงษ์ธร ธัญญสิริ (2545) ได๎ศึกษาถึง การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารงาน
ตํารวจโดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารงานตํารวจ
ของประเทศไทยและตํางประเทศ  และศึกษาความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการบริหารงานตํารวจ
ด๎วยเทคนิคเดลฟาย จํานวน 20 นาย เพ่ือที่ให๎ได๎รูปแบบที่เหมาะสมของการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการบริหารงานตํารวจ ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และนโยบาย
ของรัฐบาลภายในบริบทของสังคมไทย ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบของการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การบริหารงานตํารวจของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ  มีรูปแบบการมีสํวนรํวมแบบเป็นคณะกรรมการ  
คือ คณะกรรมการนโยบายและตรวจสอบติดตามประเมินผลการบริหารงานตํารวจ  โดยมีกลไกของ
การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารงานตํารวจ  แบํงเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับกรุงเทพมหานครและระดับสถานีตํารวจ  มีขอบเขตอํานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการระดับตํางๆ  
4 ประการ คือ 1) อํานาจหน๎าที่เก่ียวกับการกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากร (คน งบประมาณ 
วัสดุ วิธีการปฏิบัติงาน) ขององค์กรตํารวจ 2) อํานาจหน๎าที่เก่ียวกับการกําหนดนโยบายในการบริหาร
การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความมั่นคงภายในขององค์กรตํารวจ 3) อํานาจ
หน๎าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามประเมินผลในการจัดการทรัพยากร (คน งบประมาณ วัสดุ วิธีการ
ปฏิบัติงาน) ขององค์กรตํารวจ และ 4) อํานาจหน๎าที่เก่ียวกับการตรวจสอบติดตามประเมินผลในการ
บริหารการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความมั่นคงภายในขององค์กรตํารวจ 
 วันชัย พรหมโชติ (2546) ศึกษาถึง ปัจจัยที่นําไปสูํการค๎ายาเสพติดของชาวไทยภูเขา  
กรณีศึกษาผู๎ต๎องโทษเผําม๎งในจังหวัดเชียงใหมํ พบวําปัจจัยพื้นฐานที่นําไปสูํการค๎ายาเสพติดของชาว
ไทยภูเขาเผําม๎งคือการมีการศึกษาต่ํา มีรายได๎ครอบครัวและรายได๎สํวนตัวที่ไมํแนํนอนหรือมีรายได๎ต่ํา 
และประกอบกับอาชีพมีรายได๎ไมํดี เชํน เกษตรกรรม รับจ๎าง รวมถึงการวํางงาน ผู๎ต๎องโทษชาวไทย
ภูเขาเผําม๎งได๎รับการกลํอมเกลาจากครอบครัวที่อบอุํน มีความใกล๎ชิดและเชื่อฟังครูอาจารย์ รวมทั้ง
ยอมรับในแนวปฏิบัติทางสังคม ยอมรับความเชื่อทางสังคมและไมํเคยคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การค๎ายาเสพติดมากํอน แตํก็ไมํมีผลตํอการยับยั้งให๎เข๎าไปสูํการค๎ายาเสพติด ทั้งนี้เพราะผู๎ต๎องโทษ
ชาวไทยภูเขาเผําม๎งต๎องการมีรายได๎มาชํวยเหลือครอบครัวมากกวําเหตุผลอื่น ในด๎านการปราบปราม
ยาเสพติดของรัฐบาลแม๎จะมีความเหมาะสมแตํก็ไมํได๎ผลดีเพราะมีผลประโยชน์ระหวํางผู๎ค๎ากับ
เจ๎าหน๎าที่ รวมทั้งมีนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท๎องถิ่นสนับสนุนผู๎ค๎ายาเสพติดทําให๎การ
ปราบปรามสําเร็จได๎ยาก สํวนปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการปูองกันและแก๎ไขคือปัญหาการบังคับ
ใช๎กฎหมาย ปัญหาการประสานงานระหวํางหนํวยงาน ปัญหาขวัญและกําลังใจของบุคลากร ปัญหา
ประชาชนที่ไมํให๎ความชํวยเหลือตํอราชการ ปัญหาด๎านพ้ืนที่ และปัญหางบประมาณไมํเพียงพอ 
 สมจิต แดนสีแก๎ว (2548) ได๎ศึกษา ถึง การขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกัน        
ยาเสพติดแกํสังคม  พบวํารูปแบบการสร๎างสรรค์ข้ึนเพื่อใช๎ในการเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติดแกํ
ชุมชน/สังคม คือ “ROAD Model” ซึ่งประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน ได๎แกํ การสะท๎อนคิด (Reflection)  
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การปฏิบัติ (Operation) การสร๎างความประทับใจ (Appreciation Building) และการออกแบบ เพ่ือ
การขยายผล (Design Outreach) เพิ่มความตระหนักและความสามารถในการตํอสู๎ กับยาเสพติดตาม
กลวิธีที่เน๎นการเผยแพรํภูมิปัญญาของชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู๎และแนวทางปฏิบัติกับทุกภาค
สํวนที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ การพัฒนาอาสาสมัครเพื่อเป็นตัวอยําง ในการเลิกสูบบุหรี่ สุรา และยาเสพติด 
กิจกรรมดังกลําวกํอให๎เกิดการรวมกลุํม ที่ดีในชุมชนมากขึ้น ไมํเฉพาะในกลุํมเครือญาติหรือเพ่ือนบ๎าน  
เทํานั้น การปฏิบัติตามข้ันตอนของ ROAD Model ยังชํวยกระตุ๎นให๎มีการขับเคลื่อนเพื่อรํวมสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันยาเสพติดแกํสังคม ได๎แกํ ระบบการควบคุมยาเสพติดในชุมชน ระบบการสํงตํอเพ่ือรับการ
บําบัดรักษา และระบบฟื้นฟูสภาพผู๎ที่ผํานการบําบัดยาเสพติด เมื่อสิ้นสุดโครงการแล๎วพบวํามีการเกิด
ภูมิค๎ุมกันยาเสพติดของสังคม ROAD Model จึงเป็นรูปแบบที่สามารถนําไปใช๎เพื่อกระตุ๎นให๎สังคม
รํวมเรียนรู๎ รํวมวางแผนดําเนินกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ชุมชนมีการระดมทุนทางสังคมมาแก๎ไข  
 ไพฑูรย์ แสงพํุม (2549) ได๎ศึกษา ปัจจัยที่ให๎เยาวชนไปใช๎ยาเสพติดและวิธีการ 
รูปแบบการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในกลุํมเยาวชน พบวํา คําตอบที่ถือเป็นหัวใจ
สําคัญของการดําเนินงานเพ่ือการปูองกันยาเสพติด เพราะคุณเยาวชน คือกลุํมเปูาหมายที่ต๎องทุํมเท
ความคิด การปฏิบัติและทรัพยากรอยํางเต็มที่ เพื่อสร๎างแนวปูองกันเยาวชนไมํให๎เข๎าสูํขั้นตอนการ
ทดลองหรือใช๎ยาเสพติดทุกชนิดโดย ศูนย์วิชาการด๎านยาเสพติด ( NCTC) สํานักพัฒนาการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด สํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับการศึกษาวิจัยจากสํานักงานงบประมาณเพ่ือความชํวยเหลือด๎านการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (NAS) 
 สุนทรีพรรณ กําปั่นทอง (2551) ได๎ศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปราม      
ยาเสพติดของเจ๎าหน๎าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดยะลา พบวําปัญหายาเสพติด ได๎
กลับมาแพรํระบาดอยํางรุนแรง ถึงแมจ๎ะมีสัดสํวนปัญหายาเสพติดเพียงร๎อยละ  7 แตํจัดวําเป็นพื้นที่ท่ี
มีปัญหาที่รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ  โดยเฉพาะกลุํมเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ รวมถึงจังหวัดยะลาที่พบวําปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดยังอยูํในระดับที่คํอนข๎างสูง   
จึงทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของ
เจ๎าหน๎าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  โดยมีประชากร  ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ชุด
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  เจ๎าหน๎าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการ
ตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา  เจ๎าหน๎าที่สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม   
ยาเสพติด (ภาคใต๎) เจ๎าหน๎าที่ราชทัณฑ์และผู๎ต๎องขังคดียาเสพติด โดยการรํวมสังเกตและมีสํวนรํวมใน
การปฏิบัติงานการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุํม พบวํามีปัญหาและอุปสรรค ได๎แกํ  
 1) องค์ประกอบ  ประกอบด๎วย  1.1) บุคลากรมีไมํเพียงพอไมํมีประสบการณ์  ไมํใชํ
คนในพ้ืนที่และมีปัญหาการใช๎ภาษาถ่ิน  1.2) โครงสร๎างการสั่งการไมํเป็นเอกภาพ  ไมํมีรูปแบบที่
ชัดเจน มีลักษณะทํางานแบบตํางคนตํางทําและผู๎บังคับบัญชาไมํเห็นความสําคัญของงานยาเสพติด   
1.3) นโยบายเกิดจากผู๎บังคับบัญชาไมํให๎การสนับสนุนนโยบายเป็นการมองจากข๎างบนลงมาสูํข๎างลําง                   
1.4) งบประมาณมีปัญหาเป็นอยํางมาก  ไมํได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการปฏิบัติงานเทําที่ควร
บางครั้งต๎องใช๎เงินสํวนตัว ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และ 1.5) การขําว ขาดแหลํงขําวและไมํสามารถเป็น
แหลํงขําวที่ดีได๎ 
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 2) ขั้นตอนและวิธีการ ประกอบด๎วย 2.1) การสืบสวนสอบสวน  ความไมํสงบในพื้นท่ี
เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มรูปแบบ  ไมํสามารถสืบสวนขยายผลได๎  
งานมีความลําช๎า  2.2) การประชุมวางแผนเจ๎าหน๎าที่ใช๎ความชํานาญและประสบการณ์เป็นหลัก  ขาด
ข๎อมูลจากแหลํงขําว ขาดการทํางานเป็นทีม 2.3) การจับกุม มีการจับกุมน๎อยลงเนื่องจากปัญหาความ
ไมํสงบ การขอหมายค๎นมีความลําช๎า กลุํมนักค๎ามีรูปแบบการค๎าท่ีแนบเนียนและซับซ๎อนมากขึ้น  และ  
2.4) การสํงดําเนินคดีเป็นปัญหาในการดําเนินคดีของกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล  
 วชิรศักดิ์ ศรีประสม (2549) ได๎ศึกษาถึง ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามมาตรการใน
โครงการพัฒนาความรู๎ด๎านการปราบปรามยาเสพติดโดย การใช๎คอมพิวเตอร์  กรณีศึกษาสถานีตํารวจ
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดแพรํ จากการศึกษาพบวํา ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาความรู๎ด๎านการ
ปราบปรามยาเสพติดโดยใช๎คอมพิวเตอร์ ทําให๎เจ๎าหน๎าที่ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดแพรํได๎รับ
ความรู๎ ความเข๎าใจในระดับสูงในทุกด๎านโดยเฉพาะในด๎านการตรวจค๎นรํางกาย  การตรวจค๎นรถยนต์  
การตรวจค๎นตู๎บรรทุกสินค๎าอยํางถูกต๎องและหลังจากการฝึกอบรมแล๎วพบวําเจ๎าหน๎าที่ตํารวจสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎รับไปปฏิบัติงานในด๎านการปราบปรามยาเสพติดได๎มากขึ้น  แตํประชาชนยังมีความ
คิดเห็นวําการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจยังอยูํในระดับพอใช๎เทํานั้น  
 เอก รัชต์  แปง สนิท (2549) ได๎ศึกษา การมีสํวนรํวม ของชุมชนในการควบคุ ม
อาชญากรรมด๎าน ยาเสพติดในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบวําประชาชนสํวนใหญํมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง  หากแตํประชาชนยังสับสน
ในบางเรื่อง ได๎แกํ การจับกุมผู๎ขายยาบ๎า  ทั้งหมดจะสามารถทําให๎ยาบ๎าหมดไปได๎  การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นหน๎าที่ของตํารวจเทํานั้น  สําหรับผลการศึกษาการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการดูแลปูองกันอาชญากรรมพบวํา ประชาชนในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  สํวนใหญํมี
สํวนรํวมในการดูแลอาชญากรรมคํอนข๎างน๎อย  เว๎นแตํจะมีสํวนรํวมเฉพาะสํวนที่ตนมีความสัมพันธ์  
เชํน ติดตามผลความคืบหน๎าในการจับกุมคนร๎ายจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ  ตักเตือนบุคคลในครอบครัว
ไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดและอาชญากรรม  ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่ทําให๎ประชาชนไมํ
เข๎าไปมีสํวนรํวมในการปูองกันปัญหายาเสพติด  คือ การศึกษา ความยากจน  การขาดผู๎นํา  และเรื่อง
ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 จักษ์ จิตตธรรม (2552) ศึกษา ถึง การพัฒนารูปแบบการบริหารการมีสํวนรํวมของ  
สํานักงานตํารวจแหํงชาติ ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมใน
เด็กด๎อยโอกาส พบวํา ยาเสพติดที่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบันคือยาบ๎า อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนมากที่สุด 
คือการลักทรัพย์ กลุํมบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดยาเสพติดและกํออาชญากรรมคือกลุํมวัยรุํนที่ขาด
การดูแลเอาใจใสํ สถานที่ท่ีสํงเสริมให๎เกิดการติดยาเสพติดและอาชญากรรมคือชุมชนแออัดและร๎าน
เกมส์คอมพิวเตอร์ แนวโน๎มในอนาคตของปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมจะเพ่ิมมากข้ึน เด็กด๎อย
โอกาสในพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นเด็กที่ไมํมีคนดูแลและไมํได๎ไปโรงเรียน แหลํงที่อยูํอาศัยของเด็กด๎อยโอกาส
คือบ๎านเชําและชุมชนแออัด เด็กด๎อยโอกาสสํวนใหญํเป็นวัยรุํนและกํอปัญหายาเสพติด ซึ่งสํานักงาน
ตํารวจแหํงชาติมีนโยบายและแผนการปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมท่ีถือเป็นนโยบายสําคัญ     
โดยให๎มีการปราบปรามอยํางเข๎มงวดโดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการมีปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมในระดับสูง ซ่ึงมอบหมายให๎เจ๎าที่ตํารวจทุกนายเป็นผู๎รับผิดชอบ สําหรับ ในการปูองกัน  
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ยาเสพติดมีโครงการและกิจกรรมในการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี
นโยบายการปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรม มอบหมายให๎ครูประจําชั้นและครูฝุายปกครองเป็น
ผู๎รับผิดชอบหลัก มีการปูองกันยาเสพติดโดยการให๎ความรู๎โดย การสอดแทรกเนื้อหาในวิชาที่สอน 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานต๎องการให๎สํานักงานตํารวจแหํงชาติเข๎าไปมีสํวนรํวมในการวางแผนรํวมกันจัด
การศึกษาเพ่ือปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรม องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการมีสํวนรํวม
ของสํานักงานตํารวจแหํงชาติในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมใน
เด็กด๎อยโอกาส ประกอบด๎วย 1) วัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ เพื่อปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมใน
เด็กด๎อยโอกาส 2) หลักการแนวคิดที่สําคัญ คือ สํงเสริมแนวคิดความเป็นหุ๎นสํวนในการทํางานรํวมกัน
ระหวํางสถานีตํารวจกับโรงเรียน  ผู๎ปกครอง และชุมชน 3 ) ลักษณะการมีสํวนรํวมที่สําคัญ คือ การ
รํวมอยํางเป็นทางการโดยเป็นคณะกรรมการ 4) ระดับการมีสํวนรํวมที่สําคัญ คือ การรํวมกันสอนและ
ดําเนินการ และ 5) บทบาทของการมีสํวนรํวมที่สําคัญ คือ การรํวมเป็นคณะกรรมการการวางแผนใน
ด๎านตํางๆ เพื่อปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมในเด็กด๎อยโอกาส  
 สํวนการขําว (2554) สรุปถึง ผลการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดที่ผํานมา พบวํา   
ยาบ๎ายังคงเป็นตัวยาหลักท่ีแพรํระบาดทั่วประเทศ มีการจับกุมเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง นับตั้งแตํปี 2549    
พบการจับกุมในปริมาณมากกวําหนึ่งล๎านเม็ดมากขึ้นในพ้ืนที่ตอนใน ซึ่งสํวนใหญํลักลอบนําเข๎าทาง
ชายแดนภาคเหนือ การจับกุมที่มากกวําหนึ่งแสนเม็ดที่พบมากขึ้นและยังพบอีกวําของกลางมักมีไอซ์
รวมอยูํด๎วย การลําเลียง ยาเสพติดปริมาณมากจะซุกซํอนในชํองลับที่ได๎ทําขึ้นหรือตามชิ้นสํวนตํางๆ 
ของรถยนต์หรือรถยนต์บรรทุก เชํน ถังน้ํามัน ถังแก๏ส เป็นต๎น หรือซุกซํอนปะปนกับผลิตผลทางการ
เกษตรหรือสินค๎าอ่ืนเพื่อดูให๎กลมกลืน ยาเสพติดที่มีปริมาณไมํมากจะถูกลําเลียงแบบกองทัพมด โดย
แรงงานตํางชาติซึ่งมีหนังสือเดินทางและขออนุญาตทํางานในพ้ืนที่ตอนในอยํางถูกกฎหมาย ซุกซํอน
ในรํางกายหรือพันไว๎ตามสํวนตํางๆ ของรํางกาย ในเครื่องแตํงกายหรือกระเป๋าเดินทางชนิดหิ้วสะพาย 
หรือลากจูง เดินทางเข๎าสูํพื้นท่ีตอนในโดยรถยนต์โดยสารประจําทางสาธารณะ รถตู๎ รถไฟ และ
เครื่องบิน หรือการจัดสํงทางพัสดุไปรษณีย์หรือสํงผํานบริษัทขนสํงสินค๎าของเอกชน เพ่ือเก็บไว๎แล๎ว 
รอจําหนํายในบ๎านเชํา อพาร์ทเม๎นท์ หรือในรถยนต์ซึ่งแยกจอดท้ิงไว๎ตามสถานที่ตํางๆ  
 มนตรี สิงห์โตทอง (2554) ได๎ศึกษาวิจัยถึง ประสิทธิผลของการนํานโยบายการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ตํารวจภูธรภาค 1 พบวํา 1) การบริหารโดยการนํา
นโยบายในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารตามภารกิจหน๎าที่
ความรับผิดชอบเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประเทศชาติและประชาชนทั่วไป โดยมีความคิดเห็นวํา  
1.1) มีการกวดขันอยํางตํอเนื่องและอยํางเข๎มข๎นตามนโยบายรัฐบาลโดยยึดกฎหมายและหลักนิติ
ธรรมเป็นหลัก มีการประสานความรํวมมือเพ่ือดําเนินการ 1.2) มีการประสานความรํวมมือเพ่ือ
ดําเนินการปูองกันปราบปรามยาเสพติด 1.3) มีการพัฒนาชํองทางในการแจ๎งขําวสาร ข๎อร๎องเรียน 
หรือเบาะแสผํานทุกชํองทางโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี และ 1.4) มีการดําเนินการทางอาญาและวินัย
กับข๎าราชการตํารวจที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดอยํางเด็ดขาด 2) การปฏิบัติตามนโยบายการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ มีสภาพปัญหานําไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารงาน
ตามภารกิจหน๎าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประเทศชาติและประชาชน โดยมี
แนวทางการแก๎ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ มุํงดําเนิน
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นโยบายด๎วยการมีสํวนรํวมของคนในชาติทุกภาคสํวน โดยไมํกํอให๎เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็น
รากฐานการนําไปสูํความยั่งยืนของการแก๎ไขปัญหา จึงดําเนินการตามลําดับ ได๎แกํ 2.1) ใช๎หลักเมตตา
ธรรมในการตัดวงจรด๎านผู๎เสพหรือผู๎ติดยาเสพติดซึ่งมีผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับผลกระทบและเดือดร๎อนมาก
ที่สุด และ 2.2) การตัดวงจรกลุํมเสี่ยงและปูองกันมิให๎ผู๎เสพติดรายใหมํ ด๎วยการแก๎ปัญหากลุํมเสี่ยง 
พ้ืนที่เสี่ยงและสร๎าง ภูมิค๎ุมกันในกลุํมเด็กและเยาวชน และ 3)แนวทางการพัฒนานโยบายในการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดมีการทุํมเทอยํางเต็มที่ อดทนในการปฏิบัติหน๎าที่ของข๎าราชการตํารวจ ทําให๎
ประชาชนมีความมั่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกท้ังเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ในการจัดการบริหารการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดมีความชัดเจนและ
เหมาะสมในปัจจุบัน  
 สํานักยุทธศาสตร์ (2555) สรุปถึง สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย พบวํา  
ยาบ๎ายังคงเป็นตัวหลัก ในขณะที่ไอซ์มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน๎มที่ไอซ์จะเข๎ามาอยูํในระดับ
เดียวกันกับยาบ๎า เนื่องจากกลุํมผู๎ใช๎เป็นกลุํมเดียวกัน มีสารออกฤทธิ์ตัวเดียวกันและผู๎ค๎าใช๎กลยุทธ์
ทางการตลาดโดยการแบํงขายยํอยเป็นตัก ตักละ 300-500 บาท (ขณะที่ยาบ๎าราคาอยูํ ในชํวง 200-
300 บาท/เม็ด) เพ่ือให๎ผู๎เสพสามารถซื้อมาเสพแทนยาบ๎าได๎ การแบํงขายเป็นตักจะทําให๎ไอซ์มีราคา
เทํากับยาบ๎าหรือแพงกวําเล็กน๎อย และยังพบวํามักจะมีการจับกุมได๎พร๎อมกับยาบ๎าซึ่งจาก สถิติการ
จับกุมรายสําคัญ พบวํามีสัดสํวนถึงร๎อยละ 34.2 จากเดิมร๎อยละ 31.7 และร๎อยละ 48.8 ในเดือน 
พฤศจิกายน 2554 และเดือน ธันวาคม 2554 ตามลําดับ สถานการณ์ปัญหาการค๎ายาเสพติดในชํวง
เดือน มกราคม 2555 ยังคงมีความรุนแรงอยํางตํอเนื่อง พิจารณาจากสถิติการจับคดียาเสพติดราย
สําคัญ ที่พบวํา ทั้งจํานวนคดี จํานวนผู๎ต๎องหา และปริมาณของกลางที่ตรวจยึดได๎ยังมีปริมาณที่สูงอยูํ  
โดยเฉพาะยาบ๎าและไอซ์ โดยในชํวงเดือนนี้สามารถจับกุมได๎ 60 คดี ผู๎ต๎องหา 108 คน จากเดิมเดือน 
ธันวาคม 2554 จับกุมได๎ 66 คดี ผู๎ต๎องหา 131 คน ปริมาณของกลางที่ยึดได๎เพ่ิมข้ึนจากเดิม ได๎แกํ 
ยาบ๎า 6,158,252 เม็ด (จากเดิม 3,490,866 เม็ด) ไอซ์ 273.5 กิโลกรัม (จากเดิม 197.4 กิโลกรัม) 
กัญชา 1,528 กิโลกรัม (จากเดิม 1,436 กิโลกรัม) สํวนปริมาณของกลางที่ยึดได๎ลดลง ได๎แกํ เฮโรอีน 
3.5 กิโลกรัม (จากเดิม 189.9 กิโลกรัม) โคเคน 397.0 กรัม (จากเดิม 1,500 กรัม) ยาแก๎หวัดที่มี
สํวนผสมของซูโดอีเฟดรีน 1,569,000 เม็ด (จากเดิม 2,000,000 เม็ด) ฝิ่น 2,000 กรัม ยางกัญชา 4.3 
กิโลกรัม และอีเฟดรีน 6.5 กิโลกรัม กลุํมนักค๎ายาเสพติดยังคงมีการลําเลียงยาเสพติดเพ่ือเข๎ามาใน
พ้ืนที่ตอนในและมีการพักคอยยาเสพติดไว๎ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นจํานวนมาก เห็นได๎
จากสถิติการจับกุมรายสําคัญ พบวําจากสถิติการจับกุมรายสําคัญท้ังหมด 60 คดี เป็นคดีที่อยูํในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ถึงร๎อยละ 38.3 โดยปริมาณของกลางยาบ๎าที่ยึดได๎ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล คิดเป็นร๎อยละ 85.5 ของการจับกุม รายสําคัญท้ังหมด ไอซ์ คิดเป็นร๎อยละ 92.8 ของการ
จับกุมรายสําคัญทั้งหมด ในชํวงเดือนนี้สามารถ จับกุมนักค๎าระดับล๎านเม็ดได๎ 1 คดี คือเมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2555 ที่หมูํบ๎านสัมมากร รังสิต-คลองสอง อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถยึดยาบ๎า
ได๎จํานวน 3,846,000 เม็ด และไอซ์ น้ําหนัก 71 กิโลกรัม ขณะเดียวกันก็ยังพบวํามีการเคลื่อนไหว
ของกลุํมนักค๎าในระดับแสนเม็ดและหมื่นเม็ดอยูํอยํางตํอเนื่องและมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน โดยการจับกุมคดี
รายสําคัญท่ีมีการยึดยาบ๎าในระดับแสนเม็ด สามารถจับกุมได๎ถึง 7 คดี ผู๎ต๎องหา 23 คน ยาบ๎าจํานวน  
1,659,800 เม็ด         
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 2.8.2 งานวิจัยที่เก่ียวข๎องตํางประเทศ 
 สโตคลี่ย์ ( Stokely, 1978) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานรํวมกัน
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนสําหรับการปูองกันสารเสพติด ซึ่งในขั้นแรกเพ่ือการประเมินผลการปูองกัน 
สารเสพติด ซึ่งดําเนินการรํวมกันโดยโรงเรียนและชุมชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย เครื่องมือที่ใช๎คือแบบ
สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยประเมินผลที่ได๎รับและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ ผลการวิจัยพบวํา 
วัตถุประสงค์ที่บรรลุสําเร็จสูงสุดคือการมีสํวนรํวมในการปูองกันยาเสพติดของนักเรียน ผลการแนะ
แนวของครูประจําชั้น สํวนวัตถุประสงค์ที่ยังต๎องได๎รับการพัฒนา ได๎แกํ การประสานสัมพันธ์กับชุมชน
การมีสํวนรํวมในการวางแผนของนักเรียนและการจัดสรรเงินงบประมาณ  
 มาแรนโกนิ ( Marangoni, 1989) ได๎ศึกษาเรื่อง ทัศนะของผู๎บริหาร ครู นักเรียนและ
นักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชนและโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีตํอนักเรียนที่ใช๎สารเสพติดเพ่ือ
จะวัดความแตกตํางระหวํางทัศนคติของผู๎บริหาร ครู นักเรียนและนักศึกษา ที่มีตํอนักเรียนที่ใช๎สาร
เสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชนและโรงเรียนอาชีวศึกษาซึ่งตั้งอยูํในภาคตะวันออกเฉียงใต๎ของ
รัฐเพนซิวาเนีย ซึ่งผลการวิจัยพบวํากลุํมตัวอยํางหลายกลุํมมีทัศนคติเป็นลบตํอนักเรียนและนักศึกษา
ที่ใช๎สารเสพติด ผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชนและในโรงเรียนอาชีวศึกษา รวมทั้งบุคลากรใน
โรงเรียนมีทัศนคติเป็นลบน๎อยตํอนักเรียนที่ใช๎สารเสพติดจําพวกแอลกอฮอล์ แตํกรณีที่มีทัศนคติเป็น
ลบมากกับนักเรียนที่เก่ียวข๎องกับยากลํอมประสาท และยังได๎ข๎อเสนอแนะวําการให๎การศึกษาคือ
ทางออกท่ีดีที่สุดในการปูองกันการใช๎สารเสพติดและการศึกษาเป็นสํวนสําคัญในการชํวยเหลือ
นักเรียนที่ใช๎สารเสพติด  
 วูดแมน ( Woodman, 1994) ได๎ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเข๎ารํวมในการให๎การศึกษา
เรื่องแอลกอฮอล์และยาเสพติดชนิดอื่นในโครงการปูองกันยาเสพติดในนักเรียนระดับเกรด 6-12 เพ่ือ
หารูปแบบของการเข๎ารํวมโครงการให๎การศึกษาและปูองกันยาเสพติดในนักเรียนเกรด 6-12 ตามตัว
แปร  ที่ตั้งตําบล ระดับเกรด และจํานวนโครงการที่นักเรียนมีสํวนรํวม จํานวน 64,855 คน  จาก 16 
โรงเรียน และโรงเรียนที่ปราศจากยาเสพติด 1 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวําตัวแปรเพศมีผลตํอความ
แตกตํางในการเข๎ารํวมโครงการ โดยเพศหญิงเข๎ารํวมโครงการคํายปูองกันยาเสพติด โครงการผู๎นําใน
กลุํมเพ่ือนที่ปราศจากยาเสพติดมากกวําเพศชาย สํวนเพศชายเข๎ารํวมโครงการกีฬามากกวําเพศหญิง 
และพบวํานักเรียนเข๎ารํวมโครงการปูองกันที่จัดขึ้นต่ํากวําร๎อยละ 50 โดยเฉลี่ย ระดับประถมศึกษา
เข๎ารํวมโครงการปูองกัน 1 โครงการ สํวนระดับมัธยมศึกษาเข๎ารํวมโครงการปูองกัน 2 โครงการ  
 กิเจอร์ ( Giger, 1995) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง สภาพการควบคุมการใช๎สารเสพติดใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐเพ่ือประเมินสภาพการนําไปใช๎และนโยบายวําด๎วยการใช๎สารเสพติดใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของมลรัฐในสหรัฐอเมริกา โดยเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมปัญหาการใช๎สารเสพติดในโรงเรียนมัธยมของรัฐจากอาจารย์ใหญํทั่วประเทศ จํานวน 243 คน  
ผลการวิจัยพบวํา โรงเรียน 94 % ได๎เขียนนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการใช๎ยาเสพติดของนักเรียน
และลูกจ๎าง และ 76 % ของโรงเรียนได๎นําโครงการปูองกันยาเสพติดมาใช๎แล๎ว  
 มัลฮอล์ ( Mulhall, 1995) ทําการวิจัย การตรวจสอบผลของการใช๎หลักสูตรและไมํ
ใช๎หลักสูตรในโครงการปูองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎นเกี่ยวกับการใช๎สารเสพติดของ
วัยรุํนเพ่ือประเมินผลการกระทบของโครงการปูองกันยาเสพติดในเด็กวัยรุํนโดยการใช๎หลักสูตรและไมํ
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ใช๎หลักสูตร ผลการวิจัยพบวํา โครงการปูองกันยาเสพติดของโรงเรียนสามารถให๎ผลทางบวกตํอความรู๎ 
และทัศนคติ แตํมีผลทางลบตํอแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาเสพติดชนิดอื่นๆ หลังการทดลองและติดตาม
ผลระยะ 1 ปี พบวําโครงการไมํมีผลกระทบตํอการเพ่ิมทักษะในกลุํมเพ่ือนหรือลดความไวตํอความ
กดดันของกลุํมเพื่อน  
 โบแวน และคนอ่ืนๆ ( Browen & et al., 1995) ศึกษาวิจัยถึง นโยบายการรวมกลุํม
ในโรงเรียนเป็นกลวิธีลดการสูบบุหรี่ในเด็ก เพ่ือทําการศึกษาผลกระทบตํอสุขภาพของพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ โดยทําการศึกษาในกลุํมผู๎สูบบุหรี่สํวนหนึ่ง จากโรงเรียนนานาชาติในทุกระดับชั้น ผลการวิจัย
พบวํา ความเชื่อม่ันในตนเองไมํเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาอันสั้น แตํความรู๎และทัศนคติหลังการทดสอบเพ่ิม
สูงขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด และพบวําความรู๎และทัศนคติมีความสําคัญเชิงบวกในการตัดสินใจ นั่นคือ         
ถ๎านักเรียนได๎รับความรู๎ที่ถูกต๎องจะทําให๎มีการตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต๎อง ซึ่งผู๎วิจัยสรุปแนวความคิดวํา 
กลุํมเพ่ือนมีอิทธิพลมากกวําความรู๎และทัศนคติที่ได๎รับ 
 
2.9 นิยามปฏิบัติการ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับแนวคิดของตัวแปรที่ศึกษานโยบายด๎านยาเสพติด
ของรัฐบาล ปัจจัยด๎านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
ประสิทธิผลการนํานโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ผู๎วิจัยจึงได๎นําตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อกําหนดเป็นนิยามปฏิบัติการ ดังนี้  
 1.  นโยบายด๎านยาเสพติดของรัฐบาล หมายถึง นโยบายที่รัฐบาล (โดย นายกรัฐมนตรี) ได๎
แถลงตํอรัฐสภาในคราวการเข๎ารับตําแหนํงและกํอนที่จะเริ่มปฏิบัติหน๎าที่ โดยกําหนดให๎การแก๎ไขและ  
ปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแหํงชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผู๎ผลิต   
ผู๎ค๎า ผู๎มีอิทธิพล และผู๎ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด  ยึดหลัก ผู๎เสพคือผู๎ปุวยที่
ต๎องได๎รับการ บําบัดรักษาให๎กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร๎อมทั้งมีกลไกติดตามชํวยเหลืออยํางเป็น
ระบบ ดําเนินการอยํางจริงจังในการปูองกันปัญหาด๎วยการแสวงหาความรํวมมือเชิงรุกกับตํางประเทศ  
ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติดที่ลักลอบเข๎าสูํประเทศภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ดําเนินการปูองกันกลุํมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับ
ยาเสพติด รวม 4 รายการ ได๎แกํ 1) ความชัดเจนของนโยบาย 2) ความเข๎าใจในนโยบาย 3) นโยบาย
สามารถนําไปปฏิบัติได๎ และ 4) นโยบายสามารถวัดผลได๎ 
 2.  ปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิผลการนํานโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือยุทธวิธีที่นํา
นโยบายด๎านยาเสพติดของรัฐบาลไปสูํการปฏิบัติที่เก่ียวข๎องกับการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 7 รายการ ประกอบด๎วย 1) การสร๎างพลังสังคม/พลังชุมชน  
2) การแก๎ไขปัญหาผู๎เสพ/ผู๎ติด 3) การสร๎างภูมิค๎ุมกัน/ปูองกัน 4) การปราบปราม/บังคับใช๎กฎหมาย  
5) การรํวมมือระหวํางประเทศ 6) การสกัดก้ัน และ 7) การบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  การสร๎างพลังสังคม /พลังชุมชน  หมายถึง การ ทําให๎หมูํบ๎าน /ชุมชน  ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีการรวมตัวเป็นพลังแผํนดินและใช๎พลังที่รวมตัวนี้ดําเนินการปูองกัน
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เฝูาระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในหมูํบ๎าน /ชุมชน รวมทั้งสํงเสริมให๎องค์กร  หนํวยงาน โรงเรียน 
สถานประกอบการ ภาคเอกชนทุกแหํง ได๎รวมกันเป็นพลังแผํนดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด  
 2)  การแก๎ไขปัญหาผู๎เสพ /ผู๎ติด หมายถึง การลดจํานวนผู๎เสพ /ผู๎ติดยาเสพติด คาดวํามี
จํานวนผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก โดยจะดําเนินการนําผู๎เสพเข๎ารับการบําบัดรักษา
ในทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด ระบบต๎องโทษ ขยายสถานบําบัดให๎เพียงพอ  และให๎
องค์กรภาคเอกชน  ภาคชุมชน  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  มีสํวนรํวมกันบําบัดรักษา  รวมทั้งจะ
ดําเนินการตํอผู๎เสพให๎ครบวงจร  ทั้งติดตามชํวยเหลือ  ฟ้ืนฟู ดูแล ผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด ในด๎านอาชีพ 
การงาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางเป็นปกติ และไมํกลับไปมีพฤติการณ์ซ้ําอีก  
 3)  การสร๎างภูมิค๎ุมกัน /ปูองกัน หมายถึง การ สร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดให๎กับประชาชน  
เยาวชนทั่วไป เยาวชนกลุํมเสี่ยง เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันตํอปัญหายาเสพติดให๎กับประชาชน ในพ้ืนที่ ซึ่งจะ
เป็นการตัดการเพ่ิมข้ึนของผู๎เสพรายใหมํ  โดยให๎ความสําคัญ กับการปูองกันในสถานศึกษาทุกแหํง  
รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือตํอปัญหายาเสพติดให๎หมดไป  เพ่ือสร๎างคุณภาพชีวิต  ทัศนคติที่ดีให๎กับ
เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติเพ่ือไมํให๎ยุํงเก่ียวกับยาเสพติด  
 4)  การปราบปราม /บังคับใช๎กฎหมาย  หมายถึง การลดผู๎ผลิต ผู๎ค๎า ผู๎ลําเลียงยาเสพติด
ในทุกระดับ เพ่ือตัดวงจรที่จะนํายาเสพติดมายังตลาดผู๎เสพในพ้ืนที่ โดยเน๎นหลักการบังคับใช๎กฎหมาย
ตามหลักนิติธรรมอยํางเครํงครัด ใช๎มาตรการทางด๎านทรัพย์สิน  การสืบสวนขยายผลเป็นแนวทาง การ
ปฏิบัติหลัก  จะมํุงลดความเดือดร๎อนของประชาชนตํอปัญหาการค๎ายาเสพติดในชุมชน  การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมให๎เอื้ออํานวยตํอการปราบปรามยาเสพติด  รวมทั้งการลงโทษเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดอยํางเด็ดขาด  
 5)  การ รํวมมือระหวํางประเทศ  หมายถึง การ แสวงหาความรํวมมือกับตํางประเทศ   
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือรํวมกันปราบปรามการผลิตและค๎ายาเสพติด  มิให๎ปัญหา
ยาเสพติดเป็นภัยของแตํละประเทศ  โดยเรํงรัดความรํวมมือ ในทุกๆ ด๎าน ทั้งในด๎านการขําว  การ
ปราบปราม การปฏิบัติการรํวม รวมทั้งใช๎นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนตามแนวทางปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ให๎ชายแดนมีความเป็นอยูํอยํางสันติ  
 6)  การสกัดก้ัน หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  มิให๎มี
การลักลอบนํายาเสพติดสูํประเทศไทย เพ่ือสร๎างแนวสกัดก้ันที่มีประสิทธิภาพ โดยจะเสริมความมั่นคง
ตามแนวชายแดน  เพ่ิมการลาดตระเวน  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัดตามเส๎นทางชายแดน  การสร๎าง
หมูํบ๎านชุมชนเข๎มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมูํบ๎านสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน  จัดระเบียบหมูํบ๎าน   
ตามแนวชายแดน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดก้ันตามเส๎นทางตอนใน ของพ้ืนที่ 
ให๎เป็นเครือขํายการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด มิให๎เข๎าสูํตอนในของประเทศ  
 7)  การบริหารจัดการ  หมายถึง การระดมสรรพกําลัง ในพ้ืนที่เข๎าแก๎ไขปัญหายาเสพติด   
มีการจัดองค์กร  กลไกการแก๎ไขปัญหายาเสพติด ในแตํละระดับ บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ   
ทั้งในด๎านโครงสร๎าง  กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนากําลังคน  การสร๎างขวัญกําลังใจแกํ
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดดีเดํน ฯลฯ  
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 3.  ประสิทธิผลการนํานโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมายถึง ผลการดําเนินงานของสํวนราชการที่เก่ียวข๎องได๎ถือปฏิบัติตาม
นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่สามารถสําเร็จ
ลุลํวงตามเปูาหมายและตามวัตถุประสงค์ท่ีได๎กําหนดไว๎ ในปีงบประมาณ 2556 (เดือน ตุลาคม 2555   
ถึงเดือน กันยายน 2556) รวม 3 รายการ ประกอบด๎วย 1) การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด   
2) การสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํประชาชน และ 3) การสร๎างความยั่งยืนในการแก๎ไขปัญหาระยะยาว  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด หมายถึง ผลการดําเนินงานของสํวน
ราชการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแตํละระดับได๎รํวมกัน บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ  มีความ
เข๎าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายด๎านยาเสพติดของรัฐบาลและปัจจัยด๎านการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด สามารถลดผู๎ผลิต ผู๎ลําเลียง ผู๎ค๎ายาเสพติดในทุกระดับ  เพ่ือตัดวงจรที่จะนํายาเสพติดมายัง
ตลาดผู๎เสพในพ้ืนที่ โดยเน๎นหลักการบังคับใช๎กฎหมายตามหลักนิติธรรมอยํางเครํงครัด  ใช๎มาตรการ
ทางด๎านทรัพย์สิน  การสืบสวนขยายผล  ประสานความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านเพื่อ สกัดกั้นและ
ปราบปรามการผลิต  การลําเลียงย าเสพติดตามแนวชาย แดน การนําเข๎า และการค๎าให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายและสามารถบรรลุหรือผํานเกณฑ์ที่กําหนดไว๎  
 2)  การสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํประชาชน หมายถึง ผลการดําเนินงานของสํวนราชการ
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแตํละระดับได๎รํวมกันดําเนินงานตามนโยบายด๎านยาเสพติดของรัฐบาลและ
ปัจจัยด๎านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไป อยํางมีประสิทธิภาพ  สามารถลดความรุนแรง
ของปัญหายาเสพติดลงได๎ในระดับที่พอใจ จนไมํสํงผลกระทบตํอดําเนินชีวิตตามปกติของประชาชนใน
พ้ืนที่ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือคณะทํางานด๎านยาเสพติดเพ่ือดําเนินการปูองกันแก๎ไขและ
ปราบปรามยาเสพติดในระยะยาวอยํางตํอเนื่อง ประชาชนโดยสํวนใหญํมีความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
การดําเนินงานของสํวนราชการหรือหนํวยงาน  
 3)  การสร๎างความยั่งยืนในการแก๎ไขปัญหาระยะยาว หมายถึง ผลการดําเนินงานของ
สํวนราชการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแตํละระดับ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนได๎ รวมตัวกันเป็น
พลังแผํนดินและใช๎พลังที่รวมตัวกันนี้เพ่ือปูองกันเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติด มุํงสร๎างภูมิค๎ุมกัน    
ยาเสพติดให๎กับประชาชน เยาวชนทั่วไปและโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุํมเสี่ยง เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันตํอ
ปัญหายาเสพติดให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ 
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 การกําหนดมาตรการวัดเพื่อสร๎างข๎อคําถาม ผู๎วิจัยได๎กําหนดรายการตัวแปรและดัชนีชี้วัด   
ให๎เป็นไปตามนิยามปฏิบัติการดังกลําว แสดงได๎ตามตารางท่ี 2.21 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.21 แสดงรายการตัวแปรและดัชนีชี้วัดตัวแปร 
 

 

รายการตัวแปร ดัชนีชี้วัด 
ตัวแปรอิสระ 
1. นโยบายด๎านยาเสพติดของรัฐบาล  
    รวม 4 รายการ ได๎แกํ 
    1.1 ความชัดเจนของนโยบาย 
    1.2 ความเข๎าใจในนโยบาย 
    1.3 นโยบายสามารถนําไปปฏิบัติได๎ 
    1.4 นโยบายสามารถวัดผลได ๎
2. ปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิผลการนํา 
    นโยบายการปูองกันและปราบปราม 
    ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก 
    เฉียงเหนือตอนบน รวม 7 รายการ 
    ได๎แกํ 
    2.1 การสร๎างพลังสังคม/พลังชุมชน   

 
ยุทธศาสตร์ โครงการหรือแผนงาน เพ่ือให๎สํวนราชการ
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนําไปสูํการปฏิบัติ ได๎แกํ 
(1) นโยบายต๎องมีความชัดเจน มีรายละเอียดที่ถูกต๎อง 
(2) นโยบายต๎องมีความเข๎าใจได๎งํายตํอผู๎ปฏิบัติงาน 
(3) นโยบายต๎องสามารถนําไปปฏิบัติได๎จริง 
(4) นโยบายต๎องสามารถวัดผลการนําไปปฏิบัติได๎จริง 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน/เปูาหมาย/ 
วัตถุประสงค์ที่เป็นปัจจัยด๎านการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
 
ดําเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในหมูํบ๎าน/ชุมชน 
(1) รณรงค์กระตุ๎นจิตสํานึก เสริมสร๎างให๎พลังสังคมทุก
หมูํเหลําตระหนึกถึงวาระแหํงชาติในเรื่องยาเสพติด 
(2) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหมูํบ๎าน/ชุมชน เฝูาระวัง
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยอาศัยการรวมพลังกัน 
(3) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับทุกหมูํบ๎านกองทุนแมํของ  
แผํนดินและขยายหมูํบ๎านเพ่ิมข้ึนใหมํ 
(4) สํงเสริมการรวมกลุํมภาคประชาชนหรือกลุํมสังคม
ด๎านยาเสพติด เพื่อเป็นกลไกในการเฝูาระวังยาเสพติด
ควบคูํกับภาครัฐ 
(5) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาคชุมชน และ 
การสนับสนุนจากภาครัฐในการปูองกันและเฝูาระวัง 
ยาเสพติด 
(6) สนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีความ
รับผิดชอบ ดูแลการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่ ด๎วยการสนับสนุนงบประมาณสําหรับกิจกรรม 
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ตารางท่ี 2.21 (ต่อ) 
 

รายการตัวแปร ดัชนีชี้วัด 
    2.2 การแก๎ไขปัญหาผู๎เสพ/ผู๎ติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.3 การสร๎างภูมิค๎ุมกัน/ปูองกัน  
 

การ นําผู๎เสพ /ผู๎ติดยาเสพติด เพื่อ เข๎ารับการ
บําบัดรักษา   ทั้งในระบบสมัครใจ  ระบบบังคับบําบัด  
และระบบต๎องโทษ 
(1) แนวทางสร๎างความรัก ความเมตตา ความหํวงใย 
ให๎โอกาสผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดกลับตัวเป็นคนดี 
(2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์รูปแบบตํางๆ ค๎นหาผู๎เสพ/  
ผู๎ติดยาเสพติด ให๎เข๎าสูํระบบการสมัครใจบําบัดรักษา 
(3) สําหรับกลุํมผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด ที่เป็นนักเรียน 
ให๎คัดแยกบําบัดรักษาเป็นกลุํมเฉพาะ 
(4) กรณีผู๎เข๎าสูํระบบบังคับบําบัดและระบบต๎องโทษ 
ให๎นําเข๎าสถานบําบัดฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติดหรือสถาน
พินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน ตามท่ีกําหนดไว๎ 
(5) มีระบบการติดตามดูแล ชํวยเหลือ ผู๎ที่ผํานการ
บําบัดรักษาฯ เพ่ือให๎อยูํในสังคมได๎อยํางปกติ 
การสร๎างภูมิคุ๎มกัน /ปูองกันยาเสพติดให๎กับประชาชน   
เยาวชนทั่วไปหรือเยาวชนกลุํมเสี่ยง  ให๎ความสําคัญใน
การปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแหํงในพ้ืนที ่
(1) สร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดในโรงเรียน สถานศึกษา 
เชํน กลุํมนักเรียนและนักศึกษา 
(2) จัดวิทยากรด๎านยาเสพติดให๎ความรู๎แกํนักเรียน 
นักศึกษา ในโรงเรียน สถานศึกษา เชํน ครูตํารวจด๎าน
ยาเสพติดหรือครูตํารวจรูปแบบอื่นๆ  
(3) จัดกิจกรรมเพ่ือการปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติด 
ในโรงเรียน สถานศึกษา เชํน มีเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ
ประจํา โรงเรียนหรือสถานศึกษา มีศูนย์เครือขํายเจ๎า
พนักงานสํงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
(4) สํงเสริมบทบาทกลุํมอาสาสมัครภาคประชาชน 
เพ่ือเฝูาระวังยาเสพติดในหมูํบ๎าน/ชุมชน เชํน อปพร. 
ตํารวจบ๎าน หรืออาสาสมัครพลังแผํนดินฯ 
(5) จัดระเบียบสังคมเพ่ือขจัดปัจจัยเสี่ยงตํอกลุํม
เยาวชน เชํน ตรวจตราสถานบันเทิง/สถานบริการ 
หอพักหรือที่พักเชิงพาณิชย์ ร๎านเกมส์ โต๏ะสนุกเกอร์ 
สถานที่อ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 2.21 (ต่อ) 
 

รายการตัวแปร ดัชนีชี้วัด 
 
 
    2.4 การปราบปราม/ 
         บงัคับใช๎กฎหมาย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.5 การรํวมมือระหวํางประเทศ 

(6) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งสถานประกอบการตํางๆ 
เชํน โรงงาน สถานประกอบการหรือยํานอุสาหกรรม 
การบังคับใช๎กฎหมาย  มาตรการทางด๎านทรัพย์สิน   
การสืบสวนขยายผล  การพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
และลงโทษเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เก่ียวข๎องกับยาเสพติด 
(1) ดําเนินการด๎านการขําวยาเสพติดอยํางจริงจัง โดย
ใช๎การขําวชี้นําการปราบปรามจับกุม 
(2) ลดปัญหาการค๎ายาเสพติดในทุกระดับ โดยเน๎น
การปราบปรามจับกุมนักค๎าและเครือขําย เปิดชํองทาง
การแจ๎งเบาะแสข๎อมูลจากแหลํงอื่น 
(3) นําข๎อมูลจากการขําว มากําหนดเป็นกลุํมเครือขําย 
เชํน ระดับพ้ืนที่ ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
(4) สนธิกําลังจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รํวมกัน
สืบสวนหาขําวและปราบปรามจับกุม เชํน ฝุาย
ปกครอง ตํารวจ ทหาร เป็นต๎น  
(5) ดําเนินการทางด๎านทรัพย์สินผู๎กระทําผิด ตัดวงจร
ทางการเงินของเครือขํายยาเสพติด ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง ตํางๆ 
(6) ลดการค๎ายาเสพติดในเรือนจํา เชํน สืบสวนหาขําว
ผู๎เกี่ยวข๎อง การสุํมตรวจผู๎ต๎องขัง/เจ๎าหน๎าที่ในเรือนจํา  
(7) ปูองกันปราบปรามเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เก่ียวข๎องกับ
ยาเสพติด ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน การกําหนด
มาตรการปกครอง ทางวินัย และทางอาญา 
(8) ปูองกันปราบปรามในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีดินที่มีการ
ปลูกพืชเสพติด 
การรํวมมือ กับตํางประเทศ  โดยเฉพาะอยํางยิ่ งกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน ในด๎านการขําวและด๎านปฏิบัติการ
รํวมกันปราบปรามการผลิตและค๎ายาเสพติด 
(1) ผลักดันในเชิงนโยบายให๎ประเทศเพ่ือนบ๎านขยาย
ความรํวมมือในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(2) พบปะหารือและติดตํอด๎านข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดกับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐประเทศเพ่ือนบ๎าน  
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    2.6 การสกัดก้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.7 การบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิผลการนํานโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
รวม 3 ด๎าน ได๎แกํ 
 
1. การลดความรุนแรงของปัญหา 
    ยาเสพติด 
 

(3) พัฒนากลไกความรํวมมือระหวํางประเทศบริเวณ
ชายแดน รํวมกันลาดตระเวน เพ่ือสกัดกั้นและเฝูา
ระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 
การตรวจตราเพื่อ สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
และพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
(1) วางแนวสกัดก้ัน ตามจุดที่ปรากฏจากการสืบสวน
หาขําววําเป็นบริเวณท่ีมีการลักลอบนําเข๎ายาเสพติด 
(2) เข๎มงวดตรวจตราในบริเวณท่ีเป็นดํานพรมแดน
ระหวํางประเทศ และบริเวณจุดจอดเรือ/ริมฝั่งแมํน้ํา
ระหวํางประเทศ 
(3) กวดขันการตั้งดํานตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัดก้ัน
ตามเส๎นทางตอนในของพ้ืนที่   
การที่ทุกภาคสํวนในพื้นท่ี รํวมมือกันเพ่ือ แก๎ไขปัญหา  
ยาเสพติด 
(1) จัดองค์กรหรือกลไกการแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
(2) การบริหารงบประมาณ คําใช๎จําย 
(3) การพัฒนากําลังคน และการสร๎างขวัญกําลังใจแกํ
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติด 
 
ผลของการดําเนินงานตามนโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ที่สําเร็จลุลํวงตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ 
ที่กําหนดไว๎ ในปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 ถึง  
กันยายน 2556)  
ผลการตัดวงจรการค๎ายาเสพติด มิให๎มายังตลาดผู๎เสพ
ในพ้ืนที่ เน๎นหลักการบังคับใช๎กฎหมาย  มาตรการทาง  
ด๎านทรัพย์สิน การสืบสวนขยายผล รํวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านเพื่อ สกัดกั้นและ ปราบปรามการผลิต  การ
ลําเลียงตามแนวชาย การนําเข๎าและการค๎า 
(1) ผลการจับกุมยาเสพติดในข๎อหาตํางๆ ได๎แกํ ผลิต  
จําหนําย ครอบครองเพ่ือจําหนําย ครอบครอง และ
เสพ โดยมีผลการจับกุมปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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2. การสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํประชาชน  
 

(2) ผลการปฏิบัติตามเปูาหมายการขยายผลจากผู๎เสพ 
ไปยังผู๎ค๎าในระดับตํางๆ และสามารถจับกุมผู๎ค๎าได๎  
(หนํวยวัด: ราย) 
(3) ผลการปฏิบัติตามเปูาหมายในการยึดทรัพย์สิน
ผู๎กระทําผิดยาเสพติด (หนํวยวัด: ราย) 
(4) ผลการปฏิบัติตามเปูาหมายในมูลคําทรัพย์สิน
ผู๎กระทําผิดยาเสพติด (หนํวยวัด: บาท) 
(5) ผลการปฏิบัติตามเปูาหมายในการจับกุมตาม
หมายจับและติดตามจับกุมผู๎ต๎องหาได๎  
(6) ผลการปฏิบัติในการปูองกันแก๎ไขการค๎ายาเสพติด
ในเรือนจํา 
(7) ผลการปฏิบัติตามโครงการบําบัดรักษาผู๎เสพ/ผู๎ติด
ยาเสพติด ในระบบสมัครใจบําบัดฯ และมีผู๎เข๎ารับการ
บําบัดฯ ทุกเดือน 
(8) ผลการปฏิบัติตามโครงการบําบัดรักษาผู๎เสพ/ผู๎ติด
ยาเสพติด ในระบบบังคับบําบัดฯ และมีผู๎เข๎ารับการ
บําบัดฯ ทุกเดือน 
(9) ผลการปฏิบัติตามโครงการติดตามดูแล ชํวยเหลือ 
ฟ้ืนฟูและพัฒนาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดที่ผํานการบําบัด
และกลับคืนสูํสังคมแล๎วทุกเดือน 
(10) ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง  
หรือสามารถควบคุมได๎ในระดับท่ีพอใจ 
(11) จํานวนผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง หรือ 
สามารถควบคุมได๎ในระดับท่ีพอใจ 
(12) จํานวนหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่ประสบปัญหายาเสพติด     
ในพ้ืนที่ลดลงหรือสามารถควบคุมได๎ในระดับท่ีพอใจ 
ผลการดําเนินงานของสํวนราชการหรือหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องในแตํละระดับ ได๎รํวมกัน บริหารจัดการอยําง
มีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์ชี้วัด ดังนี้ 
(1) มีการจัดตั้ง “ศูนย์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด”      
มีคําสั่งการจัดตั้งศูนย์/มีสถานที่ทํางาน/มีเจ๎าหน๎าที่/  
มีงบประมาณ/มีข๎อมูลอยํางเป็นระบบ 
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3. การสร๎างความยั่งยืนในการแก๎ไข 
    ปัญหาระยะยาว  

(2) มีการจัดทําคําสั่ง/แผนปฏิบัติการฯ อยํางครบถ๎วน 
(3) มีการประชุมเพื่อเรํงรัดติดตามผลการดําเนินงาน 
เป็นประจําทุกเดือน 
(4) มีการจัดสรรหรือได๎รับการสนับสนุนงบประมาณฯ 
(5) มีการรายงานผลในการดําเนินงานจากสํวนที่
เกี่ยวข๎อง เป็นประจําทุกเดือน 
(6) ประชาชนโดยสํวนใหญํมีความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในการดําเนินงานของสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
(7) ประชาชนโดยสํวนใหญํรํวมมือในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
ผลการเสริม สร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดให๎กับประชา ชน 
ให๎รวมตัวกันเป็นพลังแผํนดินเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดในระยะยาว 
(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร๎างจิตสํานึกในการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด (หนํวยวัด: ครั้ง) 
(2) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน/ชุมชน    
ที่ไมํมีปัญหายาเสพติด (หนํวยวัด: แหํง) 
(3) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน/ชุมชน 
ชายแดน (หนํวยวัด: แหํง)  
(4) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน/ชุมชน 
กองทุนแมํของแผํนดิน (หนํวยวัด: แหํง) 
(5) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน/ชุมชน     
ที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทุกขั้นตอน (หนํวยวัด: แหํง) 
(6) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน/ชุมชนที่มี
ปัญหาในระดับรุนแรง (หนํวยวัด: แหํง) 
(7) การเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติดให๎แกํนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นเยาวชนกํอนวัยเสี่ยง 
ในพ้ืนที่ (หนํวยวัด: คน) 
(8) โรงเรียนที่มีกระบวนการเพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด (หนํวยวัด: แหํง)  
(9) การจัดระเบียบสังคม การตรวจตราสถานบันเทิง/
สถานบริการ หอพักหรือที่พักเชิงพาณิชย์ ร๎านเกมส์ 
โต๏ะสนุกเกอร์ และสถานที่อ่ืนๆ (หนํวยวัด: ครั้ง/แหํง) 
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 (10) การจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัด

ระเบียบสังคม (หนํวยวัด: แหํง)  
(11) ดําเนินการตรวจระบบมาตรฐานเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการสีขาว (หนํวยวัด: แหํง) 
(12) ดําเนินการตามโครงการ To Be Number One  
(13) ดําเนินการเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันแกํนักเรียน 
นักศึกษา ในโรงเรียน/สถานศึกษา (หนํวยวัด: ครั้ง) 

 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิ ผลการน า นโยบายการ ป้องกันและ ปราบปราม        
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้น ากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนของผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด  
คณะท างานส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชน  
และข้าราชการต ารวจ ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ ซึ่งได้ด าเนินการตามข้ันตอนของการวิจัย ประกอบด้วย  
 3.1 แหล่งข้อมูลในการวิจัย  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.1 แหล่งข้อมูลในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจึงแยกออกเป็น  
2 แบบ ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในพ้ืนที่ 2 จังหวัดของภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนบน ที่มีพ้ืนที่แนวชายแดน ติดกับแม่น้ าโขง และประเทศเพ่ือนบ้าน อีกท้ังยังคง มี
สถานการณ์การลักลอบน าเข้า  การขนส่งล าเลียง และการแพร่ระบาดของยาเสพติด ได้แก่ จังหวัด
หนองคายและจังหวัดนครพนม 
 3.1.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ จ าแนกแหล่งข้อมูล ได้ 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด 
ที่มีบทบาทส าคัญในการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ  
 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ คณะท างานส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับ
จังหวัด ที่มีบทบาทส าคัญในการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ  
 กลุ่มที่  3 ได้แก่ ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอ าเภอเมือง ที่มีหน้าที่และมีบทบาท
ส าคัญในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ  
 กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง ที่มีหน้าที่และมีบทบาทส าคัญในการ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ  
 3.1.2  การวิจัยเชิงปริมาณ แหล่งข้อมูล ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง และข้าราชการ
ต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) ทุกสถานี ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม  
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
จึงแยกออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
 3.2.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถน ามาวิเคราะห์
เชิงตรรกะ โดยผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจัดการสนทนากลุ่ม 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด 
คณะท างานส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และ 
ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม และโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ด้วยการสัมภาษณ์ จ านวน 3 กลุ่ม และจัดการสนทนากลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม  
 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ได้แก่ 
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด หรือตัวแทน ที่มีบทบาทส าคัญในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ และเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง 
จ านวน 2 คน คือ  
 1) หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย หรือ
ตัวแทน  
 2) หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม หรือ
ตัวแทน  
 กลุ่มที่ 2 คณะท างานส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด   
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือประสานงานภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ  ยาเสพติด
จังหวัด ซึ่งมาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยจัดการ
สนทนากลุ่ม และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 คน คือ 
 1) เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหรือประสานงานภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอา 
ชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย จ านวน 5 คน  
 2) เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหรือประสานงานภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอา 
ชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม จ านวน 5 คน  
 กลุ่มที่  3 ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่มี
หน้าที่และบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ  
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 20 คน คือ 
 1) ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 10 คน  
 2) ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 10 คน  
 กลุ่มที่  4 ประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง ที่มีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ 
และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 20 คน คือ  
 1) ประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย  จ านวน 10 คน  
 2) ประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม  จ านวน 10 คน  
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 3.2.2  การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นหัวข้อส าคัญที่มีความสอดคล้องเก่ียวกับ
ตัวแปรศึกษา เพ่ือตอบประเด็นปัญหาและอุดช่องว่างความบกพร่องของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้
เลือกศึกษาใน จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม  เพราะ มีแนวชายแดนติดกับแม่น้ าโขงและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อีกท้ังยังมีสถานการณ์การลักลอบน าเข้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

     ประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองและข้าราชการต ารวจสังกัดสถานี
ต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) ทุกสถานี ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม 

 กลุ่มประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็นการใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ 
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองและข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) ทุกสถานี   
ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม รวมจ านวน 2,790 คน ประกอบด้วย 

 1) จังหวัดหนองคาย ได้แก่ (ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย, 2556)  
 1.1) ประชาชนในชุมชนหายโศก ต าบลในเมือง  
  อ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน  564 คน  
 1.2) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองหนองคาย จ านวน  188 คน  
 1.3) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรท่าบ่อ จ านวน    92 คน  
 1.4) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพนพิสัย จ านวน 83 คน  
 1.5) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรศรีเชียงใหม่ จ านวน 72 คน  
 1.6) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรสังคม จ านวน    55 คน  
 1.7) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรสระใคร จ านวน    66 คน  
 1.8) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเฝ้าไร่ จ านวน    64 คน  
 1.9) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรรัตนวาปี จ านวน    58 คน  
 1.10) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ตาก จ านวน    60 คน  
 2) จังหวัดนครพนม ได้แก่ (ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม, 2556)  
 2.1) ประชาชนในชุมชนวัดโพธิ์ศรี ต าบลในเมือง 
  อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน  578 คน 
 2.2) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครพนม จ านวน  164 คน  
 2.3) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรปลาปาก จ านวน    45 คน  
 2.4) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรท่าอุเทน จ านวน    93 คน  
 2.5) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านแพง จ านวน 66 คน  
 2.6) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธาตุพนม จ านวน  116 คน  
 2.7) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเรณูนคร จ านวน 69 คน  
 2.8) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาแก จ านวน 90 คน  
 2.9) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรศรีสงคราม จ านวน 74 คน  
 2.10) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาหว้า จ านวน 59 คน  
 2.11) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพนสวรรค์ จ านวน 53 คน  
 2.12) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาทม จ านวน 44 คน  
 2.13) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรวังยาง จ านวน 37 คน  
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 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จ านวน 1,142 คน และข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) ทุกสถานี จ านวน 
1,648 คน ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม รวมจ านวน 2,790 คน ค านวณโดยสูตรของ     
ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1974) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอนและสุ่มตัวอย่างแบบง่าย มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
 สูตร  n    =      N 
                                           1+Ne² 
 
      เมื่อ n    =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
      N    =  ขนาดของประชากร  

      e    =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ (0.05) 
 
 แทนค่าสูตรการหากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

 กลุ่มตัวอย่าง  =          2,790 
 (ทั้งหมด)        1+2,790(0.05)² 
 

 =    349.84     
 

 ≈    350  คน 
 

  สูตรการหากลุ่มตัวอย่าง ที่แยกเป็นรายกลุ่มย่อย 
 กลุ่มตัวอย่าง   =   ประชากรที่ต้องการหากลุ่มตัวอย่าง X กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 (รายกลุ่มย่อย)                    จ านวนประชากรทัง้หมด 
 

 จากสูตรการค านวณดังกล่าว สามารถแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง รวม 2 แห่ง และข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) 
ทุกสถานี รวม 21 แห่ง ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ตามตารางที่ 3.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองและข้าราชการ 
ต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) ทุกสถานี ในจังหวัดหนองคายและจังหวัด
นครพนม 

 
 

ล าดับ 
 

หน่วยงาน / พื้นที่ 
ประชากร 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
 

1. 
จังหวัดหนองคาย 
ประชาชนในชุมชนหายโศก ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองหนองคาย 

 
 

564 

 
 

70 
2. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองหนองคาย   188 24 
3. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรท่าบ่อ 92 12 
4. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพนพิสัย 83 11 
5. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรศรีเชียงใหม่ 72 9 
6. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรสังคม 55 7 
7. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรสระใคร 66 8 
8. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเฝ้าไร่ 64 8 
9. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรรัตนวาปี 58 7 
10. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ตาก 60 7 

 
11. 

จังหวัดนครพนม 
ประชาชนในชุมชนวัดโพธิ์ศรี ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครพนม 

 
 

578 

 
 

72 
12. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครพนม 164 21 
13. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรปลาปาก   45 6 
14. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรท่าอุเทน 93 12 
15. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านแพง 66 8 
16. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธาตุพนม 116 15 
17. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเรณูนคร 69 9 
18. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาแก 90 12 
19. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรศรีสงคราม 74 9 
20. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาหว้า 59 7 
21. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพนสวรรค์ 53 6 
22. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาทม 44 5 
23. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรวังยาง  37 5 

รวม 2,790 350 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ  

         ในการวจิัยเชิงคุณภาพจะท าให้ไดข้้อมูลเชิงลึกทีมี่รายละเอียดชัดเจน สามารถน ามา
วิเคราะห์เชิงตรรกะและสามารถขยายองค์ความรู้โดยอาศัยการวิเคราะห์ตรรกะ เพื่อขจัดช่องว่างของ
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  
แล้ววิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์อย่างเท่ียงตรงและน่าเชื่อถือนั้น สามารถ
จ าแนกการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้  

 1) การสัมภาษณ์แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ส าหรับแนวทางนี้ผู้สัมภาษณ์
จะต้องมีทักษะหรือความช านาญในการสัมภาษณ์เป็นพิเศษ กล่าวคือ สามารถเริ่มบทสัมภาษณ์โดย
การสนทนาทั่วไปแล้วน าเข้าสู่สาระส าคัญของประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์หรือ
ประชากรตัวอย่างไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกสัมภาษณ์ ลักษณะการสัมภาษณ์แบบนี้จะไม่มีการก าหนดค าถาม
ไว้ล่วงหน้า โดยผู้สัมภาษณ์จะต้องก าหนดประเด็นค าถามจากความรู้ความเข้าใจที่ได้เตรียมศึกษามา 
ส่วนจะถามในประเด็นใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของประชากรตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ผู้ท า
การสัมภาษณ์สนใจจะได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ ค าถามท่ีใช้ในการสนทนาจะไม่มีการเรียงล าดับ
ก่อนหลัง เนื่องจากมิได้ก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้า ดังนั้นประชากรตัวอย่างแต่ละคนอาจจะได้รับ
ค าถามเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันก็ได้  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจจะแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของประชากรตัวอย่างแต่ละคน ลักษณะการสัมภาษณ์เช่นนี้จะท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้ขอ
มูลตามแบบที่ประชากรตัวอย่างต้องการที่จะให้ 

 2) การสัมภาษณ์แบบการตั้งค าถามไว้ล่วงหน้า ส าหรับแนวทางนี้ผู้สัมภาษณ์จะต้อง 
ศึกษาเรื่องที่จะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า มีประเด็นใดบ้างที่ต้องการจะได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ต่อไป 
เมื่อได้รวบรวมประเด็นต่างๆ ไว้ครบถ้วนแล้วก็จะน าประเด็นเหล่านั้นมาตั้งเป็นค าถามไว้ล่วงหน้า
ส าหรับใช้สัมภาษณ์ประชากร ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถประยุกต์ค าถามให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
หรือในกรณีที่พบประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ ที่มิได้ตั้งค าถามไว้ล่วงหน้าหรือมิได้เตรียมการศึกษาไว้ก่อน 
แต่ควรอยู่ในกรอบของการศึกษาท่ีก าหนดไว้ มิฉะนั้นจะท าให้เกิดความยากล าบากในการจัดข้อมูลให้
เป็นระบบและแบบแผนส าหรับการวิเคราะห์ ส่วนค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์นั้นก็ไม่จ าเป็นจะต้อง
เรียงล าดับก่อนหลังเหมือนกันทั้งหมด แต่ควรตั้งค าถามให้เหมาะสมกับการสัมภาษณ์ประชากร
ตัวอย่างแต่ละคน 

 3) การสัมภาษณ์แบบการตั้งค าถามมาตรฐานปลายเปิด ส าหรับแนวทางนี้ผู้
สัมภาษณ์จะท าการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการจะสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
เป็นระบบแบบแผนส าหรับการวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างชัดเจน โดยผู้สัมภาษณ์จะน าประเด็นต่างๆ 
มาตั้งค าถามไว้ล่วงหน้า ส่วนค าถามใดจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความส าคัญของ
แต่ละประเด็น เมื่อได้ค าถามในแต่ละประเด็นแล้วผู้สัมภาษณ์จะตั้งค าถามกับประชากรตัวอย่างทุกคน
ด้วยค าถามเหมือนกันทั้งหมด 
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 3.3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ  
         ส าหรบัการวจิัยเชิงปรมิาณ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดประเด็นหัวข้อส าคัญทีมี่ความสอดคล้อง 

กับตัวแปรศึกษา เพื่อตอบประเด็นปัญหาและอุดช่องว่างความบกพร่องของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บ

รวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีปัจจัยตัวแปร  
ได้แก่ 1) นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และ 3) ประสิทธิผลการน า
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมี
โครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้
ก าหนดเป็นแบบเลือกตอบหรือแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล โดยน ามาตรวัด 
Likert Scale มาเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาปรับใช้และได้แบ่งระดับการ
ปฏิบัติออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามประเด็นส าคัญใน
แบบสอบถามและใช้วิธีการค านวณหาช่องค่าระดับการปฏิบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน  ระดับการปฏิบัติ 
 ได้คะแนน  5  คะแนน    หมายถึง มากท่ีสุด  
 ได้คะแนน  4  คะแนน หมายถึง  มาก  
 ได้คะแนน  3  คะแนน หมายถึง ปานกลาง  
 ได้คะแนน  2  คะแนน หมายถึง น้อย  
 ได้คะแนน  1  คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด  

         การแปลความหมายการประเมินระดบัการปฏิบตัติามนโยบายด้านยาเสพตดิของ
รัฐบาล ที่ได้จากค่าเฉลี่ยของค าถามในแต่ละข้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ มีความหมาย ดังนี้ 

         ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
         4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยน ามาตรวัด 
Likert Scale มาเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาปรับใช้และได้แบ่งระดับการ
ปฏิบัติออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามประเด็นส าคัญใน
แบบสอบถามและใช้วิธีการค านวณหาช่องค่าระดับการปฏิบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
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 คะแนน  ระดับการปฏิบัติ 
 ได้คะแนน  5  คะแนน    หมายถึง มากท่ีสุด  
 ได้คะแนน  4  คะแนน หมายถึง  มาก  
 ได้คะแนน  3  คะแนน หมายถึง ปานกลาง  
 ได้คะแนน  2  คะแนน หมายถึง น้อย  
 ได้คะแนน  1  คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด  
 การแปลความหมายการประเมินระดับการปฏิบัติตาม ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ที่
ได้จากค่าเฉลี่ยของค าถามในแต่ละข้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ มีความหมาย ดังนี้ 

         ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
         4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยน ามาตรวัด Likert Scale    
มาเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาปรับใช้และได้แบ่งระดับประสิทธิผลออกเป็น 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามประเด็นส าคัญในแบบสอบถามและใช้
วิธีการค านวณหาช่องค่าระดับประสิทธิผลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน  ระดับการปฏิบัติ 
 ได้คะแนน  5  คะแนน    หมายถึง มากท่ีสุด  
 ได้คะแนน  4  คะแนน หมายถึง  มาก  
 ได้คะแนน  3  คะแนน หมายถึง ปานกลาง  
 ได้คะแนน  2  คะแนน หมายถึง น้อย  
 ได้คะแนน  1  คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด  
 การแปลความหมายการประเมินระดับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้จากค่าเฉลี่ยของค าถาม ในแต่
ละข้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ มีความหมาย ดังนี้ 

         ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
         4.51 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด  
 3.51 – 4.50 หมายถึง มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย  
 1.00 – 1.50 หมายถึง มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
น านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ซึ่งเป็น
ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้ (ถ้ามี) 
 3.3.3  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประสิทธผิลการน านโยบาย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ   

  1.1) โดยการศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ถึงรายละเอียด
โครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือน าผลที่ศึกษามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
และสอดคล้องกับกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 1.2) น าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่าง ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเนื้อหาก่อนน าไปใช้ในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจริง 
 2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ   
 2.1) ท าการศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ถึงรายละเอียด
โครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือน าผลที่ศึกษามาสร้างแบบสอบถาม  
 2.2) สร้างแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ประสิทธิผลการน านโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และการเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2.3) น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิท าการตรวจสอบในเบื้องต้น
เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน คือ  
 (1) ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน  มะลูลิม  
 (2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร  
 (3) อาจารย์ ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
 (4) อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร  
 (5) อาจารย์ ดร.ชรินทร์  สีทับทิม  
 2.4) การพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการปรับปรุงเนื้อหาใน
แบบสอบถาม ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้มีความแม่นตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตรวจสอบการใช้ภาษาและความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในแต่ละ
องค์ประกอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item 
Objective Congruence: IOC) แล้วคัดเลือกเอาข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เพื่อน าไป
ทดลองใช้และปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 
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 2.5) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วน าไปทดลองใช้กับประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยครั้งนี้ (Try Out) จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ความเชื่อมั่น 0.90 
 2.6) น าแบบสอบถามฉบับจริง ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงที่จะท าการศึกษาเพ่ือ
เก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป  
 2.7) ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย แสดงได้ตามตารางที่ 3.2 ดังนี้ 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ  

     การวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถน ามา
วิเคราะห์เชิงตรรกะและสามารถขยายองค์ความรู้โดยอาศัยการวิเคราะห์ตรรกะ เพื่อขจัดช่องว่างของ
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างที่ได้ตั้งค าถามไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ตอบ และในการ
สนทนากลุ่มเพื่อ ให้ผู้ที่เข้าร่วมสนทนาได้ตอบค าถามและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญ ๆ  
แล้วน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่ต้องการหา
ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เก่ียวกับการศึกษาประสิทธิผลการ
น านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 3.4.2  การวิจัยเชิงปริมาณ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เป็นข้อมูลแบบ ข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากแบบสอบถามนั้นมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  
 1) ผู้วิจัยได้ยื่นขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับกลุ่มตัวอย่างและขอความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถาม  
 2) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง  
และข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) ทุกสถานี ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายและ
จังหวัดนครพนม  
 3) ผู้วิจัยรับแบบสอบถามที่ได้แจกไปแล้ว กลับคืนมาให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ  
 4) น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาแล้ว ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
จากนั้นน าผลข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ได้จาก  
 1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา แล้วน าเสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา  
 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจัดการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ แล้วตีความหมายเชื่อมโดยความสัมพันธ์
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้
ศึกษาในแต่ละประเด็นได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดน ามาวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไป
เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แนวทางของ ไมล์และฮิวเบอร์แมน ( Miles & 
Huberman, 1994) เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถ
สร้างแบบแผนเพื่อให้มองเห็น ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 แสดงตัวแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 
 3.5.2  การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ได้จาก 
 1) การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบสอบถาม  
 2) การ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการประมวลผล ของแบบสอบถามด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนบุคคล นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการใช้สถิติพ้ืนฐานและสถิติชั้นสูง ประกอบด้วย  
 3. 1) ค่าความถ่ี ( Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)          
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

          (1) ส าหรับนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 (2) ส าหรับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ
 ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
 
 

การเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

 

การจัดระบบข้อมูล 

การค้นหาและ 
ตรวจสอบข้อมูล 

 

การแสดงข้อมูล 
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(3) ส าหรับ ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปราม                      
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

            3.2) การวิเคราะห์เพ่ือการพยากรณ์แนวโน้มของเหตุการณ์และเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน ( Stepwise 
Regression Analysis)    

         4) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการแจกแจงความถี่  

 5 ) สถิติที่ใช้หา ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามหรือค่า ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา  (Index of item Objective Congruence: IOC) ของแบบวัด
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสูตรดังนี้ 
   

 สูตร IOC =   ∑R  
       N 
 
  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความถูกต้อง  
  ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงวุฒิทั้งหมด  
  N แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม           
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผล
การน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และ 3) เสนอแนะแนวทาง การพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบาย
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 ก ารน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ได้เชื่อมโยงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดผู้วิจัย  และใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล แล้วน ามาประกอบกันในรูปของการวิเคราะห์ การตีความ การ
สังเคราะห์  และการสรุปความ  เพ่ือให้เห็นข้อมูลที่มุ่งสู่การตอบโจทก์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยใน
เชิงคุณภาพได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จ านวน 42 คน ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด  ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน  ซึ่ง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง  และข้อมูลจากจัด การสนทนากลุ่ม จ านวน 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
คณะท างาน หรือประสานงานภายใน ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด  ซ่ึง
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสนทนากลุ่มแบบกึ่งมีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลในเชิงคุณภาพรวมจ านวน 52 คน   
 และส าหรับการเก็บ ข้อมูลในเชิงปริมาณ  เครื่องมือ เป็นแบบสอบถามวัดระดับ การแสดง
ความคิดเห็นของ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองและ ข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับ
อ าเภอ) ทุกสถานี  ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม รวมจ านวน 350 คน  ผู้วิจัยขอน าเสนอ
ข้อมูลดังนี้ 
 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
 4.1.1  ข้ อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 4.1.3 ผล การวิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม           
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 

      4.2.1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 4.2.3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม            

ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 4.2.4  ผลการ วิเคราะห์ สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง ปัจจัยการปูองกันและปราบปราม       

ยาเสพติด กับประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างรวมจ านวน 52 คน ในพ้ืนที่จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็นด้วยการสัมภาษณ์  42 คน และจัด การสนทนากลุ่ม 10 คน โดยได้ตั้งประเด็นข้อค าถามเป็น
แบบกึ่งมีโครงสร้างในแต่ละหัวข้อท่ีเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ซึ่งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจาก การสัมภาษณ์ 42 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารส านักงาน
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด  ได้แก่ หัวหน้าส านักงาน ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ    
ยาเสพติดจังหวัดหรือตัวแทน  2 คน 2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน 20 คน และ 3) ประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง 20 คน และการเก็บข้อมูลจากการ สนทนา
กลุ่ม 10 คน ประกอบด้วย คณะท างานส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด   
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือประสานงานภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัด เป็นบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่มาจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน ในพ้ืนที่ จะได้น าเสนอออกเป็น 
3 ตอน คือ 1) ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 2) ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  และ 3) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการน า
นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ตามล าดับดังนี้ 
 4.1.1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 

          ข้อมูลผู้ตอบแบบสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ จ านวน 52 คน ตามตารางที่ 4.1  
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามต าแหน่ง/สถานะ เพศ อายุ นับถือศาสน า
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ รายได้ต่อเดือน และการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ต าแหน่ง/สถานะ 
    ผู้บริหาร 
    เจ้าหน้าที ่
    ก านัน 
    ผู้ใหญ่บ้าน 
    ประชาชน 

 
2 
10 
12 
8 
20 

 
3.85 
19.23 
23.08 
15.38 
38.46 

2. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
44 
8 

 
84.62 
15.38 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. อายุ 
    ไม่เกิน 30 ปี 
    31 – 40 ปี 
    41 – 50 ปี 
    51 – 60 ปี 
    61 ปี ขึ้นไป 

 
-- 
4 
20 
21 
7 

 
-- 

7.70 
38.46 
40.38 
13.46 

4. นับถือศาสนา 
    พุทธ 
    คริสต ์
    อิสลาม 
    อ่ืนๆ (ระบุ)…………….……… 

 
52 
-- 
-- 
-- 

 
100 
-- 
-- 
-- 

5. วุฒิการศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา 
    อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี 

 
8 
20 
4 
18 
2 

 
15.38 
38.46 
7.70 
34.61 
3.85 

6. ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 
    ไม่เกิน 5 ปี 
    6 – 10 ปี 
    11 – 15 ปี 
    16 – 20 ปี 
    21 ปี ขึ้นไป 

 
-- 
11 
6 
4 
31 

 
-- 

21.15 
11.53 
7.70 
59.62 

7. รายได้ต่อเดือน 
    ไม่เกิน 5,000 บาท 
    5,001 – 10,000 บาท 
    10,001 – 15,000 บาท 
    15,001 – 20,000 บาท 
    20,001 – 25,000 บาท 
    25,001 บาท ขึ้นไป 

 
1 
5 
25 
1 
9 
11 

 
1.93 
9.62 
48.07 
1.93 
17.30 
21.15 

8. เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
    เคยเข้ารับการอบรม 
    ไม่เคยเข้ารับการอบรม 

 
44 
8 

 
84.62 
15.38 
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  จากตารางท่ี 4.1 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม จ านวน 52 คน พบว่า มีต าแหน่ง/สถานะประชาชนมากที่สุด จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาเป็นก านัน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และผู้บริหารน้อย
ที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 มีเพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และมีเพศ
หญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.38 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็น 38.46 และมีอายุระหว่าง 
31-40 ปี น้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 นับถือศาสนาพุทธทุกคน จ านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 
รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61 และมีระดับสูงกว่าปริญญาตรี
น้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 21 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 59.62 รองลงมาเป็นระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.15 และระยะเวลา 16-20 ปี น้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 มีรายได้ต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท มากที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 48.07 รองลงมาเป็น 25,001 บาท 
ขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และมีรายได้ต่อเดือนน้อยที่สุดเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 
5,000 บาท จ านวน 1 คน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.93 เป็นบุคคลที่เคยเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 
และไม่เคยเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  
 4.1.2 ผล การวิเคราะหป์ัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

      1.  นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  
  ผลการวิเคราะห์นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล จากแนวคิดทฤษฎี เชิงเอกสาร   

ที่เก่ียวข้องพบว่านโยบายที่รัฐบาลก าหนดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการหรือน าไปปฏิบัตินั้น 
ก าหนดมาจากสิ่งที่เกิดข้ึนหรือบริบทตามความเป็นจริงที่พบกับปัญหาด้านยาเสพติดของประเทศไทย 
ประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทั้งยังเป็นการรวมรูปแบบของการก าหนดนโยบาย ได้แก่ รูปแบบสั่งการจากข้างบนลง
มาสู่ข้างล่างคือการที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านยาเสพติดในภาพรวมแล้วสั่งการมอบหมายให้
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และอีกรูปแบบหนึ่งคือ
รูปแบบการน าเสนอจากล่างขึ้นสู่ข้างบนคือการที่หน่วยงานเฉพาะพ้ืนที่หรือเฉพาะภูมิภาคในบางส่วน
ของประเทศ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ได้น าเสนอปัญหาหรือรูปแบบการด าเนินงานที่เป็น
การเฉพาะในพ้ืนที่ตามข้ันตอนหรือตามกระบวนการไปยังผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย (รัฐบาล)  
เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งยัง เป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา ในด้านต่างๆ ที่เป็นผล
พวงเกิดขึ้นตามมาจากปัญหายาเสพติดและยังจะส่งผลต่อไปในอนาคตและยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นไป   
เช่นเดียวกับข้อมูล ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  (2555) ได้กล่าวถึง ในสมัย
รัฐบาลชุดของ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2554 ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ยึดหลักนิติธรรมใน
การปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  ยึดหลักว่าผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อมมี
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กลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ  ด าเนินการปูองกัน และแก้ไข ปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิต
ยาเสพติดที่ มีการ ลักลอบ น า เข้าสู่ประเทศ ไทย  ภายใต้การบริหารจัดการ แบบ บูรณาการและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวม
พลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด  ซึ่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ    
ยาเสพติดแห่งชาติ  (ศพส.) มีค าสั่งที่  23/2555 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่องปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  ปี 2556  ก าหนดให้มีปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดย ให้
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน นั้น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโดยร่วมกับ
หน่วยงานที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือโครงการหรืองบประมาณ  และให้ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบในการ ร่วมกันบูรณาการในภาพรวม
ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พร้อมทั้งมอบให้จังหวัด/อ าเภอ ก าหนดเปูาหมาย
ในแต่ละแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด เพ่ือบูรณาการแผนงาน  โครงการ และ
งบประมาณ ปี 2556 จากทุกแหล่งของทุกหน่วยงานภายในจังหวัด/อ าเภอ  

 ปัญหายาเสพติดเป็น  “วาระแห่งชาติ ” ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังและเร่งด่วน โดยใช้แผนงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  จ านวน 7 แผนงาน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อน ดังนี้  

 1) แผนงานที ่1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด  เป็นแผนที่
จะท าให้หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ  ประมาณ 85,000 แห่ง มีการรวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดินและใช้
พลังที่รวมตัวนี้ด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน /ชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
ให้องค์กร หน่วยงาน  โรงเรียน  สถานประกอบการ ภาคเอกชนทุกแห่ง  รวมเป็นพลังแผ่นดินทั่ว
ประเทศ รัฐบาลหยิบยกแผนนี้เป็นแผนแรกเพ่ือต้องการสื่อให้สาธารณชนทั้งประเทศได้ระลึกว่าการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน  

 2) แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด  (Demand) เป็นแผนใน
การลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทย ประมาณการว่าจ านวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยใน
ขณะนี้มากกว่า 1.2 ล้านคน ตั้งเปูาหมายในปีแรกจะด าเนินการให้ได้ถึง  400,000 คน โดยด าเนินการ
น าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ  ทั้งระบบสมัครใจ  ระบบบังคับบ าบัด  และระบบต้องโทษ  
จะขยายสถานบ าบัดให้เพียงพอ และจะให้องค์กรภาคเอกชน  ภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกันบ าบัดรักษา รวมทั้งจะด าเนินการต่อผู้เสพให้ครบวงจร ติดตามช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู ดูแลด้านอาชีพ  
การงาน เพ่ือสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติและไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ าอีก  

 3) แผนงานที ่3 การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด  (Potential Demand) 
เป็นแผนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชนทั่วไป  เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนทั้งประเทศ  ซึ่งเป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่   
โดยจะให้ความส าคัญในการปูองกันยาเสพติด  ในสถานศึกษาทุกแห่ง  รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือต่อ
ปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิต ทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ  ไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
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 4) แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย  (Supply) เป็น
แผนที่จะลดผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดทุกระดับ  เพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ  
รัฐบาลจะเน้นย้ าให้ใช้หลักการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ใช้มาตรการทางด้าน
ทรัพย์สิน การสืบสวนขยายผล เป็นแนวทางปฏิบัติหลัก มุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหา
การค้ายาเสพติดในชุมชน พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออ านวยต่อการปราบปรามยาเสพติด  และ  
รวมทั้งลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด  

 5) แผนงานที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นแผนที่แสวงความร่วมมือกับ
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือร่วมมือกันปราบปรามการผลิตและ การค้า 
ยาเสพติดมิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศ  โดยจะเร่งรัดในด้านความร่วมมือในทุกด้าน   
ทั้งในด้านการข่าว  การปราบปราม  การปฏิบัติการร่วมกัน ใช้นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือให้ชายแดนมีความ
เป็นอยู่อย่างสันติ  

 6) แผนงานที่ 6 การสกัดก้ันยาเสพติด  เป็นแผนที่จะด าเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ เพ่ือจะสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้านมิให้มีการลักลอบน ายาเสพติดสู่ประเทศไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสร้างแนวสกัดก้ันที่มีประสิทธิภาพ   
โดยจะเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน  เพ่ิมการลาดตระเวน  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัดตามเส้นทาง
ชายแดน การสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านสกัดกั้นยาเสพติด  จัดระเบียบ
หมู่บ้านตามแนวชายแดน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพจุดตรวจและจุดสกัดก้ันตามเส้นทางตอนในทั่ว
ประเทศให้เป็นตาข่ายการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติดทั่วประเทศ   

 7) แผนงานที ่7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เป็นแผนที่ระดมสรรพก าลังทั้ง
ประเทศเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการจัดองค์กร  กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ  บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านโครงสร้าง  กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนาก าลังคน  
การสร้างขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น  รวมทั้งบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับพ้ืนที่ มอบหมายบุคคลรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพอย่างชัดเจน 

 จังหวัดหนองคาย  
 นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ท าหน้าที่ เป็นรอง

หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ได้กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา  ศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ก าหนดเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด จ านวน 4 เปูาหมาย คือ 1) เปูาหมายยุทธศาสตร์  คือควบคุมสถานการณ์และลดระดับของ  
ปัญหายาเสพติดให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  
2) เปูาหมายเชิงปริมาณในภาพรวม  ให้เห็นผลในเชิงตัวเลขท้ังประเทศ 3)  เปูาหมายเชิงผลลัพธ์/
ผลกระทบในภาพรวม โดยการก าหนดเปูาหมายที่แสดงให้เห็นถึงงานเชิงคุณภาพแลเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน และ 4)  เปูาหมายพื้นที่  โดยการให้ทุกจังหวัดก าหนดเปูาหมายในเชิงปริมาณท่ี จะ
ก าหนดให้ เป็นภาพรวมระดับประเทศ  ซึ่งจังหวัดหนองคายโดย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย  และเป็นผู้อ านวยการ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดหนองคาย โดยได้
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มอบหมายนโยบายและก าชับการปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้กับหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ ในจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีเอกภาพตาม นโยบายด้าน
ยาเสพติดของรัฐบาลถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังและเร่งด่วนโดยการใช้แผนงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ านวน 7 
แผนงานดังกล่าวข้างต้น ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด  
ตามนโยบาย มีดังนี้ 

 1) ด้าน ความชัดเจนของนโยบาย  ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น 
“วาระแห่งชาติ ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเร่งด่วน  นโยบายยึดหลักนิติธรรมใน
การปูองกันและปราบปราม ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้เกี่ยวข้อง  นโยบายมีความชัดเจนใน
รายละเอียดการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการและ ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานฯ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และ หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติดในแต่ละระดับได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 2) ด้าน ความเข้าใจในนโยบาย  โดยเน้นนโยบายการปราบปรามจับกุมและบังคับ
ใช้กฎหมาย ถือว่าผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  หน่วยงานมี
ความเข้าใจ มีกลไกติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน  มีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่ในแต่ละด้าน  
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.)  ทราบเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุกรอบวัน ทุกรอบสัปดาห์ และทุกรอบเดือน 

 3) ด้าน นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้  นโยบาย ที่ก าหนดโดยรัฐบาลนั้น มี
แผนงาน/มาตรการ/วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน นโยบายมีการให้จัดสรรทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ แผนงาน/มาตรการต่างๆ เจ้าหน้าที่มีความ
เข้าใจและน าไปปฏิบัติงานได้  นโยบาย ค าสั่ง/แผนปฏิบัติการ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ  

 4) ด้าน นโยบายสามารถวัดผลได้  ซึ่งนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลนั้น มี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม  มีกลไกติดตามวัดผลและประเมินผล  มีข้ันตอนการตรวจสอบ
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตามห้วงเวลาการตรวจสอบและวัดผล ที่เหมาะสม ชัดเจนโดยมีการ ก าหนด
คะแนนหรือตัวชี้วัดประสิทธิผลของงาน โดยแบ่งออกเป็น การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณจาก
คณะตรวจราชการส่วนกลางจากกระทรวงมหาดไทย (ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี) และมี
การตรวจราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ (ตัวตัวชี้วัด) ทุกรอบ 6 เดือน  
9 เดือน และรอบปี (12 เดือน)  

 กล่าวได้ว่า ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้มี
การด าเนินงานตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี
ได้ก าหนดไว้ในนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้
ว่าการน านโยบายด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
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 จังหวัดนครพนม  
 นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ และเป็นรอง

หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม เป็นผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ได้กล่าวว่า ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่
ที่มีการลักลอบขนย้ายยาเสพติดมากที่สุดแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนมีเขต พ้ืนที่ติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านจึงท าให้ง่ายต่อการลักลอบขนย้ายยาเสพติด ซึ่งเจ้าที่ต ารวจ ทหาร ฝุายปกครอง 
และฝุายที่เกี่ยวข้องสามารถท าการสืบสวนจับกุมได้บ่อยครั้ง แต่เนื่องจาก แนวเขตพ้ืนที่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้านมีระยะทางยาวจึงอาจมีเล็ดรอดผ่านเข้าไปถึงพ้ืนที่ชั้นในของประเทศได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝุาย
ได้เพ่ิมความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง จึงเป็นการยากพอสมควรตาม
ลักษณะทางธรรมชาติของภูมิประเทศที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวกับการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจะสกัดกั้นยาเสพติดเพ่ือไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ อย่างเด็ดขาดได้  อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องดังกล่าวมิได้เกิดความย่อท้อในการปฏิบัติงานตามหน้าที่แต่อย่างใด ดังนั้นการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2556 จึงเน้นที่มาตรการการสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านเพื่อร่วมกันสกัดก้ันการลักลอบส่งออกและน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนของประเทศ 
การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม 
และเป็นผู้อ านวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครพนม  ได้มอบหมายนโยบายและ
ก าชับการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด เพ่ือ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีเอกภาพตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  ซึ่งถือว่า
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดย มีการ
ด าเนินงานใช้แผนงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รวม 7 แผนงานดังกล่าวข้างต้น  
เช่นเดียวกับการด าเนินงานด้านยาเสพติดของจังหวัดหนองคาย มีดังนี้   

 1) ด้านความชัดเจนของนโยบาย ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น 
“วาระแห่งชาติ ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเร่งด่วน นโยบายยึดหลักนิติธรรมใน
การปูองกันและปราบปราม ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้เกี่ยวข้อง นโยบายมีความชัดเจนใน
รายละเอียดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการและประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานฯ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และ หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติดในแต่ละระดับได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 2) ด้านความเข้าใจในนโยบาย โดยเน้นนโยบายการปราบปรามจับกุมและบังคับ
ใช้กฎหมาย ถือว่าผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม หน่วยงานมี
ความเข้าใจ มีกลไกติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน มีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่ในแต่ละด้าน  
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ทราบเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุกรอบวัน ทุกรอบสัปดาห์ และทุกรอบเดือน  

 3 ) ด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ เป็นนโยบายที่ก าหนดโดยรัฐบาลนั้นมี
แผนงาน/มาตรการ/วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน นโยบายมีการให้จัดสรรทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ แผนงาน/มาตรการต่างๆ เจ้าหน้าที่มีความ
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เข้าใจและน าไปปฏิบัติงานได้ นโยบาย ค าสั่ง/แผนปฏิบัติการ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนในการปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ   

 4) ด้านนโยบายสามารถวัดผลได้ ซึ่งนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลนั้นมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม มีกลไกติดตามวัดผลและประเมินผล มีขั้นตอนการตรวจสอบ
และวัดผลการปฏิบัติงานตามห้วงเวลาการตรวจสอบและวัดผลที่เหมาะสมชัดเจนโดยมีการก าหนด
คะแนนหรือตัวชี้วัดประสิทธิผลของงาน โดยแบ่งออกเป็นการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณจาก
คณะตรวจราชการส่วนกลางจากกระทรวงมหาดไทย (ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี) และมี
การตรวจราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ (ตัวชี้วัด) รอบ 6 เดือน 9 
เดือน และรอบปี (12 เดือน)  

 กล่าว ได้ว่า ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครพนม ได้มี
การด าเนินงานตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี
ได้ก าหนดไว้ในนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้
ว่าการน านโยบายด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

 ในภาพรวมสามารถสรุป ได้ว่า ทั้งส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดหนองคายและส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ได้ด าเนินงานตาม
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
ได้แก่ 1) ด้านความชัดเจนของนโยบาย  2) ด้านความเข้าใจในนโยบาย  3) ด้านนโยบายสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้และ 4) ด้านนโยบายสามารถวัดผลได้ พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ว่า
การน านโยบายด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 จังหวัดหนองคาย  
 ในการวิเคราะห์ส่วนนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ด้วย
วิธีการจดบันทึกข้อมูลจากการพูดคุย การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอแนะ และการ
เรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารประกอบสัมภาษณ์และการสนทนา ได้ท าการสัมภาษณ์ 1) นายนฤทธิ์      
จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  และเป็นรองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แทน หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ 
ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 คน และ 3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 
10 คน รวมบุคคลที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ จ านวน 21 คน ซึ่งผู้วิจัยจะได้แยก
น าเสนอออกเป็นแต่ละหัวข้อหรือแต่ละประเด็นที่สอดคล้องกับตัวแปรในการวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 7 ปัจจัย  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1) การสร้างพลังสังคม /พลังชุมชน ซึ่งเปูาหมายตามนโยบาย เป็นการด าเนินการ
ที่ท าให้หมู่บ้าน /ชุมชน มีการรวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังที่รวมตัวนี้ด าเนินการปูองกันเฝูา
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน  โรงเรียน สถาน
ประกอบการ ภาคเอกชนทุกแห่ง ได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดิน   
 1.1) นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ และเป็นรอง
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวว่าตามข้อสั่งการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในที่ประชุมการติดตามผลการด าเนินงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอทุกอ าเภอแล้ว เพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งใน
ปัจจัยการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน จังหวัดหนองคายมีการจัด โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) โครงการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกพลังสังคมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่อมวลชน และ
เผยแพร่ในองค์กร /กลไกต่างๆ  (2) โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งลดปัญหายาเสพติด  
โดยการ พัฒนาวิทยากรกระบวนการอ าเภอ ให้มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน สนับสนุน
งบประมาณในการรับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดได้ก าหนดไว้ ด าเนินการ เสริมสร้างหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง  และการสร้างเครือข่ายเฝูาระวัง
ปัญหาของยาเสพติด  (3) โครงการพัฒนาผู้น าชุมชนท้องถิ่นจัดการปัญหายาเสพติด โดยการ พัฒนา
ศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นพลังแผ่นดิน สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพลังแผ่นดิน 
และยังมีส่วนร่วมในการ พัฒนาผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (4) โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โดยการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เคยได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้าน /ชุมชนที่
จะเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ (5) โครงการประชาสังคมจังหวัด โดยการจัดตั้งและพัฒนาภาค
ประชาสังคมเฝูาระวังยาเสพติด  ซึ่งกล่าวได้ว่า การสร้างพลังสังคม /พลังชุมชนนั้น ส านักงานศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น   
มีการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการสร้างพลัง
สังคม/พลังชุมชนไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก  
 1.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกพลังสังคมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  (2) ประสานงานเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือลดปัญหายาเสพติด เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
และสร้างเครือข่าย เฝูาระวังยาเสพติด  (3) ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ พัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน
เป็นพลังแผ่นดิน สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพลังแผ่นดิน  และ (4) ด าเนินการตาม
โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือเป็นพลังแผ่นดิน  
 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกันยาเสพติด การสร้างพลังสังคม /พลัง
ชุมชน และข้อมูลข่าวสารทางราชการ โดยผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ด าเนินการในแนวทางเดียวกันคือ 
การประกาศประชาสัมพันธ์ทางเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้าน/ชุมชน (หอกระจายข่าว/ล าโพงขยายเสียง
เสียงเป็นจุด) ในการร่วมปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกัน ซึ่งตนเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ต ารวจ ทหาร 
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สาธารณะสุข หรือสถานศึกษา  โดยปกติเมื่อทางอ าเภอ (ซึ่งได้รับมอบนโยบายจากทางจังหวัดมาแล้ว) 
จะมีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานอย่างไรที่เป็นในภาพรวมทั้งอ าเภอก็จะสั่งการในที่ประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นประจ าทุกเดือน แต่ส าหรับเป็นกรณีเร่งด่วนหรือกรณีเฉพาะต าบลนั้น อ าเภอก็จะเรียก
ทางเครื่องมือสื่อสารเป็นกรณีหรือเป็นรายไป เช่น การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามจ านวนที่ทาง
อ าเภอต้องการเพื่อให้เข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจ หรือมีข่าวสารในทางลับเกี่ยวกับหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นต้น กล่าวได้ว่า การสร้างพลังสังคม /พลังชุมชน  ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอ
ในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด การสร้างพลังสังคม /พลังชุมชน และข้อมูลข่าวสารทางราชการอยู่ใน
ระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 1.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับ การสร้างพลังสังคม /พลังชุมชน  โดยมี นายกิต (นามสมมุต)ิ อายุ 66 ปี  
ข้าราชการครูบ านาญ กล่าวว่าตนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหรือกิจกรรม
ส่วนรวมทุกครั้ง สอดคล้องกับ นายมิ่ง (นามสมมุติ) อายุ 52 ปี อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง กล่าว
ว่าตนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมทุกครั้งหรือให้บุคคลในบ้านไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประชาชนได้
ให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดี กล่าวได้ว่าประชาชนส่วนมากจะ
เข้าร่วมในกิจกรรมของทางราชการ จึงถือได้ว่าเข้าร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมาก 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 สรุปได้ว่า การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ   
ยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อ
ปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด การสร้างพลังสังคม /พลังชุมชน 
และข้อมูลข่าวสารทางราชการอยู่ในระดับมากและในภาคประชาชนส่วนมากได้เข้าร่วมในกิจกรรม
ของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 2) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ซึ่งเปูาหมายตามนโยบายเป็นการลดจ านวนผู้เสพ  
/ผู้ติดยาเสพติด โดยจะด าเนินการน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจ  ระบบ
บังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ  ขยายสถานบ าบัดให้เพียงพอและให้องค์กรภาคเอกชน  ภาคชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบ าบัดรักษา จะด าเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้ครบวงจร  ทั้ง
การติดตามช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู ดูแลผู้เสพในด้านอาชีพ  การงาน สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็น
ปกตแิละไมห่วนกลับไปมีพฤติการณ์ซ้ าอีก 
 2.1) นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ และเป็นรอง
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวว่า เจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินงานด้านนี้คือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีการจัดโครงการทีส่ าคัญ ได้แก่ (1) โครงการบ าบัด
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ มี 1 อ าเภอ 1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาวิทยากรค่าย
บ าบัด  การ ค้นหาและน าผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และ รวบรวมข้อมูล
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เกี่ยวกับยาเสพติดจากผู้เส พ/ผู้ติดเหล่านั้นอีกด้วย (2) โครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบ าบัด  โดยมีการ ขยายศูนย์ บ าบัด ฟ้ืนฟู การบ า บัดผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับ
บ าบัดและปรับปรุง พัฒนาการบังคับบ าบัด ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น และ (3) โครงการติดตามดูแล
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ผ่านการบ าบัดครบวงจร โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูลการบ าบัดเพื่อ
ติดตามช่วยเหลือ และพัฒนาความพร้อม ของผู้ที่ผ่านการบ าบัดแล้วให้กลับสู่สังคมได้ปกติ กล่าวได้ว่า
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องทุกฝุายได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน
และข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัย 
 2.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) การร่วม
ประสานงานตาม โครงการบ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ โดย จัดให้มี 1 อ าเภอ 1 ค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่จากฝุายต ารวจ ทหาร และฝุายปกครอง เพื่อค้นหาผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
จากผู้เสพ/ผู้ติดเหล่านั้น  เพื่อใช้เป็นขอมูลประกอบการวางแผนในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ต่อไป (2) ร่วมประสานการปฏิบัติตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคั บบ าบัด 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจท าการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงเพ่ือผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา และ  
(3) ร่วมด าเนินการตาม โครงการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ผ่านการบ าบัด ติดตาม
ช่วยเหลือผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัด แล้วให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่คิดหวน
กลับไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีก โดยปกติแล้วเมื่อทางอ าเภอ (ซึ่งได้รับมอบนโยบายจากทางจังหวัด)   
มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานอย่างไรที่เป็นภาพรวมทั้งอ าเภอได้สั่งการในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
เป็นประจ าทุกเดือน ส าหรับกรณีเร่งด่วนหรือกรณีเฉพาะต าบลได้เรียกทางเครื่องมือสื่อสารเป็นกรณี  
เช่น การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจ านวนหนึ่ง เป็นต้น ส าหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดบางรายจะต้อง
ไปบอกด้วยตนเองถึงบ้านเพื่อให้เข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจ เนื่องจากผู้นั้นยังไม่เชื่อม่ันใน
กระบวนการของรัฐเพราะกลัวถูกจับกุมตัวด าเนินคดี ในกรณีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่อยากจะมาพบ
และรายงานตัวกับผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น จะแนะน าให้ไปสถานบ าบัด เช่น ส านักงานสาธารณะสุข
หรือโรงพยาบาลของรัฐด้วยตนเอง กล่าวได้ว่าใน การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด  ผู้เกี่ยวข้องได้
ให้ข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของ
ทางจังหวัดและทางอ าเภอในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจอยู่
ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 2.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไปในแนวทางเดียวกันว่าในส่วนนี้เป็น
การประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการหรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับประชาชนทั่วไปแล้ว ไม่ได้มีส่วน
ร่วมมากเท่าใด ได้แต่คอยเป็นผู้สังเกตการณ์หรือแจ้งเบาะแสข่าวคราวเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับทาง
ราชการ ซึ่งมี ร้อยต ารวจตรี เอก (นามสมมุติ) อายุ 62 ปี ข้าราชการต ารวจบ านาญกล่าวว่าหลังจากท่ี
ตนเกษียณอายุราชการแล้วได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการมาโดยตลอด เมื่อตนทราบข่าวคราวของ
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ผู้ที่ต้องสงสัยหรือมีพฤติการณ์เสี่ยงต่อยาเสพติด ส่วนมากเป็นวัยรุ่นมีอายุระหว่าง 13-18 ปี  บางส่วน
เป็นนักเรียนและบางส่วนไม่เรียนต่อ ตนจะไปพบบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเยาวชนผู้นั้นเพื่อแจ้ง
ข่าวความเคลื่อนไหว โดยจะกระท าลับหลังเยาวชนเพื่อมิให้ทราบว่าตนมาพบเพื่อแจ้งข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวให้กับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเองด้วย ตนได้มีส่วนร่วมในลักษณะนี้มาแล้ว 5 ราย ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตนที่ได้
ช่วยเหลือเยาวชนที่เสมือนเป็นบุตรหลานที่จะต้องมีอนาคตอีกไกล ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดนั้นเป็น
ปลายเหตุของปัญหายาเสพติด ต้นเหตุจริงๆ อยู่ท่ีการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว การสร้างความรัก 
ความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งจะเป็นเกราะปูองกันภัยยาเสพติดได้ดี แต่ในทุกวันนี้ 
บิดา มารดา ผู้ปกครอง จะต้องดิ้นรนในการด ารงชีพ จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลานได้อย่างเพียงพอ 
สอดคล้องกับ นายชัย (นามสมมุต)ิ อายุ 51 ปี เป็นลูกจ้างของเทศบาลเมืองหนองคาย ที่มีหน้าที่ต้อง
ท าความสะอาดตามถนนหรือบริเวณที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า มักจะพบเศษ
ก้นบุหรี่ที่ถูกสูบมากผิดปกติตามสวนสาธารณะเป็นหย่อมๆ และจะพบกรวยกระดาษตะกั่วซองบุหรี่ 
ซึ่งตนเชื่อได้ว่ามีการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ในบริเวณนั้น ตนได้แจ้งเบาะแสให้กับทางอ าเภอและทาง
สถานีต ารวจเพื่อด าเนินการ และได้ทราบข่าวในเวลาต่อมาว่ามีการจับกุมตัวและถูกส่งเข้ารับการ
บ าบัดเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดบ้างแล้ว กล่าวได้ว่าในส่วนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ
หรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนทั่วไปแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด แต่คอยเป็นผู้สังเกตการณ์หรือ
แจ้งเบาะแสข่าวคราวความเคลื่อนไหวให้กับทางราชการเท่านั้น ส าหรับการด าเนินงานของภาครัฐอยู่
ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมคือการให้ความรัก ความอบอุ่นแก่
บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะในวัยรุ่น จะเป็นเกราะปูองกันภัยจากยาเสพติดได้เป็นอย่างด ี
 สรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย  ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการแก้ไขปัญหาผู้เสพ  
/ผู้ติดยาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ 
แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้ารับ
การบ าบัดในระบบสมัครใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนภาคประชาชนส่วนมากได้เข้าร่วมในกิจกรรมของ
ทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกัน และมีข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมคือการให้ความรักความอบอุ่นแก่บุคคล
ในครอบครัวโดยเฉพาะในวัยรุ่น จะสามารถเป็นเกราะปูองกันภัยจากยาเสพติดได้เป็นอย่างด ี
 3) การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน  เปูาหมายตามนโยบายเพื่อมุ่ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชนทั่วไป  เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  เป็นการตัดวงจรการเพ่ิมข้ึนของผู้เสพ
รายใหม่ โดยให้ความส าคัญในการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง  การขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือ
ต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป  การสร้างคุณภาพชีวิต และทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคต
ของชาติและเพ่ือไม่ใหเ้ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 3.1) นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ และเป็นรอง
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวว่า เจ้าภาพหลักในส่วน
นี้คือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่ร่วมด าเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย ซึ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน มีโครงการ ที่ส าคัญ  ได้แก่ (1) โครงการเสริมสร้าง
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ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาวิทยากรเพื่อการปูองกันยาเสพติด  เช่น วิทยากรครู
ต ารวจ ครูพระ ครูสอนศาสนา  เป็นต้น และส่งเสริมวิทยากรครูเหล่านั้นเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
(2) โครงการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  การพัฒนากิจกรรมเพ่ือปูองกัน
และเฝูาระวังปัญหายาเสพติด  (ลูกเสือ ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น  สภานักเรียน ) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  การพัฒนากลไกเพ่ือการปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
(เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าสถานศึกษา  เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ) และการ
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นของโครงการ  To Be Number One ในสถานศึกษา (3) โครงการ
จัดระเบียบสังคมและแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยง  ขจัดปัจจัยเสี่ยง  การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง  การพัฒนากลไกปูองกันเฝูาระวังปัญหายาเสพติด ของกลุ่มเสี่ยง  
(อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  ต ารวจบ้าน  อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ) และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวกลุ่มเสี่ยง  และ (4) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ  โรงงานสีขาวปูองกันยาเสพติด  โครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการ  
และการให้โอกาสผู้ที่ได้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด กล่าวได้ว่าในการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทาง
อ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย  
 3.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ  
ได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภอในการเข้าร่วม
กระบวนการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ทุกฝุาย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก
ตรวจตราจัดระเบียบสังคมในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ ร่วมกันตรวจตราสถานบริการ 
ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ หอพัก โต๊ะสนุกเกอร์และสวนสาธารณะ ในการปฏิบัติงานก็
เช่นเดียวกันได้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงาน 
โดยปกติแล้วเมื่อทางอ าเภอ (ซึ่งได้รับมอบนโยบายจากทางจังหวัดมาแล้ว) มีโครงการหรือแผนปฏิบัติ
งานอย่างไรที่เป็นในภาพรวมทั้งอ าเภอก็จะสั่งการในที่ประชุมเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ส าหรับเป็น
กรณีเร่งด่วนหรือกรณีเฉพาะ อ าเภอได้เรียกทางเครื่องมือสื่อสารเป็นกรณีหรือเป็นรายไป ในส่วนของ
การปฏิบัตินั้นปลัดอ าเภอจะเป็นผู้นัดหมายเวลาเพ่ือร่วมกันออกตรวจและจัดระเบียบสังคมในเขต
พ้ืนที่ พร้อมด้วยก าลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด กล่าว
ได้ว่าการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอใน การสร้างภูมิคุ้มกัน
และปูองกันเพ่ือเป็นเกราะปูองกันพิษภัยจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 3.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน  ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า     
ในส่วนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการหรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับประชาชนทั่วไปแล้ว 
จะไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด แต่เป็นผู้สังเกตการณ์หรือแจ้งเบาะแสข่าวคราวให้กับทางราชการเท่านั้น   
ซึ่ง นายก้อน (นามสมมุติ) อายุ 65 ปี ข้าราชการครูบ านาญ กล่าวว่าหลังจากท่ีเกษียณอายุราชการมา  
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ตนให้ความร่วมมือกับทางราชการมาโดยตลอด และเมื่อตนทราบข่าวคราวของผู้ที่ต้องสงสัยหรือมี
พฤติการณ์เสี่ยงต่อยาเสพติด บางส่วนเป็นนักเรียนและบางส่วนไม่เรียนต่อ ตนจะไปพบบิดา มารดา 
ผู้ปกครองของเยาวชนผู้นั้นเพื่อบอกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของบุตร หลาน ที่จะมีอนาคตอีกไกล  
ส าหรับปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดนั้น เป็นปลายเหตุของปัญหายาเสพติด ต้นเหตุจริงๆ จะอยู่ที่การ
สร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว การสร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งจะเป็น
เกราะปูองกันภัยยาเสพติด แต่ทุกวันนี้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง ต้องดิ้นรนในการด ารงชีพ จึงไม่มีเวลา
ดูแลบุตรหลานอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ นายชัย (นามสมมุต)ิ อายุ 51 ปี เป็นลูกจ้างของเทศบาล
เมืองหนองคาย ที่มีหน้าที่ต้องท าความสะอาดตามถนนหรือบริเวณที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย กล่าวว่า มักจะพบเศษก้นบุหรี่ที่ถูกสูบมากผิดปกติตามสวนสาธารณะเป็นหย่อมๆ และจะ
พบกรวยกระดาษตะกั่วซองบุหรี่ ซึ่งตนเชื่อได้ว่ามีการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) ในบริเวณนั้น และได้แจ้ง
เบาะแสให้กับทางอ าเภอและทางสถานีต ารวจเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และทราบ
ข่าวในเวลาต่อมาว่ามีบางคนได้ถูกจับกุมตัวและถูกส่งเข้ารับการบ าบัดเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแล้ว  
กล่าวได้ว่า ในส่วนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการหรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด แต่เป็นผู้สังเกตการณ์หรือแจ้งเบาะแสข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวให้กับทางราชการ การด าเนินงานของภาครัฐจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย และมีส่วนที่ได้เพ่ิมเติมคือการให้ความรัก 
ความอบอุ่นแก่บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะในวัยรุ่น จะเป็นเกราะปูองกันภัยยาเสพติดได้เป็นอย่างดี  
 สรุปได้ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ   
ยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัย การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน
ไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อ
ปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันอยู่ในระดับมาก ภาคประชาชน
ส่วนมากจะเข้าร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกันและมีข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมคือการ
ให้ความรักความอบอุ่นแก่บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะในวัยรุ่น จะสามารถเป็นเกราะปูองกันเริ่มต้น
ในการปูองกันภัยจากยาเสพติดได้เป็นอย่างด ี
 4)  การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเปูาหมายตามนโยบายเป็นการลดผู้ผลิต 
ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับ  เพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ  เน้นการบังคับใช้  
กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สินและการสืบสวนขยายผล  เป็น
แนวทางปฏิบัติหลัก เพ่ือมุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้ายาเสพติดในชุมชน   
พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออ านวยต่อการปราบปรามยาเสพติด  รวมทั้งการลงโทษเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
 4.1) นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ และเป็นรอง
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่าเจ้าภาพหลักในส่วนนี้
คือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฝุายทหาร ฝุายปกครอง และหน่วยงานอื่นร่วมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย การปราบปราม /บังคับใช้กฎหมาย มีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาศูนย์ข่าว
กรองยาเสพติดและการซักถามขยายผลการข่าวจากผู้ถูกจับกุม คดียาเสพติด (2) โครงการปราบปราม



147 
 

เครือข่ายการค้ายาเสพติดรายส าคัญระดับพ้ืนที่หรือที่มีส่วนเชื่อมโยงในพ้ืนที่ (3) โครงการปราบปราม
การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด ระดับพ้ืนที่  การลดความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อร้องเรียน  
และมาตรการปราบปราม และสนับสนุนมาตรการอ่ืน  (4) โครงการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน ในคดียาเสพติดตาม พระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปราบผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และการ ด าเนินงานด้านทรัพย์สินคดี
ยาเสพติดแบบบูรณาการ  (5) โครงการปูองกันและแก้ไขการค้ายาเสพติดในเรือนจ า เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเรือนจ า  (6) โครงการปูองกันและปราบปราม
เจ้าหน้าทีข่องรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดเพ่ือปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และปราบปรามลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องยาเสพติด  และ (7) โครงการปรับปรุงการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ ของการบังคับใช้กฎหมาย และการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบ ต่างๆ กล่าวได้ว่า การปราบปราม /บังคับใช้กฎหมาย ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องทุกฝุายได้ถือ
ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 4.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือได้
ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภออย่างจริงจังต่อเนื่อง    
ส าหรับการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายนั้น ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนมีบทบาทที่สนับสนุน
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดโดยตรง การช่วยสอดส่องดูแลปกครอง
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือแจ้งเบาะแสข่าวสารเรื่องยาเสพติดให้กับหน่วยงานราชการ เช่น ฝุายปกครอง
หรือต ารวจ ในส่วนของการปราบปรามจับกุมนั้นเป็นหน้าที่หลักของฝุายต ารวจที่จะด าเนินการต่อไป   
ในเรื่องปัญหาของยาเสพติด หากทุกฝุายได้ร่วมมือกันปูองกันปราบปรามอย่างจริงจังแล้ว จะสามารถ
ควบคุมปัญหาได้อย่างแน่นอน แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน 
เข้าไปเกี่ยวข้องในขบวนการค้ายาเสพติดท้ังทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงก็คือร่วมกระท าผิดด้วย 
ส่วนทางอ้อมคือการให้ความช่วยเหลือ ความสะดวกหรือช่วยปกปิดหรือการกระท าอ่ืน แนวพ้ืนที่ของ
จังหวัดหนองคายด้านทิศเหนือจะติดกับแม่น้ าโขงและทอดยาวตามล าน้ า กล่าวได้ว่าทุกพ้ืนที่สามารถ
เป็นจุดที่ยาเสพติดจะเข้ามาในประเทศไทยได้ เพราะมีกลุ่มที่ผลิตและคอยลักลอบล าเลียงยาเสพติด
โดยเฉพาะยาบ้า ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีประเทศเพ่ือนบ้านและอยู่ตรงข้ามกับพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย จากค า
บอกเล่าของคนไทยที่ได้เคยติดต่อกับชาวลาวได้รับทราบข้อมูลและกล่าวว่าเฉพาะฝั่งตรงข้ามจังหวัด
หนองคายนั้นมีแหล่งผลิตยาเสพติด (ยาบ้า) แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีก่ีแห่ง และที่พบว่ามีสถานการณ์
การลักลอบน าเข้ามามากก็จะเป็นเขตของอ าเภอท่าบ่อและอ าเภอเมืองหนองคาย ในส่วนผู้ที่ลักลอบ
น ายาเสพติดเข้าประเทศจะมีทั้งคนไทยและคนลาว และส าหรับราคาของยาเสพติดที่พบได้บ่อย มีดังนี้   
1) แอมเฟตามีนหรือยาบ้า ราคาในฝั่งประเทศลาวและสั่งในปริมาณมาก จะราคาเม็ดละ 50-80 บาท  
และราคาในฝั่งประเทศไทย ราคาเม็ดละ 250-300 บาท 2) กัญชาแห้ง ราคาในฝั่งประเทศลาว 
กิโลกรัมละ 2,000-3,000 บาท และราคาในฝั่งประเทศไทย กิโลกรัมละ 5,000 บาท และ 3) ไอซ์ 
ราคาในฝั่งประเทศลาว กิโลกรัมละ 800,000 บาท และราคาในฝั่งประเทศไทย กิโลกรัมละ 
2,500,000-3,000,000 บาท ส าหรับ ลักษณะของการซุกซ่อน การลักลอบล าเลียงน ายาเสพติดเข้ามา
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ในฝั่งประเทศไทยมีหลายรูปแบบ เช่น การใช้รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์ตู้โดยสาร รถยนต์โดยสารระหว่าง
ประเทศ รถโดยสารประจ าสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และซุกซ่อนมากับตัวบุคคล มีการใช้เทคนิค
ต่างๆ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่รู้เห็นหรือจับกุมได้ หรือวิธีการนัดหมายส่งมอบยาเสพติดให้กับขบวนการ/
เครือข่ายมาทางเรือตามล าน้ าโขง และช่องทางตามแนวชายแดนระหว่างฝั่งไทย-ลาว มีลักษณะการ
ซุกซ่อนรูปแบบต่างๆ เช่น ซุกซ่อนในร่างกาย ซุกซ่อนในรถยนต์ ซุกซ่อนในอาหาร ซุกซ่อนในของใช้ 
และซุกซ่อนในซากสัตว์ เป็นต้น ซึ่งผลของการปราบปรามจับกุมนั้นมีทั้งในส่วนที่จับกุมได้และไม่ได้           
ส าหรับวิธีการน าเข้ายาเสพติดในลักษณะทยอยเข้าหรือเรียกว่ากองทัพมดเพ่ือล าเลียงยาเสพติดเข้ามา
ในพ้ืนที่จะมีทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยมีวิธีการดังนี้ (1) น ายาเสพติดมาไว้ที่สันดอน
กลางแม่น้ า เมื่อมีการติดต่อสื่อสารตกลงซื้อขายยาเสพติดกันแล้วผู้ค้ายาเสพติดจะใช้คนลาวซึ่งจะมี
อายุระหว่าง 18-30 ปี น ายาเสพติดบางส่วนใส่มาในเรือหางยาวแล้วน ามาไว้ที่สันดอนกลางแม่น้ าโขง 
ทิ้งระยะเวลาให้ห่างกันพอสมควร จากนั้นแล้วจะมีคนไทยไปน าเอายาเสพติดเข้าประเทศต่อไป และ 
(2) การใช้ชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยจะมีชาวประมงพ้ืนบ้านทั้งของฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศลาว 
ต่างฝุายใช้เรือหางยางแล้วขับไปพบกันในบริเวณท่ีตกลงกันไว้ แล้จะโยนห่อยาเสพติดใส่เรืออีกล าหนึ่ง  
แล้วต่างฝุายต่างท าท่าทางหาสัตว์น้ าในแม้น้ าตามปกติ แล้วจึงกลับเข้าฝั่งของแต่ละประเทศ 
 ยังมีข้อมูลที่ส าคัญอีกว่าในทุกต าบลจะมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแฝงตัว
อยู่ทั้งนั้น (ผู้ให้ข้อมูลขอกล่าวแบบไม่เจาะลึกมากเกินไป เพราะเกรงกลัวผลกระทบที่จะตามมาใน
ภายหลัง) ซึ่งบางรายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานราชการอ่ืน แต่ในกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือพนักงานราชการนี้จะไม่แสดงตัวตนที่แท้จริง แต่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพ่ือคอย
ปกปูองบุคคลที่อยู่ในกลุ่มหรือเครือข่ายของตนเอง และผู้ที่เคยถูกจับกุมด าเนินคดีไปแล้วบางรายก็
หวนกลับมามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก เช่น (1) นายชาติ (นามสมมุติ) อายุประมาณ 45 ปี 
รูปร่างสูง สูงประมาณ 175 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง ราษฎรในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ทราบข่าว
มาว่ามักจะติดต่อกับคนแปลกหน้าบ่อยครั้งและท่าทางมีพิรุธ ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งฝุายปกครองและต ารวจคงจะรับทราบข้อมูลหรือมีเบาะแสแล้ว (2) นายกล้า (นามสมมุต)ิ อายุ
ประมาณ 35 ปี รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง ราษฎรในเขตอ าเภอเมือง
หนองคาย มีผู้อยู่ในกลุ่มอีก 3 คน และอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย คือ (2.1) นายมานพ 
หรือแจ้ (นามสมมุติ) อายุประมาณ 25 ปี รูปร่างผอม สูงประมาณ 170 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง 
(2.2) นายสุเทพ หรือติ่ง (นามสมมุต)ิ อายุประมาณ 25 ปี รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 165 เซนติเมตร 
ผิวเนื้อด าแดง และ (2.3) นายนิเวศน์ หรือเบิร์ด (นามสมมุต)ิ อายุประมาณ 30 ปี รูปร่างสันทัด สูง
ประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝุายปกครองและ
ต ารวจคงจะรับทราบข้อมูลหรือมีเบาะแสแล้ว (3) นายอรุณ (นามสมมุติ) อายุประมาณ 30 ปี รูปร่าง
สันทัด สูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวเนื้อขาวเหลือง ราษฎรในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย มีผู้อยู่ใน
กลุ่มอีก 2 คน และอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย คือ (3.1) นายอาคม (นามสมมุต)ิ อายุ 25-
28 ปี รูปร่างผอมสูง สูงประมาณ 175 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง และ (3.2) นายชนะ (นามสมมุต)ิ 
อายุ 22-25 ปี รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวเนื้อขาวเหลือง และได้ทราบว่า นายชนะ 
มีญาติท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดหนองคาย ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝุายปกครองและต ารวจคงจะรับทราบข้อมูลหรือมีเบาะแสแล้ว  
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 ในการนี้ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวกับ
นโยบายการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลว่ามีความเห็นอย่างไร ซึ่งผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่วนมากที่ได้สัมภาษณ์จะตอบเป็นแนวเดียวกันว่า อยากให้น ามาตรการปราบปรามยาเสพติดเหมือน
สมัยรัฐบาลชุด พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี กลับมาใช้อีก เพราะในช่วงนั้นปัญหา
ยาเสพติดลดลงไปเป็นอย่างมาก ปัญหาการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาในประเทศมีน้อย และประการ
ส าคัญอย่างหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยนั้นยังไม่เด็ดขาดเพียงพอ กล่าวได้ว่า การ
ปราบปราม /บังคับใช้กฎหมาย  ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องทุกฝุายได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบ
แผน ข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัย แต่มีปัญหาที่พบ คือ 1) ยังมีการลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศ 2) ยังมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานราชการบางส่วน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3) ยังคงมีกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งเป็นผู้ค้าและผู้เสพ 4) มาตรการปราบปรามยาเสพติดยังไม่เด็ดขาดเพียงพอ 
และ 5) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เด็ดขาดเพียงพอ 
 4.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนกล่าวว่าถ้าหาก 
ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในขบวนการยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วยาเสพติดคง
จะไม่ทะลักเข้ามาในประเทศมากถึงขนาดนี้ ซึ่ง ร้อยต ารวจตรี เอก (นามสมมุติ) อายุ 62 ปี กล่าวว่า
หลังจากท่ีได้เกษียณอายุจากราชการแล้วตนได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นประจ าตามสื่อ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์หรือทางโทรทัศน์ ก็จะพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในทางตรงก็คือร่วมกระท าผิดด้วย ส่วนทางอ้อมคือการให้ความช่วยเหลือ 
ความสะดวก หรือช่วยปกปิดข้อมูล สอดคล้องกับ นายสมัย (นามสมมุติ) อายุ 48 ปี ผู้ประกอบการ
ร้านค้าจ าหน่ายสิ่งของเบ็ดเตล็ดทั่วไปกล่าวว่าตนเคยได้ทราบข่าวสารเบาะแสมาบ้างว่ามีเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบุคคลในเครื่องแบบเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตัวอย่างเช่น อาชีพต ารวจ ซึ่งประชาชน
บางส่วนมองว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยิ่งเป็นชุดที่ต้องท างานเกี่ยวกับ
ยาเสพติดก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูง ประกอบกับมีกฎหมายอยู่ในมือ เป็นผู้ใช้กฎหมาย ก็ยิ่งมีช่องว่างมากข้ึน 
แต่ด้วยการปฏิบัติงานตามหน้าที่และเพ่ือให้มีผลส าเร็จ ในบางครั้งก็จะต้องรู้จักคุ้นเคยกับสายลับ หรือ
ที่เรียกว่า “เลี้ยงสาย” เพ่ือใช้เป็นแหล่งข่าวยาเสพติดที่เรียกว่า “หนามยอก ต้องเอาหนามบ่ง” หรือ 
“ใช้เกลือจิ้มเกลือ” แต่ด้วยการที่ลุแก่อ านาจมากเกินไปของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่พฤติการณ์ไม่ดีบางคน  
จึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลึกเกินไปและเห็นแก่ประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สิน จึงใช้ช่องว่างอันนี้ 
เข้าไปสู่การเป็นผู้ค้า ผู้สนับสนุน หรืออยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับความผิดยาเสพติด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนมากก็ได้ถูกจับกุมด าเนินคดีแล้วตามท่ี
เป็นข่าวตามสื่อหรือข่าวสารต่างๆ แต่เชื่อว่ายังบางส่วนที่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงได้   
และเช่นเดียวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายจาก นางสมร  
(นามสมมุต)ิ อายุ 51 ปี ประกอบอาชีพค้าขายผัก/ผลไม้ ในตลาดสดเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า 
อยากให้น ามาตรการปูองกันปราบปรามยาเสพติดเหมือนสมัยของ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี กลับมาใช้อีกซ่ึงในช่วงนั้นปัญหายาเสพติดลดลงไปเป็นอย่างมาก ปัญหาการลักลอบน า
ยาเสพติดเข้ามาในประเทศก็มีน้อยและหน่วยงานของรัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง  
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ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกรงกลัวต่อนโยบายของรัฐบาลยุคนั้น ส าหรับปัญหาที่มีอยู่อีก
ประการหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยยังไม่เด็ดขาดเพียงพอ มีการลงโทษที่ต่ ากว่าที่
ได้บัญญัติไว้ ซึ่งกล่าวได้ว่าการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย มีทั้งส่วนที่ประสบผลส าเร็จและมีปัญหา  
ในส่วนของปัญหาที่พบ คือ 1) มีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานท้องถิ่นบางส่วน เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) ผู้ที่เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกจับกุมด าเนินคดีไปแล้ว 
เมื่อพ้นโทษออกมามีบางส่วนได้หวนกลับไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 3) อัตราโทษที่ใช้บังคับยังไม่
เด็ดขาดเพียงพอหรือมีการลดโทษมากเกินไป และ 4) บางส่วนเห็นว่าอยากให้น ามาตรการปราบปราม
ยาเสพติดเหมือนสมัยรัฐบาลชุด พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี กลับมาใช้อีก 
เพราะในช่วงนั้นปัญหายาเสพติดลดลงไปเป็นอย่างมาก 
 สรุปได้ว่า การปราบปราม /บังคับใช้กฎหมาย  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย  ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัย การปราบปรามและ
บังคับใช้กฎหมายไปสู่การปฏิบัติและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน 
และข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก และในภาคประชาชนส่วนมากจะให้
ความร่วมมือกับทางราชการและเข้าร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกัน และมี
ข้อมูลของปัญหาที่ได้เพ่ิมเติม คือ 1) มีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานท้องถิ่นบางส่วนเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) ผู้ที่เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกจับกุมด าเนินคดีแล้ว  
เมื่อพ้นโทษออกมามีบางส่วนได้หวนกลับไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดอีก และ 3) อัตราโทษที่ใช้บังคับยัง
ไม่เด็ดขาดเพียงพอหรือมีการลดโทษมากเกินไป 
 5)  การ ร่วมมือระหว่างประเทศ  ซึ่งเปูาหมายตามนโยบาย เป็นการแสวงความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อปราบปรามการผลิตและ การค้า  
ยาเสพติด มิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศ  โดยเร่งรัดในความร่วมมือในทุกด้าน  ทั้งใน
ด้านการข่าว  การปราบปราม  การปฏิบัติการร่วม  รวมทั้งใช้นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ชายแดนมีความเป็นอยู่
อย่างสันติ 
 5.1) นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ และเป็นรอง
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าเจ้าภาพหลักในส่วนนี้
คือส านักงานจังหวัดหนองคาย (กระทรวงมหาดไทย) ฝุายปกครอง และมีหน่วยงานอื่นที่ร่วม
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย การ ร่วมมือระหว่างประเทศ มีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) โครงการ
ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านแก้ไขปัญหายาเสพติด  (2) โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือ
บริเวณชายแดนระหว่างประเทศ  โดยพัฒนาความเข้มแข็งและขยายส านักงานประสานงานชายแดน
ไทย-เพ่ือนบ้าน พร้อมการสร้างและพัฒนาความม่ันคงบริเวณชายแดนเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  
และ (3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกให้ประเทศเพ่ือนบ้าน  มีกิจกรรมหลักคือ
โครงการพัฒนาทางเลือกกับประเทศเพ่ือนบ้าน  กล่าวได้ว่า การ ร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทุกฝุายได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทาง
อ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
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 5.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ให้ข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน
และข้อปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภอในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ในส่วนของการร่วม
ปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกัน ตนได้เป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  
ที่เข้ามาประสานการปฏิบัติฯ เช่น ต ารวจ ทหาร สาธารณะสุข หรือสถานศึกษา ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา  
ซึ่งมีผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนบางส่วน ได้มีโอกาสร่วมกับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อข้ามไป
ยังฝั่งประเทศลาวโดยเจ้าผู้ปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศาลาว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ 
ซึ่งผลการประชุมจะมีการร่วมมือกันในการปูองกันอาชญากรรมทุกประเภทของทั้งสองประเทศและ
ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยเฉพาะการประมงและการเลี้ยงปลาในกระชัง 
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมรองจากการท านาตามฤดูกาล สอดคล้องกับความเห็นของผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน   
อีกส่วนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอาชญากรรม แบบไม่เป็นทางการ  
เมื่อเดือน กรกฎาคม 2556 ระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ส านักงาน ประสานงานปราบปรามยาเสพติด
ชายแดน (Border Liasion Office - BLO) อ าเภอเมืองหนองคาย กับคณะเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว  
ซึ่งผลการประชุมมีการร่วมมือกันปูองกันอาชญากรรมทุกประเภท โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ไม้พะยูง 
หรือไม้หวงห้ามอ่ืนๆ และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยเฉพาะการประมง
และการเลี้ยงปลาที่เจริญเติบโตเร็วในกระชังเพ่ือเป็นอาชีพเสริมรองจากการท านาตามฤดูกาล เช่น 
ปลานิล ปลาทับทิม เป็นต้น กล่าวได้ว่าการ ร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและ
ทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
โดยเฉพาะในเรื่องของการ ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือปูองกันอาชญากรรมทุกประเภท เน้นเรื่องยา
เสพติด ไม้พะยูงและไม้หวงห้ามอ่ืนๆ และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
โดยเฉพาะการประมงและการเลี้ยงปลาในกระชัง  
 5.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี นายเจิม (นามสมมุต)ิ อายุ 49 ปี ซึ่งเป็น
ลูกจ้างของเทศบาลเมืองหนองคาย ได้กล่าวว่าในส่วนนี้เป็นการด าเนินงานของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับประชาชนทั่วไปจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด แต่ตามท่ีปรากฏจากข้อมูลข่าวสาร
ทราบว่ามีคณะเจ้าหน้าที่ของฝุายไทย (ส่วนราชการจังหวัดหนองคาย) ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ
กับหน่วยงานของประเทศเพ่ือนบ้านในเรื่องปัญหาต่างๆ และการร่วมกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน กล่าวได้ว่าการร่วมมือระหว่างประเทศ  หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตาม 
ข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน ข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ในการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือปูองกัน
อาชญากรรมทุกประเภท โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ไม้พะยูงหรือไม้หวงห้ามอ่ืนๆ  
 สรุปได้ว่า การ ร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ          
ยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงาน
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ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการ ร่วมมือระหว่างประเทศ ไปสู่
การปฏิบัติและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทาง
จังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก ภาคประชาชนส่วนมากได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการและ
เข้าร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกันเพ่ือปูองกันอาชญากรรมทุกประเภท 
โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ไม้พะยูงหรือไม้หวงห้ามอ่ืนๆ และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว 
 6) ก ารสกัดก้ัน เปูาหมายตามนโยบายจะ เป็นการด าเนินงานตามมาตรการต่างๆ  
เพ่ือสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  มิให้มีการลักลอบน ายาเสพติดสู่ประเทศไทย  สร้างแนวสกัด
กั้นที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน การลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจและ 
จุดสกัดตามเส้นทางชายแดน การสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดน ให้เป็นหมู่บ้านสกัดกั้น
ยาเสพติด  การจัดระเบียบหมู่บ้านตามแนวชายแดน  รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพจุดตรวจจุดสกัด  
ตามเส้นทางตอนในของประเทศให้เป็นตาข่ายการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติด 
 6.1) นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ และเป็นรอง
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่าเจ้าภาพหลักในส่วนนี้
คือส านักงานจังหวัดหนองคาย (กระทรวงมหาดไทย) ฝุายปกครอง ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานอื่นที่
ร่วมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่ง การสกัดก้ัน มีโครงการส าคัญ  ได้แก่ (1) โครงการสกัดก้ัน    
ยาเสพติดตามแนวชายแดน  โดยสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบบูรณาการ ของทุกหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเฝูาระวังยาเสพติดตามแนวชายแดน และการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ในพ้ืนที่ที่เป็น ด่านพรมแดนหรือด่านถาวรและรวมถึงท่าเรือ และ (2) โครงการสกัดก้ัน  
ยาเสพติดในพ้ืนที่ตอนใน  โดยพัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจ จุดสกัดตาม เส้นทาง ของยาเสพติดพ้ืนที่
ตอนในและพัฒนาประสิทธิภาพ ในพ้ืนที่ที่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เพ่ือสกัดกั้นยาเสพติด อีกด้วย  
กล่าวได้ว่าการสกัดก้ันผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติ
ของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย 
 6.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ให้ข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน 
ข้อปฏิบัติ ของจังหวัดและอ าเภอ ในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ในส่วนของการร่วม
ปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกัน ตนเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่
เข้ามาประสานการปฏิบัติฯ เช่น ต ารวจ ทหาร สาธารณะสุข หรือสถานศึกษา ดังเช่นที่ผ่านมา 
 การสกัดก้ันยาเสพติดนั้น ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองได้เข้า
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอ่ืน เช่น ต ารวจ ทหาร ร่วมตั้งจุดตรวจยาเสพติดแบบบูรณาการตาม
เส้นทางคมนาคมสายหลักตามห้วงระยะเวลาที่ส่วนราชการจะได้ประสานงานกันไว้ ซึ่งตนได้เข้าร่วม
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และในแต่ละครั้งจะมีการจับกุมผู้กระท าผิด
ยาเสพติดทุกครั้ง ทั้งในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้
โทษโดยผิดกฎหมาย กล่าวได้ว่าการสกัดก้ันมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานราชการที่
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เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน และข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการ
สกัดกั้นยาเสพติดเพ่ือมิ ให้มีการลักลอบน ายาเสพติด เข้า สู่ประเทศไทย สร้างแนวสกัดกั้นท่ีมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน การลาดตระเวน และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ตามเส้นทางชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
 6.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการ ร่วมมือระหว่างประเทศ  ซึ่ง นายอาจ (นามสมมุติ) อายุ 48 ปี ซึ่งเป็น
ลูกจ้างของเทศบาลเมืองหนองคาย ได้กล่าวว่า ในส่วนนี้เป็นการด าเนินงานของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับประชาชนจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด แต่ได้รับทราบจากข้อมูลข่าวสารทราบว่ามี
เจ้าหน้าที่ ทั้งฝุาย ต ารวจ ฝุายทหาร และฝุายปกครอง ร่วมกันตั้งจุดตรวจยาเสพติดตามเส้นทาง
คมนาคมหลัก เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งและจริงจังในการปฏิบัติงานเพื่อการสกัดก้ัน 
ยาเสพติดมิให้มีการลักลอบน ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย  กล่าวได้ว่าการสกัดก้ันมีการด าเนินงานอยู่
ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล
ว่าหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน และข้อปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการสกัดก้ันยาเสพติดเพ่ือมิ ให้มีการลักลอบน ายาเสพติด เข้าสู่ประเทศไทย สร้างแนว
สกัดกั้นท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน การลาดตระเวน และการตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางชายแดนอย่างต่อเนื่อง  
 สรุปได้ว่า การสกัดก้ัน ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองคาย  ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการ ร่วมมือระหว่างประเทศ ไปสู่การปฏิบัติ
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัด
และทางอ าเภออยู่ในระดับมาก ในภาคประชาชนส่วนมากจะให้ความร่วมมือกับทางราชการและเข้า
ร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกันเพ่ือมิ ให้มีการลักลอบน ายาเสพติด เข้า สู่
ประเทศไทย พร้อมการ สร้างแนวสกัดก้ันที่มีประสิทธิภาพ การ เสริมสร้างความมั่นคงตามแนว
ชายแดน การลาดตระเวน และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
 7)  การบริหารจัดการ  ซึ่งเปูาหมายตามนโยบาย เป็นการระดมสรรพก าลัง  เพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการจัดองค์กร  กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ  การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านโครงสร้าง กลไก การบริหารงบประมาณ การพัฒนาก าลังคน การสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพชัดเจน 
 7.1) นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ และเป็นรอง
หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าเจ้าภาพหลักในส่วนนี้
คือส านักงานจังหวัดหนองคาย (กระทรวงมหาดไทย) ฝุายปกครอง ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานอื่นๆ  
ที่ร่วมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่ง การบริหารจัดการ  ได้มีการจัด โครงการ ที่ส าคัญ ได้แก่  
โครงการพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เช่น พัฒนาการ บริหารจัดการ  พัฒนา
บุคลากรและงานก าลังพล และการนิเทศน์ ติดตามและประเมินผล  ในส่วนนี้ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ระดับจังหวัด 
ได้มีหนังสือก าชับ สั่งการให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง ได้ติดตามผลการด าเนินการในที่
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ประชุมประจ าเดือนของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและก าชับนายอ าเภอทุกแห่งได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในระดับอ าเภออีกด้วย ซึ่ง การบริหารจัดการในพื้นท่ีจังหวัดหนองคายนั้นได้ประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวได้ว่าการ
บริหารจัดการ ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทาง
จังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัย 
 7.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ข้อมูลในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและ 
ข้อปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภอในการบริหารจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องทุกด้านเพื่อปูองกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ในส่วนของการร่วมปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกัน ตนเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการที่เข้ามาประสานการปฏิบัติฯ เช่น ต ารวจ ทหาร สาธารณะสุข 
หรือสถานศึกษาดังเช่นที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เป็นไป
อย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 7.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการ โดยมี นางหนู (นามสมมุติ) อายุ 62 ปี เป็นข้าราชการ
สาธารณสุขบ านาญ ได้กล่าวว่าในส่วนนี้เป็นการด าเนินงานของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง ส าหรับ
ประชาชนจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด แต่ตามท่ีปรากฏข้อมูลข่าวสารทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มกีารจัดองค์กร กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในด้าน
โครงสร้าง  กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนาก าลังคน  การสร้างขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น  รวมทั้งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพชัดเจน  ตามที่นโยบายได้
ก าหนดไว้ กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องได้ถือ
ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดหนองคาย ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติ
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัด
และทางอ าเภออยู่ในระดับมาก ภาคประชาชนส่วนมากจะให้ความร่วมมือกับทางราชการและเข้าร่วม
ในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกันเพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิม ประสิทธิภาพ  ทั้งในด้าน
โครงสร้าง กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนาก าลังคน  และการสร้างขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น 
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 จังหวัดนครพนม  
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการจดบันทึกข้อมูลจาก
การพูดคุย การถาม-ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอแนะและการเรียบเรียงข้อมูลจาก  
เอกสารประกอบสัมภาษณ์หรือการสนทนา โดยได้ท าการสัมภาษณ์ 1) นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง       
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการและเป็นรองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดนครพนม เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แทน หัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ      
ยาเสพติดจังหวัด นครพนม  2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 คน และ 3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 10 คน 
รวมบุคคลที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ จ านวน 21 คน ผู้วิจัยจะได้แยกน าเสนอออกเป็น
แต่ละหัวข้อหรือแต่ละประเด็นที่สอดคล้องกับตัวแปรในการวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 7 ปัจจัย มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1)  การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน  ซึ่งเปูาหมายตามนโยบาย เป็นการด าเนินการ
ที่ท าให้หมู่บ้าน /ชุมชน มีการรวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังที่รวมตัวนี้ด าเนินการปูองกันเฝูา
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน  โรงเรียน สถาน
ประกอบการ ภาคเอกชนทุกแห่ง ได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดิน   
 1.1) นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  และเป็น
รองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม  กล่าวว่าตามข้อสั่งการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในที่ประชุมการติดตามผลการด าเนินงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอ าเภอแล้วเพ่ือให้ถือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจัย การสร้าง
พลังสังคม/พลังชุมชน ทางจังหวัดนครพนมได้มีการจัดโครงการทีส่ าคัญตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่  
(1) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกพลังสังคมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และเผยแพร่ในองค์กร /กลไกต่างๆ (2) โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านและ
ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือลดปัญหายาเสพติด  โดยการ พัฒนาวิทยากรกระบวนการอ าเภอ ให้มีความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงบประมาณในการรับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดก าหนด ด าเนินการ เสริมสร้างหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง  
และสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน /ชุมชนเฝูาระวัง ปัญหายาเสพติด  (3) โครงการพัฒนาผู้น าชุมชนท้องถิ่น
จัดการปัญหายาเสพติด โดยการพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน /ชุมชนเป็นพลังแผ่นดิน สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพลังแผ่นดิน และยังมีส่วนร่วมในการ พัฒนาผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (4) โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน /ชุมชนที่เคยได้รับ
กองทุนแม่ของแผ่นดินและหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ (5) โครงการประชา
สังคมจังหวัด โดยการ จัดตั้งและพัฒนาภาคประชาสังคมจังหวัดเฝูาระวังยาเสพติด  กล่าวได้ว่า การ
สร้างพลังสังคม /พลังชุมชน  ทางส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครพนมได้
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่นมีการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น
อย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน ไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก  
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 1.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกพลังสังคมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  (2) ประสานงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือลดปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
และสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนเฝูาระวังยาเสพติด (3) จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นพลังแผ่นดิน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ ร่วมเป็นพลังแผ่นดิน เอา 
ชนะยาเสพติด และ (4) ด าเนินการตามโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย มีการจัดกิจกรรม
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเป็นพลังแผ่นดิน ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปูองกันยาเสพติด การสร้างพลัง
สังคม/พลังชุมชน และข้อมูลข่าวสารทางราชการโดยการประกาศประชาสัมพันธ์ทางเครื่องขยายเสียง
ในหมู่บ้าน/ชุมชน (หอกระจายข่าว/ล าโพงขยายเสียงเสียงเป็นจุด) การร่วมปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกัน 
ซึ่งตนเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาประสานการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ต ารวจ ทหาร สาธารณะสุข หรือสถานศึกษา โดยปกติเมื่อทาง
อ าเภอ (ซึ่งได้รับมอบนโยบายจากทางจังหวัดมาแล้ว) จะมีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานอย่างไรที่เป็น
ในภาพรวมทั้งอ าเภอ จะสั่งการในที่ประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ส าหรับเป็นกรณีเร่งด่วน
หรือกรณีเฉพาะต าบลจะได้เรียกทางเครื่องมือสื่อสารเป็นกรณีหรือเป็นรายไป เช่น การค้นหาผู้เสพ/  
ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจหรือมีข้อมูลข่าวสารในทางลับเกี่ยวกับหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นต้น กล่าวได้ว่า การสร้างพลังสังคม /พลังชุมชน  ผู้ให้ข้อมูลได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด การ
สร้างพลังสังคม /พลังชุมชนและข้อมูลข่าวสารทางราชการอยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 1.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน ในแนวทางเดียวกันว่าถ้าส่วนราชการได้ขอ
ความร่วมมือกับประชาชนในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วตนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งมี 
นายบุญมี (นามสมมุติ) อายุ 56 ปี อดีตผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง กล่าวว่า 
โดยปกติแล้วตนเป็นคนที่ชอบงานประโยชน์ต่อส่วนรวม ในส่วนของกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
หรือกิจกรรมส่วนรวมอ่ืนๆ ตนได้เข้าร่วมทุกครั้ง เพราะการท าประโยชน์ต่อสังคม ไม่จ าเป็นว่าจะต้อง
มีต าแหน่งใดๆ ประชาชนทั่วไปสามารถท าประโยชน์ได้ เช่นเดียวกับ นางนิดา (นามสมมุต)ิ อายุ 49 ปี 
อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแห่งหนึ่ง และ นางสายชล (นามสมมุติ) อายุ 52 ปี สมาชิกกลุ่ม
สตรีผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในเทศบาลเมืองนครพนม กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่าได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนรวมทุกครั้ง กล่าวได้ว่าประชาชนส่วนมากจะเข้าร่วมในกิจกรรมของทางราชการ จึงถือได้ว่าเข้า
ร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย 
 สรุปได้ว่า การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ   
ยาเสพติดจังหวัด นครพนม ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน
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ไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อ
ปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด การสร้างพลังสังคม /พลังชุมชน 
และข้อมูลข่าวสารทางราชการอยู่ในระดับมาก และในภาคประชาชนส่วนมากจะเข้าร่วมในกิจกรรม
ของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 2)  การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ซึ่งเปูาหมายตามนโยบายเป็นการลดจ านวนผู้เสพ  
/ผู้ติดยาเสพติด โดยจะด าเนินการน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจ  ระบบ
บังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ  ขยายสถานบ าบัดให้เพียงพอ  และให้องค์กรภาคเอกชน  ภาคชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบ าบัดรักษา  จะด าเนินการต่อผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ให้ครบวงจร    
ทั้งการติดตามช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู ดูแลผู้เสพในด้านอาชีพ  การงาน สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
เป็นปกติและไม่หวนกลับไปมีพฤติการณ์ซ้ าอีก 
 2.1) นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  และเป็น
รองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ได้กล่าวว่าเจ้าภาพหลักใน
การด าเนินงานด้านนี้คือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย ซึ่ง การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ได้มีการจัด โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) โครงการ
บ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ  โดยมี 1 อ าเภอ 1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และพัฒนา
วิทยากรค่ายบ าบัด การค้นหาและน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดจากผู้เสพ/ผู้ติดเหล่านั้นอีกด้วย (2) โครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ในระบบบังคับบ าบัด โดยมีการขยายศูนย์ บ าบัดฟ้ืนฟู การบ าบัดผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับ
บ าบัดและการปรับปรุง พัฒนาการบังคับบ าบัด ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น และ (3) โครงการติดตามดูแล
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ผ่านการบ าบัดครบวงจร โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูลบ าบัดเพ่ือการ
ติดตามช่วยเหลือ การติดตามผู้เสพที่ผ่านการบ าบัดและการพัฒนาความพร้อมของผู้ผ่านการบ าบัด ให้
กลับสู่สังคมได้ปกติ กล่าวได้ว่าการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องทุกฝุายได้ถือปฏิบัติตาม
ข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไป
อย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 2.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในแนวทางเดียวกัน คือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ 
แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) ร่วมประสานงาน
ตามโครงการบ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ โดยมี 1 อ าเภอ 1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากฝุายต ารวจ ทหาร และฝุายปกครอง เพื่อท าการ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดจากผู้เสพ/   
ผู้ติดเหล่านั้น  โดยสามารถน าไปประกอบการวางแผนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ต่อไปด้วย   
(2) ร่วมประสานการปฏิบัติตาม โครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคั บบ าบัด โดย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อท าการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงเพ่ือผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา
ต่อไป และ (3) ร่วมด าเนินการตาม โครงการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ผ่านการบ าบัด 
ติดตามช่วยเหลือผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัด แล้วให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่คิด
หวนกลับไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีก 
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 โดยปกติแล้วเมื่อทางอ าเภอ (ซึ่งได้รับมอบนโยบายจากทางจังหวัด
มาแล้ว) มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานอย่างไรที่เป็นในภาพรวมทั้งอ าเภอจะสั่งการในที่ประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นประจ าทุกเดือน แต่ส าหรับเป็นกรณีเร่งด่วนหรือกรณีเฉพาะต าบล อ าเภอก็จะเรียกทาง
เครื่องมือสื่อสารเป็นกรณีหรือเป็นรายไป สอดคล้องกับความเห็นของผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนบางส่วน 
กล่าวว่าทางอ าเภอได้เรียกพบและสั่งการนอกเหนือจากการประชุมประจ าเดือน กรณีเรื่องที่จะต้อง
ด าเนินการโดยเร็ว เช่น การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น ในส่วนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดบางราย  
ตนจะต้องไปบอกด้วยตนเองถึงบ้านเพื่อเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจ เนื่องจากผู้นั้นยังไม่เชื่อม่ัน
ในกระบวนการของรัฐเพราะกลัวถูกจับกุมตัวด าเนินคดี ในกรณีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่อยากจะมา
พบและรายงานตัวกับผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ได้แนะน าในแนวทางเดียวกันคือให้ผู้นั้นไปท่ีสถานที่
บ าบัดส านักงานสาธารณะสุขหรือโรงพยาบาล กล่าวได้ว่าใน การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด  
ผู้ให้ข้อมูลได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน ข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอใน
การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจอยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 2.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวในแนวทางเดียวกันว่าส่วนนี้
เป็นการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการหรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมมาก
เท่าใด แต่เป็นผู้สังเกตการณ์หรือแจ้งเบาะแสข่าวคราวให้กับทางการ โดยมี นายวิรัตน์ (นามสมมุต)ิ  
อายุ 63 ปี ข้าราชการบ านาญ (เคยรับราชการที่ศาลจังหวัดแห่งหนึ่ง) กล่าวว่าหลังจากท่ีเกษียณอายุ
ราชการมาแล้ว ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการมาโดยตลอดและเม่ือตนทราบข่าวคราวของผู้ต้อง
สงสัยหรือมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติดตนจะแจ้งให้หน่วยงานฝุายปกครองหรือต ารวจได้ทราบ 
เช่นเดียวกับความเห็นของ นางเกตุ (นามสมมุติ) อายุ 46 ปี อดีตครูอัตราจ้างรายปีโรงเรียนเทศบาล
แห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้เปิดร้านมินิมาร์ท กล่าวว่าในครั้งท่ีตนยังเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตนได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนด้วยการแทรกเนื้อหาเก่ียวกับพิษภัย
ของยาเสพติดให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ข้อมูลด้วย และส าหรับการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดต้อง
เริ่มที่ครอบครัวซึ่งเป็นสถานบันเริ่มแรกของมนุษย์ หากบุคคลในครอบครัวมีความรักความอบอุ่นแล้ว 
จะเป็นภูมิคุ้มกันหรือเกราะปูองกันภัยยาเสพติดหรืออบายมุขได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ขึ้นจะอยู่กับ
สภาพแวดล้อมอ่ืนด้วยว่าจะส่งผลมากเพียงใด กล่าวได้ว่าในส่วนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ของส่วน
ราชการหรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับประชาชนทั่วไปแล้วได้เป็นผู้สังเกตการณ์หรือแจ้งเบาะแสข่าว
คราวความเคลื่อนไหวให้กับทางราชการ ในส่วนของการด าเนินงานของภาครัฐนั้นอยู่ในระดับมาก  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมคือการให้ความรักความอบอุ่นแก่บุคคลในครอบครัว
โดยเฉพาะในวัยรุ่นจะเป็นเกราะปูองกันภัยจากยาเสพติดได้เป็นอย่างดี  
 สรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครพนม ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการแก้ไขปัญหาผู้เสพ  
/ผู้ติดยาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ  
แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้ารับ
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การบ าบัดในระบบสมัครใจอยู่ในระดับมาก และในภาคประชาชนส่วนมากจะเข้าร่วมในกิจกรรมของ
ทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกัน และข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมคือการให้ความรักความอบอุ่นแก่บุคคลใน
ครอบครัวโดยเฉพาะในวัยรุ่น ซึ่งจะสามารถเป็นเกราะปูองกันเริ่มต้นในการปูองกันภัย จากยาเสพติด
ได้เป็นอย่างด ี
 3)  การสร้างภูมิคุ้มกัน /ปูองกัน ซึ่งเปูาหมายตามนโยบายเพื่อมุ่ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชนทั่วไป  เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  เป็นการตัดวงจรการเพ่ิมข้ึนของผู้เสพ   
รายใหม่ โดยให้ความส าคัญในการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง  ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือต่อ
ปัญหายาเสพติดให้หมดไป  สร้างคุณภาพชีวิต  ทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ และ
ไม่ใหเ้ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 3.1) นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  และเป็น
รองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ได้กล่าวว่า เจ้าภาพหลักใน
ส่วนนี้คือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมาย ซึ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน มีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาวิทยากรเพื่อการปูองกันยาเสพติด  เช่น วิทยากรครู
ต ารวจด้านยาเสพติด ครูพระ ครูสอนศาสนา และส่งเสริมวิทยากรครูเหล่านั้นเพื่อให้ เข้าปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา  (2) โครงการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  การพัฒนา
กิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ในกลุ่มเสี่ยง  การ
พัฒนากลไกปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นของโครงการ  To Be Number One ในสถานศึกษา  (3) โครงการจัดระเบียบสังคมและแก้ไข
ปัญหากลุ่มเสี่ยง  ขจัดปัจจัยเสี่ยง อ่ืน การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง  
การพัฒนากลไกเพ่ือการปูองกันเฝูาระวังปัญหายาเสพติด ของกลุ่มเสี่ยง และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสถาบันครอบครัวกลุ่มเสี่ยง  (อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  ต ารวจบ้าน อาสาสมัครพลัง
แผ่นดิน เป็นต้น) และ (4) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  โรงงาน  
สีขาวปูองกันยาเสพติด  โครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการ  และการให้โอกาสผู้ ที่
ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด ให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ ซึ่งกล่าวได้ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ปูองกันผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัด
และทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย  
 3.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันในแนวทางเดียวกัน คือได้ถือปฏิบัติตาม
ข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภอในการเข้าร่วมกระบวนการปูองกัน   
ยาเสพติดในสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่จากฝุายจังหวัด/อ าเภอ ฝุายการศึกษา ฝุายต ารวจ ฝุายทหาร 
และฝุายสาธารณะสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตราการจัดระเบียบสังคมในวันเสาร์
และ/หรือวันอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ ร่วมกันตรวจตราสถานบริการ ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ 
หอพัก โต๊ะสนุกเกอร์ และสวนสาธารณะ โดยปกติแล้วเมื่อทางอ าเภอ (ซึ่งได้รับมอบนโยบายจากทาง
จังหวัดมาแล้ว) จะมีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานอย่างไรที่เป็นในภาพรวมทั้งอ าเภอก็จะสั่งการในที่
ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นประจ าทุกเดือน แต่ส าหรับเป็นกรณีเร่งด่วนหรือกรณีเฉพาะต าบลแล้ว  
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ทางอ าเภอได้เรียกทางเครื่องมือสื่อสารเป็นกรณีหรือเป็นรายไป ในการออกตรวจตราการจัดระเบียบ
สังคมหรือตรวจความเรียบร้อยนั้น ปลัดอ าเภอจะแจ้งวันและเวลาเพ่ือนัดหมายกับทางฝุายต ารวจและ
ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด จะพบส่วนที่มีปัญหา เช่น 1) ร้านเกม/อินเตอร์เน็ตบางส่วน ที่เห็นแก่ผลประโยชน์มากเกินไป  
ปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนเล่นจนถึงสว่าง ซึ่งในลักษณะนี้ตนได้เคยแจ้งให้ปลัดอ าเภอทราบแล้วและ
ปลัดอ าเภอได้ประสานกับฝุายต ารวจเพื่อร่วมกันปฏิบัติและได้ท าการจับกุมผู้ประกอบการบางส่วน
ด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีเปิดหรือปิดสถานประกอบการเกินเวลาที่ก าหนด ปัจจุบันยังไม่พบว่ามี 
ร้านเกม/อินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด และ 2) ปัญหาที่หอพัก/บ้านเช่า ในส่วนนี้ตนได้เคย
พูดคุยกับผู้ประกอบการบางแห่ง ซึ่งกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงทุกคน/
ทุกแห่ง เพราะมีวัยรุ่นจะมักเข้าออกอยู่ประจ า โดยผู้ประกอบการส่วนมากจะให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการเป็นอย่างดี กล่าวได้ว่าการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน  ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลแนวทางเดียวกัน
คือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอใน การ
สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน เพ่ือเป็นเกราะปูองกันพิษภัยจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอยู่ในระดับมาก 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย  
 3.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน  ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า
ในส่วนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการหรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับประชาชนไม่ได้มีส่วน
ร่วมมากเท่าใด แต่เป็นผู้สังเกตการณ์หรือแจ้งเบาะแสข่าวคราวให้กับทางราชการ โดย ร้อยต ารวจตรี  
ประสิทธิ์ (นามสมมุติ) อายุ 66 ปี ข้าราชการต ารวจบ านาญ กล่าวว่าหลังจากท่ีเกษียณอายุราชการ 
ตนให้ความร่วมมือกับทางราชการมาโดยตลอด และเมื่อตนทราบข่าวคราวของผู้ที่ต้องสงสัยหรือมี
พฤติการณ์เสี่ยงต่อยาเสพติด ตนก็จะไปพบบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเยาวชนผู้นั้น เพ่ือแจ้งข่าว
ความเคลื่อนไหวโดยจะกระท าลับหลังเยาวชนผู้นั้นเพื่อมิให้ได้ทราบว่าตนมาพบและแจ้งข่าวคราว  
อีกท้ังเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองด้วย และได้แจ้งในลักษณะนี้แล้วหลายครั้ง  
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเยาวชน เช่นเดียวกับ นายมนัส (นามสมมุต)ิ อายุ 54 ปี อดีต
สมาชิกองค์การบริการส่วนต าบลแห่งหนึ่ง และนายเปรื่อง (นามสมมุต)ิ อายุ 58 ปี อดีตผู้สมัคร
สมาชิกองค์การบริการส่วนต าบลแห่งหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลในแนวทางเดียวกันว่า การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ปูองกันยาเสพติด เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จะต้องอาศัยความตั้งใจ ความมุ่งม่ันและมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนด้วย ซึ่งเด็กและเยาวชนวัยรุ่นส่วนมากแล้วจะมีความคึก
คะนอง อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ซึ่งบิดา มารดา ผู้ปกครอง ต้องใช้ความรัก ความเอ็นดู ความ
เข้าใจในการอบรมสั่งสอนเยาวชนทั้งหลาย ซึ่งอารมณ์ของวัยรุ่นโดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 13-18 ปี 
จะมีความแปรปรวนอย่างรวดเร็วและมีปฏิกิริยาแสดงต่อต้านการได้รับค าสั่งพอสมควร ฉะนั้นจึงต้อง
ใช้ความเมตตา ความอบอุ่น แล้วจึงอบรมสั่งสอนถึงพิษภัยของยาเสพติดและจะต้องใช้เวลาพอสมควร 
กล่าวได้ว่าในส่วนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการหรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับประชาชน
จะไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด ได้แต่เป็นผู้สังเกตการณ์หรือแจ้งเบาะแสข่าวคราวความเคลื่อนไหวให้กับ
ทางราชการ การด าเนินงานของภาครัฐจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากบรรลุวัตถุประสงค์
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย และมีส่วนที่ได้เพ่ิมเติมคือการให้ความรัก ความอบอุ่นแก่
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บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงของวัยรุ่น ซึ่งจะสามารถเป็นเกราะปูองกันเริ่มต้นในการปูองกัน
ภัยจากยาเสพติดได้เป็นอย่างดี  
 สรุปได้ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ   
ยาเสพติดจังหวัด นครพนม ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัย การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน
ไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อ
ปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอในการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันอยู่ในระดับมาก ภาคประชาชน
ส่วนมากจะเข้าร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกัน และมีข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมคือ 
การให้ความรัก ความอบอุ่นแก่บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น ซึ่งจะสามารถ เป็นเกราะ
ปูองกันเริ่มต้นในการปูองกันภัยจากยาเสพติดได้เป็นอย่างด ี
 4)  การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเปูาหมายตามนโยบายเป็นการลดผู้ผลิต 
ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับ  เพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ  เน้นใช้หลักการ
บังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด  ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน และการสืบสวน
ขยายผลเป็นแนวทางปฏิบัติหลัก มุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้ายาเสพติดใน
ชุมชน พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออ านวยต่อการปราบปรามยาเสพติด  รวมทั้งการลงโทษ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
 4.1) นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  และเป็น
รองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ได้กล่าวว่า เจ้าภาพหลักใน
ส่วนนี้คือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฝุายทหาร ฝุายปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมาย ซึ่งการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายมีโครงการทีส่ าคัญ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนา
ศูนย์ข่าวกรองยาเสพติด และซัก ถามขยายผลการข่าวจากผู้ถูกจับกุม คดียาเสพติด  (2) โครงการ
ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายส าคัญ ระดับพ้ืนที่หรือมีส่วนเชื่อมโยงในพ้ืนที่ (3) โครงการ
ปราบปรามการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด ระดับพ้ืนที่ การลดความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อ
ร้องเรียน  และมาตรการปราบปราม และสนับสนุนมาตรการอ่ืน  (4) โครงการตรวจสอบทรัพย์สินคดี  
ยาเสพติด  การ เพ่ิมประสิทธิภาพด าเนินงานด้านทรัพย์สิน ในคดียาเสพติดตาม พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปราบผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และการ ด าเนินงานด้าน
ทรัพย์สิน ในคดียาเสพติดแบบบูรณาการ  (5) โครงการปูองกันและแก้ไขการค้ายาเสพติดในเรือนจ า  
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไขยาเสพติดในเรือนจ าภาพรวม  (6) โครงการปูองกัน
และปราบปรามเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  เพื่อปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปราบปรามลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับ ความผิด ยาเสพติด   
และ (7) โครงการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย  พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย  
พร้อมการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ต่างๆ กล่าวได้ว่า การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝุายได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัด
และทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย  
 4.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ก านันหรือ 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ในแนวทางเดียวกัน คือได้ถือ
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ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภออย่างจริงจังต่อเนื่อง    
ส าหรับการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายนั้น ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน มีบทบาทในส่วนที่
สนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดโดยตรง การช่วยสอดส่องดูแล
ปกครองหมู่บ้าน/ชุมชน หรือแจ้งเบาะแสข่าวสารยาเสพติดให้กับหน่วยงานราชการ เช่น ฝุายปกครอง
หรือต ารวจ ในส่วนของการปราบปรามจับกุมนั้นเป็นหน้าที่หลักของฝุายต ารวจที่จะด าเนินการต่อไป  
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมไม่แตกต่างไปจากจังหวัดหนองคายหรือจังหวัดใกล้เคียงกัน 
และคาดว่ามีความรุนแรงมากกว่าอีกด้วย จากการได้ทราบข้อมูลข่าวคราวเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น มีการ
ลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาในประเทศมาขึ้นกว่าแต่ก่อน ในระยะเวลาที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในขบวนการยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม พื้นท่ีของจังหวัด
นครพนมจะทอดยาวตามแนวแม่น้ าโขงจึงกล่าวได้ว่าทุกพ้ืนที่สามารถเป็นจุดที่ยาเสพติดจะเข้ามาใน
ประเทศไทยได้ จากการที่ได้ทราบข่าวมาว่ามีแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านและอยู่ตรง
ข้ามกับแนวพ้ืนที่ของจังหวัดนครพนมอีกด้วย ที่พบว่ามีการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาจะอยู่ในเขต
อ าเภอท่าอุเทนและอ าเภอเมืองนครพนม ผู้ที่ลักลอบน าเข้ามาในประเทศจะมีทั้งคนไทยและคนลาว  
 ส าหรับราคาของยาเสพติดประเภทที่พบบ่อยจะไม่แตกต่างจากจังหวัด
หนองคาย มีดังนี้ 1) แอมเฟตามีนหรือยาบ้า ราคาในฝั่งประเทศลาวและสั่งปริมาณมาก ราคาเม็ดละ 
50-80 บาท และราคาในฝั่งประเทศไทย ราคาเม็ดละ 250-300 บาท 2) กัญชาแห้ง ราคาในฝั่ง
ประเทศลาว กิโลกรัมละ 2,000-3,000 บาท และราคาในฝั่งประเทศไทย กิโลกรัมละ 4,000-5,000 
บาท และ 3) ไอซ์ ราคาในฝั่งประเทศลาว กิโลกรัมละ 800,000 บาท และราคาในฝั่งประเทศไทย 
กิโลกรัมละ 2,500,000-3,000,000 บาท ส าหรับลักษณะของการซุกซ่อนลักลอบล าเลียงน ายาเสพติด 
เข้ามาในฝั่งไทยมีหลายรูปแบบและจะมีลักษณะคล้ายกับการลักลอบน าเข้าทางจังหวัดหนองคาย เช่น  
ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์ตู้โดยสาร รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ และรถโดยสารประจ าสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว และซุกซ่อนมากับตัวบุคคล มีการใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือมิให้เจ้าหน้าที่รู้เห็นหรือ
จับกุมได้ หรือวิธีการนัดหมายส่งให้กับผู้ค้า ขบวนการ/เครือข่าย ทางเรือตามล าน้ าโขง และช่องทาง
ท่าข้ามตามหมู่บ้านแนวชายแดนระหว่างฝั่งไทย-ลาว มีการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆ เช่น ซุกซ่อนใน
ร่างกาย ซุกซ่อนในรถยนต์ ซุกซ่อนในอาหาร ซุกซ่อนในของใช้ และซุกซ่อนในซากสัตว์ ซึ่งจากผลการ
ปราบปรามจับกุมผู้กระท าความผิดยาเสพติดที่ผ่านมานั้น มีผลการจับกุมในระดับท่ีมากและพอใจ 
 การลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศในลักษณะทยอยน าเข้ามาหรือท่ี
เรียกว่ากองทัพมดเพ่ือล าเลียงยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งมีทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน จะมี
วิธีการไม่แตกต่างกับการลักลอบน าเข้าในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าโขง 
มีดังนี้ (1) น ายาเสพติดมาไว้ที่สันดอนกลางแม่น้ าโขง เมื่อติดต่อสื่อสารตกลงซื้อขายยาเสพติดกันแล้ว  
ผู้ค้ายาเสพติดจะใช้คนลาว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นชายมีอายุระหว่าง 18-25 ปี น ายาเสพติด
บางส่วนใส่มาในเรือหางยาวแล้วน ามาไว้ที่สันดอนกลางแม่น้ าโขง ทิ้งระยะเวลาให้ห่างกันพอสมควร 
แล้วจะมีคนไทยไปน าเอายาเสพติดเข้ามาในประเทศ เช่น การน าเข้าในเขตอ าเภอท่าอุเทนและเขต
อ าเภอเมืองนครพนม เป็นต้น และ (2) การใช้ชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยจะมีชาวประมงพ้ืนบ้านทั้งของ
ฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศลาว ต่างฝุายใช้เรือหางยางแล้วขับไปพบกันในบริเวณท่ีตกลงกันไว้ 
จากนั้นจะโยนห่อยาเสพติดใส่เรืออีกล าหนึ่ง  
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 ส าหรับผลการปราบปรามจับกุมของหน่วยงานราชการนั้นได้ผลเป็น
อย่างดี แต่ยาเสพติดก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนได้ให้ข้อมูลว่าในทุกต าบล  
ทุกหมู่บ้าน จะมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแฝงตัวอยู่ทั้งนั้น (ผู้ให้ข้อมูลจะขอกล่าวแบบไม่เจาะลึกมาก
เกินไป เพราะเกรงกลัวผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง) ซึ่งบางรายเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ คนกลุ่มนี้จะไม่แสดงตัวตนแต่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ผู้ที่เคยกระท าผิดและถูก
จับกุมตัวด าเนินคดีมาแล้วบางรายได้กลับไปมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ าอีก เช่น นายอุทัย 
หรือเบิ้ม (นามสมมุติ) อายุประมาณ 35 ปี รูปร่างผอมสูง สูงประมาณ 175 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง  
ราษฎรในเขตอ าเภอเมืองนครพนม เคยถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมตัวเมื่อ พ.ศ. 2552 ข้อหาจ าหน่าย
ยาเสพติด (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วได้มีพฤติการณ์ที่มีพิรุธและมีความเสี่ยงว่า
จะกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ก านันอีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตอ าเภอเมืองนครพนม คือ (1) นายวัฒน์ หรือโอเล่ อายุประมาณ 25 ปี 
รูปร่างผอมสูง สูงประมาณ 170 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง (2) นายฉัตร หรือเล็ก อายุประมาณ 25 ปี 
รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง และทราบว่ามีญาติเป็นข้าราชการต ารวจ
แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด และ (3) นายพร หรือหนุ่ม อายุประมาณ 30 ปี รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 
165 เซนติเมตร ผิวเนื้อด าแดง ทั้ง 3 รายนี้ คาดว่าหน่วยงานของต ารวจน่าจะทราบข้อมูลจากการ
สืบสวนหาข่าวแล้ว ผู้วิจัยได้สอบถามความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการ ปราบปรามและบังคับใช้
กฎหมาย ซึ่งผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนส่วนมากจะเห็นด้วยกับการน ามาตรการปราบปรามยาเสพติด เหมือน
สมัยรัฐบาล พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี กลับมาใช้อีกเพราะในช่วงนั้นปัญหาของ
ยาเสพติดได้ลดลงไปเป็นอย่างมากและการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาในประเทศก็มีน้อย อีกประการ
หนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยนั้นยังไม่เด็ดขาดเพียงพอ มีการลงโทษต่ ากว่าที่บัญญัติ
ไว้มากจึงอยากให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีความคล้ายคลึงเช่นเดียวกับการให้สัมภาษณ์
ของผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองหนองคายด้วย กล่าวได้ว่า การปราบปรามและบังคับใช้
กฎหมาย  ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทาง
จังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัย ส าหรับปัญหาที่พบ คือ 1) ยังมีการลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศอยู่ 2) ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3) ยังคงมีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งเป็นผู้ค้าและ 
ผู้เสพ 4) มาตรการปราบปรามยาเสพติดยังไม่เด็ดขาดเพียงพอ และ 5) การบังคับใช้กฎหมายลงโทษ
ยังไม่เด็ดขาดเพียงพอ 
 4.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนได้แสดงความ
คิดเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเข้าไปรู้เห็นเกี่ยวข้องในขบวนการค้ายาเสพติดจริง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่เช่นนั้นแล้วยาเสพติดคงจะไม่ทะลักเข้ามาในประเทศได้มากถึงขนาดนี้ ผู้ให้ข้อมูลทราบ
ข่าวสารจากการติดตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์หรือทางโทรทัศน์ ในการเข้าไป
เกี่ยวข้องโดยทางตรงก็คือการร่วมกระท าผิดด้วย ส่วนทางอ้อมคือการให้ความช่วยเหลือ ให้ความ
สะดวก ช่วยปกปิด หรือการกระท าอ่ืน สอดคล้องกับ ร้อยต ารวจตรี ประสิทธิ์ (นามสมมุต)ิ อายุ 66 ปี  
ข้าราชการต ารวจบ านาญ กล่าวว่าในช่วงขณะที่ตนยังอยู่ในราชการ ตนก็ได้ทราบข้อมูลข่าวสารว่ามี
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เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลในเครื่องแบบเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งคงมีให้เห็นได้ตามข่าวต่างๆ 
สาเหตุหลักท่ีมีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นบางส่วนจะเริ่มต้นจากการเสพและเม่ือเสพติดมีความ
ต้องการใช้ยาเสพติดมากขึ้นจะต้องหาวิธีการซื้อยาเสพติดในราคาที่ถูกลงจึงเข้าสู่วังวนของเครือข่าย 
ยาเสพติดไปโดยปริยาย และบางส่วนจะไม่เสพยาเสพติดแต่มีความต้องการเงินหรือทรัพย์สิน เมื่อตนมี
ช่องทางจึงเป็นผู้ค้ายาเสพติดเอง ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจะมีลักษณะของเม็ดยาที่เล็กจึงง่ายต่อ
การซุกซ่อนและลักลอบน าเข้ามาในประเทศ ประกอบกับราคายาบ้าในฝั่งประเทศเพ่ือบ้านมีราคาที่ถูก 
เมื่อเข้ามาในฝั่งประเทศไทยแล้ว ราคาของยาบ้าได้เพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีส่วนล่อใจ
ให้มีการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ผู้ให้ขอมูล ไม่ขอกล่าวลึกมากไปกว่านี้ เพราะเกรงว่าจะกระทบ
ต่อสวัสดิภาพของตนและครอบครัว) ในส่วน นายมนัส (นามสมมุต)ิ อายุ 54 ปี อดีตสมาชิกองค์การ
บริการส่วนต าบลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นคนพ้ืนเพชาวจังหวัดนครพนมแต่ก าเนิด ให้ข้อมูลว่าตนเคยพูดคุยกับ
ประชาชนของประเทศเพ่ือนบ้านและได้พูดถึงเรื่องยาเสพติดซึ่งมีประโยคหนึ่งที่เพ่ือนบ้านได้พูดกับตน  
เมื่อตนฟังแล้วมีความรู้สึกหดหู่ใจและเสียใจคือ “คนที่ผลิตยาเสพติดในประเทศของเขาจะไม่เสพยา  
มีแต่ผลิตขายอย่างเดียว จะมีแต่คนเสพยาของไทยนั่นแหละที่ยังโง่อยู่” ผู้วิจัยจึงขอขยายความหมาย
เพ่ิมเติมว่า “คนที่ยังโง่อยู่ หมายถึง คนที่เสพยาเสพติด” เป็นการปูองกันการเข้าใจผิดต่อการสื่อสาร
ถึงข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ถามต่อไปอีกว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่นั้น 
นายมนัสฯ ได้ตอบด้วยความรู้สึกท่ีค่อนข้างตึงเครียดว่า “แล้วคิดว่ายาเสพติดจะข้ามชายแดนเข้ามา
ง่ายๆ อย่างนั้นหรือ หากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือท าเป็นเอาหูไปนา เอาตาไปไร่  
ท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือบางทีอาจจะเข้าไปรับเงินรับผลประโยชน์ด้วยก็ได้” ผู้วิจัยได้สอบถามเพ่ิมเติมอีก
จึงทราบว่าที่ นายมนัสฯ มีปฏิกิริยาเก่ียวกับยาเสพติดเช่นนั้น เนื่องจากญาติ (หลานชาย อายุ 22 ปี)  
ของ นายมนัสฯ ติดยาเสพติด (ยาบ้า) มาประมาณ 2 ปี และได้เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ที่ไม่สามารถน ากลับคืนมาได้นั้นคือวันเวลาที่ต้องเสียไปกับยาเสพติดนั่นเอง  
 และยังสอดคล้องกับ ไ ชยฤทธิ์ เสนาะวาที  (2555) กล่าวว่า ยาบ้ามีการ
ทะลักเข้ามาและผ่านแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสูง มากขึ้น โดยส่งมาจาก
ขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศพม่าเพ่ือ ข้ามมายังเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวแล้ว ได้พักยาเสพติด
ในพ้ืนที่ของประเทศลาว ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของ  5 จังหวัดชายแดนของประเทศไทย  ได้แก่ จังหวัดเลย   
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ก่อนจะลักลอบขนยาเสพติด
แบบที่เรียกว่า “กองทัพมด”  เพ่ือขนยาเสพติดย้ายมาไว้ที่สันดอนกลางแม่น้ าโขง  เพื่อรอจังหวะและ
โอกาสขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย ปัญหาที่น่าหนักใจประการหนึ่งในการปราบปรามยาเสพติด  
ในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคืออาจมีเจ้าหน้าที่บางส่วนหรือ
บางหน่วยงานของประเทศเพ่ือนบ้านได้เข้าไปเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นหรือรับผลประโยชน์ต่างๆ ท าให้
ยาบ้าทะลักเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น ประกอบกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือนั้นมีมากกว่า 100 ราย โดยจะใช้เส้นทางในการล าเลียง
แทรกซึมตามช่องทางที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพ่ือน ายาเสพติดมาพักไว้ตามเนินดินสันดอนต่างๆ จากนั้น
แล้วจึงใช้กองทัพมดหรือผู้รับจ้างล าเลียงขนส่งทยอยน ายาเสพติดมาข้ึนทางฝั่งประเทศไทย  ผู้วิจัยได้
สอบถามถึงการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายจาก ร้อยต ารวจตรี ประสิทธิ์ฯ และนายมนัสฯ ว่า
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หากรัฐบาลมีนโยบายจะกลับไปใช้มาตรการปราบปรามโดยประกาศสงครามกับยาเสพติดดังเช่นใน
สมัยของ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งทั้ง 
2 ท่าน ได้ตอบเป็นแนวเดียวกันว่าอยากให้น ามาตรการปราบปรามยาเสพติดดังกล่าวกลับมาใช้อีก 
เพราะช่วงนั้นปัญหายาเสพติดลดลงไปเป็นอย่างมากและปัญหาการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาใน
ประเทศก็มีน้อยและเป็นการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง ผู้กระท าผิดยาเสพติดจึงเกรงกลัวต่อ
นโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น แต่ในปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยนั้นยังไม่เด็ดขาด
เพียงพอมีการลงโทษต่ ากว่าที่ได้บัญญัติไว้ กล่าวได้ว่า การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย  มีทั้งส่วน
ที่ประสบผลส าเร็จและมีปัญหา ในส่วนของปัญหาที่พบ คือ 1) มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
พนักงานท้องถิ่นบางส่วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) ผู้ที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และถูกจับกุมด าเนินคดีไปแล้ว เมื่อพ้นโทษออกมาจะมีบางส่วนได้หวนกลับไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  
3) อัตราโทษที่ใช้บังคับยังไม่เด็ดขาดเพียงพอหรือมีการลดโทษมากเกินไป และ 4) บางส่วนยังเห็นว่า
อยากให้น ามาตรการปราบปรามยาเสพติดเหมือนในสมัยรัฐบาลชุดของ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
เป็นนายกรัฐมนตรี กลับมาใช้อีกเพราะในช่วงนั้นปัญหายาเสพติดลดลงไปเป็นอย่างมาก 
 สรุปได้ว่า การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครพนม ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัย การปราบปรามและ
บังคับใช้กฎหมายไปสู่การปฏิบัติและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผน 
และข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก ในภาคประชาชนส่วนมากจะให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการและเข้าร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกัน และพบว่ามี
ปัญหาที่ได้เพ่ิมเติม คือ 1) มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานท้องถิ่นบางส่วนเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) ผู้ที่เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกจับกุมด าเนินคดีไปแล้ว 
เมื่อพ้นโทษออกมาจะมีบางส่วนได้หวนกลับไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด และ 3) อัตราโทษที่ใช้บังคับยัง
ไม่เด็ดขาดเพียงพอหรือมีการลดโทษมากเกินไป 
 5)  การ ร่วมมือระหว่างประเทศ  ซึ่งเปูาหมายตามนโยบาย เป็นการแสวงความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อปราบปรามการผลิตและ การค้า
ยาเสพติดมิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศโดยเร่งรัดในความร่วมมือในทุกด้าน  ทั้งใน
ด้านการข่าว  การปราบปรามและปฏิบัติการร่วม  ทั้งใช้นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีความเป็นอยู่อย่างสันติ 
 5.1) นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  และเป็น
รองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ได้กล่าวว่าเจ้าภาพหลักใน
ส่วนนี้คือส านักงานจังหวัดนครพนม (กระทรวงมหาดไทย) ฝุายปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วม
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งการ ร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มีการจัด โครงการที่ส าคัญ ได้แก่  
(1) โครงการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  (2) โครงการพัฒนา
กลไกความร่วมมือบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ โดยพัฒนาความเข้มแข็งและขยายส านักงาน
ประสานงานชายแดนไทย -เพ่ือนบ้าน และการสร้างและพัฒนาความม่ันคงบริเวณชายแดน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ แบบบูรณาการ  และ (3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกให้ประเทศ
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เพ่ือนบ้านโดยมีกิจกรรมหลักคือโครงการพัฒนาทางเลือกกับประเทศเพ่ือนบ้าน กล่าวได้ว่าการร่วมมือ
ระหว่างประเทศผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องทุกฝุายได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติ
ของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย 
 5.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลไปในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตาม 
ข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภอในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ ในส่วนของการร่วมปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกันตนเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ร่วมกับส่วนราชการที่เข้ามาประสานการปฏิบัติฯ เช่น ต ารวจ ทหาร สาธารณะสุขหรือสถานศึกษา          
ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนบางส่วนกล่าวว่าได้มีโอกาสร่วมกับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมข้ามไปยัง
ประเทศลาว เมื่อเดือน กรกฎาคม 2556 โดยเจ้าผู้ปกครองแขวงค าม่วน เจ้าเมืองท่าแขกพร้อมคณะ  
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนระดับท้องถิ่น  
ณ ห้องประชุมศาลาว่าการแขวงค าม่วน ซึ่งผลการประชุมจะได้จัดให้มีการร่วมมือกันในการปูองกัน
อาชญากรรมทุกประเภทของทั้งสองประเทศและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
โดยเฉพาะการประมงและการเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ือเป็นอาชีพเสริมรองจากการท านาตามฤดูกาล   
ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับผลการด าเนินการของจังหวัดหนองคาย สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่ง  
กล่าวว่าได้เข้าร่วมการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมต่างๆ แบบไม่เป็น
ทางการ เมื่อเดือน กรกฎาคม 2556 ระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมืองนครพนมกับคณะ
เจ้าหน้าที่เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศลาว ในการประชุมจะให้มีการร่วมมือกันในการปูองกัน
อาชญากรรมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด ไม้พะยูงหรือไม้หวงห้ามอ่ืนๆ และร่วมกัน
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยเฉพาะการประมงและการเลี้ยงปลาในกระชังที่จะเน้น
ปลาที่เจริญเติบโตได้เร็ว เช่น ปลานิล ปลาทับทิม เป็นต้น เพ่ือเป็นอาชีพเสริมรองจากการท านาตาม
ฤดูกาล สอดคล้องกับ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะให้
ชายแดนมีความเป็นอยู่อย่างสันติ และพ่ึงพาตนเองได้ กล่าวได้ว่าการ ร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้ที่ให้
ข้อมูลได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติ
ของทางจังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย ในการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือปูองกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะใน
เรื่องยาเสพติด ไม้พะยูงหรือไม้หวงห้ามอ่ืนๆ และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
โดยเฉพาะการประมงและการเลี้ยงปลาในกระชัง  
 5.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี นายอนุชา (นามสมมุต)ิ อายุ 46 ปี อดีต
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ในส่วนนี้เป็นการด าเนินงานของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด แต่ตามท่ีปรากฏจากข่าวสารทราบว่ามีคณะ
เจ้าหน้าที่ของฝุายไทย (จังหวัดนครพนม) ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานของประเทศเพ่ือนบ้านใน
เรื่องปัญหาต่างๆ และการร่วมกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดน กล่าวได้ว่าการ ร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ 
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แบบแผนและข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ในระดับมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัย ในการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือปูองกันอาชญากรรมทุกประเภท
โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด ไม้พะยูงหรือไม้หวงห้ามอ่ืนๆ และการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน 
 สรุปได้ว่า การ ร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ          
ยาเสพติดจังหวัด นครพนม ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการ ร่วมมือระหว่างประเทศ ไปสู่
การปฏิบัติและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทาง
จังหวัดและทางอ าเภออยู่ในระดับมาก ภาคประชาชนส่วนมากได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการและ
เข้าร่วมกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกันเพ่ือร่วมมือปูองกันอาชญากรรมทุกประเภท 
โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด ไม้พะยูงหรือไม้หวงห้ามอ่ืนๆ และร่วมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว 
 6)  การสกัดก้ัน ซึ่งเปูาหมายตามนโยบาย เป็นการด าเนินงานตามมาตรการต่างๆ  
เพ่ือที่จะสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนมิให้มีการลักลอบน ายาเสพติดสู่ประเทศไทย  สร้างแนว
สกัดกั้นท่ีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน การลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจ  
จุดสกัดตามเส้นทางชายแดน การสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดน ให้เป็นหมู่บ้านสกัดกั้น
ยาเสพติด การจัดระเบียบหมู่บ้านตามแนวชายแดน  รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพจุดตรวจ  จุดสกัด
ตามเส้นทางตอนในของประเทศให้เป็นตาข่ายการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติด 
 6.1) นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  และเป็น
รองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม  ได้กล่าวว่าเจ้าภาพหลักใน
ส่วนนี้คือส านักงานจังหวัดนครพนม (กระทรวงมหาดไทย) ฝุายปกครอง ต ารวจ ทหารและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ร่วมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย การสกัดก้ันมีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) โครงการสกัดก้ัน
ยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบบูรณาการในพ้ืนที่  การ
เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเฝูาระวังยาเสพติดตามแนวชายแดนและการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในพ้ืนที่ที่เป็นด่านพรมแดน หรือด่านถาวรหรือท่าเรืออีกด้วย และ (2) โครงการสกัดก้ันยาเสพติดใน
พ้ืนที่ตอนใน การพัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางของยาเสพติดพ้ืนที่ตอนใน และการ
พัฒนาประสิทธิภาพพ้ืนที่ในท่าอากาศยานนานาชาติเพ่ือการสกัดกั้นยาเสพติด  กล่าวได้ว่าการสกัดก้ัน 
ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องทุกฝุายได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัด
และทางอ าเภออยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 6.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสกัดก้ันในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ 
แบบแผนและข้อปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภอในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ส่วนของ
การร่วมปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกันตนเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการที่
เข้ามาประสานการปฏิบัติฯ เช่น ต ารวจ ทหาร สาธารณะสุขหรือสถานศึกษา ส าหรับในการสกัดกั้น 
ยาเสพติดนั้น ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอ่ืนๆ เช่น 
ต ารวจ ทหาร เพ่ือร่วมกันตั้งจุดตรวจยาเสพติดแบบบูรณาการตามเส้นทางคมนาคมสายหลักตามห้วง
ระยะเวลาที่ส่วนราชการจะได้ประสานงานกันไว้ โดยตนได้เข้าร่วมด าเนินงานดังกล่าวเป็นประจ า
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อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบางครั้งได้มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของ
กลางด้วย ทั้งในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและ/หรือเสพยาเสพติดให้
โทษโดยผิดกฎหมาย โดยกล่าวได้ว่าในการสกัดก้ันมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลกล่าวในแนวทางเดียวกันว่าหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสกัดก้ันยาเสพติดเพ่ือมิ ให้มีการลักลอบน ายาเสพติด เข้าสู่ประเทศไทย การร่วมกันสร้าง
แนวสกัดกั้นท่ีมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน การลาดตระเวนและการตั้ง
จุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
 6.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการ ร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยมี นายจ านงค์ (นามสมมุต)ิ อายุ 65 ปี  
ข้าราชการครูบ านาญ ได้กล่าวว่าในส่วนนี้เป็นการด าเนินงานของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง ส าหรับ
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าใด แต่ตามท่ีปรากฏจากข่าวสารทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งฝุาย ต ารวจ 
ฝุายทหารและฝุายปกครอง ร่วมกันตั้งจุดตรวจยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคมหลัก เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งและจริงจังในการปฏิบัติงานเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด มิให้มีการลักลอบ ล าเลียง
น ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย กล่าวได้ว่าในการสกัดก้ันมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลกล่าวในแนวทางเดียวกันว่าหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสกัดก้ันยาเสพติดเพ่ือมิ ให้มีการลักลอบน ายาเสพติด เข้าสู่ประเทศไทย ได้ร่วมกันสร้าง
แนวสกัดกั้นท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน การลาดตระเวน และ
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
 สรุปได้ว่า การสกัดก้ัน ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด   
นครพนม ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น มีการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการ ร่วมมือระหว่างประเทศ ไปสู่การปฏิบัติ
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัด
และทางอ าเภออยู่ในระดับมาก ในภาคประชาชนส่วนมากจะให้ความร่วมมือกับทางราชการและเข้า
ร่วมในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกันเพ่ือมิ ให้มีการลักลอบน ายาเสพติด เข้า สู่
ประเทศไทย พร้อมทั้งสร้างแนวสกัดก้ันที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 
การลาดตระเวนและการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
 7)  การบริหารจัดการ  ซึ่งเปูาหมายตามนโยบาย เป็นการระดมสรรพก าลัง เพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการจัดองค์กร  กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ  การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านโครงสร้าง กลไก การบริหารงบประมาณ การพัฒนาก าลังคน การสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพชัดเจน 
 7.1) นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  และเป็น
รองหัวหน้าส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ได้กล่าวว่าเจ้าภาพหลักใน
ส่วนนี้คือส านักงานจังหวัดนครพนม (กระทรวงมหาดไทย) ฝุายปกครอง ต ารวจ ทหารและมี
หน่วยงานอื่นที่ร่วมด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งการบริหารจัดการได้มีการจัดโครงการที่ส าคัญ 
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ได้แก่ โครงการพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เช่น พัฒนาการบริหารจัดการ  พัฒนา
บุคลากรและงานก าลังพล  ในส่วนนี้ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนมในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ระดับจังหวัด ได้มีหนังสือก าชับสั่งการให้ถือปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้ติดตามผลการด าเนินการในที่ประชุมประจ าเดือนของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับจังหวัด และยังก าชับนายอ าเภอทุกแห่งได้ยึดถือเพ่ิอเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับ
อ าเภออีกด้วย ซึ่งการบริหารจัดการในพื้นท่ีจังหวัดนครพนมนั้นได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุก
ฝุายอย่างราบรื่นมีผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัดและทางอ าเภอ
อยู่ในระดับมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย  
 7.2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ข้อมูลในแนวทางเดียวกันคือได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อ
ปฏิบัติของจังหวัดและอ าเภอในการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกด้านเพื่อปูองกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ การร่วมปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกันซึ่งตนเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ  
ยาเสพติดได้ร่วมกับส่วนราชการที่เข้ามาประสานการปฏิบัติฯ เช่น ต ารวจ ทหาร สาธารณะสุขหรือ
สถานศึกษาดังเช่นที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 7.3) ประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนม ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการ โดยมี นายจ านงค์ (นามสมมุติ) อายุ 65 ปี ข้าราชการครู
บ านาญ ได้กล่าวว่าในส่วนนี้เป็นการด าเนินงานของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง ส าหรับประชาชนไม่ได้มี
ส่วนร่วมมากเท่าใด แต่ตามท่ีปรากฏจากข้อมูลข่าวสารทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ร่วมกัน
บริหารจัดการองค์กร มีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านโครงสร้าง  กลไก 
งบประมาณ การพัฒนาก าลังคน  รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด   
มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพชัดเจน  ซึ่งกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการมีการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ผู้เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อมูลว่าหน่วยงานราชการได้ถือปฏิบัติตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดนครพนม ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกฝุายอย่างราบรื่น โดยมีการด าเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ถือได้ว่าสามารถน าปัจจัยการบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติ
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ แบบแผนและข้อปฏิบัติของทางจังหวัด
และทางอ าเภออยู่ในระดับมาก ภาคประชาชนส่วนมากจะให้ความร่วมมือกับทางราชการและเข้าร่วม
ในกิจกรรมของทางราชการอยู่ในระดับมากเช่นกันเพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิม ประสิทธิภาพ  ทั้งในด้าน
โครงสร้าง กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนาก าลังคน  และการสร้างขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น  
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 จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  สามารถน าข้อมูลผลการวิเคราะห์
ที่ได้จากสัมภาษณ์แสดงได้ตาม ตารางที่ 4.2 ดังนี้   

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะ

ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

ล า 
ดับ 

 

ปัจจัย 
พื้นที่ศึกษาวิจัย 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม 
1. 
 
 
 
 

การสร้างพลัง
สังคม/พลังชุมชน 
 

1) การสร้างจิตส านึกต่อสังคม 
2) วิทยากรกระบวนการ 
3) เครือข่ายเฝูาระวังยาเสพติด 
4) ศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
5) ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน 
6) กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
7) ภาคประชาสังคมจังหวัด 

1) การสร้างจิตส านึกต่อสังคม 
2) สื่อประชาสัมพันธ์ 
3) หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง 
4) เครือข่ายเฝูาระวังยาเสพติด 
5) ศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
6) ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน 
7) กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
8) ภาคประชาสังคมจังหวัด 

2. การแก้ไขปัญหา 
ผู้เสพ/ผู้ติด 

1) บ าบัดฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
2) พัฒนาวิทยากรค่ายบ าบัด 
3) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
4) ขยายศูนย์บ าบัดฟื้นฟู 
5) ดูแลผู้ผ่านการบ าบัด 
6) อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

1) บ าบัดฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
2) พัฒนาวิทยากรค่ายบ าบัด 
3) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
4) ข้อมูลจากผู้เสพ/ผู้ติด 
5) ขยายศูนย์บ าบัดฟื้นฟู 
6) ดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฯ 

3. การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 

1) สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (7-19 ปี) 
2) ลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติด รายใหม่ 
3) ลดปัจจัยเสี่ยงต่อยาเสพติด 
4) เปูาหมายสถานศึกษา 
5) เปูาหมายสถานประกอบการ 
6) เปูาหมายพ้ืนที่แพร่ระบาด 

1) สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (7-19 ปี) 
2) ลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติด รายใหม่ 
3) ลดปัจจัยเสี่ยงต่อยาเสพติด 
4) เปูาหมายสถานศึกษา 
5) เปูาหมายสถานประกอบการ 
6) เปูาหมายพื้นที่แพร่ระบาด 

4. การปราบปราม/ 
บังคับใช้กฎหมาย 

1) การสืบสวนหาข่าวยาเสพติด 
2) ใช้การข่าวชี้น างานปราบปราม 
3) ลดปัญหาการค้ายาเสพติด 
4) ลดบทบาทอิทธิพลเครือข่าย 
การค้าระดับส าคัญ-ส าคัญมาก 

1) การสืบสวนหาข่าวยาเสพติด 
2) ใช้การข่าวชี้น างานปราบปราม 
3) ลดปัญหาการค้ายาเสพติด 
4) ลดบทบาทอิทธิพลเครือข่าย 
การค้าระดับส าคัญ-ส าคัญมาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 

 

ปัจจัย 
พื้นที่ศึกษาวิจัย 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม 
  5) ปราบปรามเครือข่ายการผลิต 

/การค้ายาเสพติด 
6) ด าเนินงานด้านทรัพย์สิน 
7) ตัดวงจรด้านการเงินเครือข่าย 
8) กระบวนการยุติธรรม 
9) ช่องว่างกระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย 
10) การค้ายาเสพติดในเรือนจ า 
11) ปูองกันปราบปรามเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
12) มาตรการทางปกครอง วินัย
และอาญา 
13) การปลูกพืชเสพติด 
14) กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
15) เฝูาระวังตัวยาชนิดใหม่ 
16) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

5) ปราบปรามเครือข่ายการผลิต 
/การค้ายาเสพติด 
6) ด าเนินงานด้านทรัพย์สิน 
7) ตัดวงจรด้านการเงินเครือข่าย 
8) กระบวนการยุติธรรม 
9) ช่องว่างกระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย 
10) การค้ายาเสพติดในเรือนจ า 
11) ปูองกันปราบปรามเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
12) มาตรการทางปกครอง วินัย
และอาญา 
13) การปลูกพืชเสพติด 
14) กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
15) เฝูาระวังตัวยาชนิดใหม่ 
16) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

5. การร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1) นโยบายให้ประเทศเพ่ือนบ้าน
ขยายความร่วมมือ 
2) ความร่วมมือของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
3) สกัดกั้นตามแนวชายแดน 
4) พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
5) ประชุมร่วมระหว่างประเทศ 

1) นโยบายให้ประเทศเพ่ือนบ้าน
ขยายความร่วมมือ 
2) ความร่วมมือของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
3) สกัดกั้นตามแนวชายแดน 
4) พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
5) ประชุมร่วมระหว่างประเทศ 

6. การสกัดก้ัน 1) วางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน 
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
ด าเนินงาน 
3) สกัดกั้นในพ้ืนที่ด่านถาวร 
4) ประสิทธิภาพจุดตรวจเส้นทาง 
5) เครื่องมือ/อุปกรณ์ จุดตรวจ 
6) ก าลังเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ 

1) วางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน 
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
ด าเนินงาน 
3) สกัดกั้นในพ้ืนที่ด่านถาวร 
4) ประสิทธิภาพจุดตรวจเส้นทาง 
5) เครื่องมือ/อุปกรณ์ จุดตรวจ 
6) ก าลังเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 

 

ปัจจัย 
พื้นที่ศึกษาวิจัย 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม 
7. การบริหารจัดการ 1) ระบบอ านวยการและบริหาร 

จัดการ ในทุกระดับ 
2) บริหารจัดการแก้ไขปัญหา 
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
3) ส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน 
4) การวางแผนและก าหนด 
เปูาหมายตามสภาพปัญหา 
5) การระดมสรรพก าลังและ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
6) การบริหารจัดการเฉพาะกิจ 
ในพ้ืนที่มีปัญหามากเป็นพิเศษ 

1) ระบบอ านวยการและบริหาร 
จัดการ ในทุกระดับ 
2) บริหารจัดการแก้ไขปัญหา 
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
3) ส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน 
4) การวางแผนและก าหนด 
เปูาหมายตามสภาพปัญหา 
5) การระดมสรรพก าลังและ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
6) การบริหารจัดการเฉพาะกิจ 
ในพ้ืนที่มีปัญหามากเป็นพิเศษ 

 
 4.1.3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด     
ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  ในการวิเคราะห์ส่วนนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากจัดการสนทนากลุ่ม ด้วยวิธี
จดบันทึกข้อมูลจากการพูดคุย การถาม-ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียบเรียงข้อมูล
จากเอกสารประกอบการสนทนาจาก คณะท างานส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับ
จังหวัด ได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหรือประสานงานภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด ซ่ึงมาจากส่วนราชการ ต่างๆ ในจังหวัด  ได้แก่ ฝุายปกครอง ฝุายทหาร ฝุายต ารวจ 
ฝุายสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลและฝุายวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการจัดการสนทนากลุ่ม 
รวม 2 แห่ง คือ 1) คณะเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหรือประสานงานภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอา  
ชนะยาเสพติดจังหวัด หนองคาย รวม  5 คน และ 2) คณะ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหรือประสานงาน
ภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครพนม รวม 5 คน รวมผู้ให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพจากการจัดการสนทนากลุ่ม จ านวน 10 คน 
 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมายถึง ผลการด าเนินงานของส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้
ถือปฏิบัติตามนโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ได้ 
ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2556 (เดือน ตุลาคม 2555  
ถึงเดือน กันยายน 2556) รวม 3 รายการ ประกอบด้วย 1) การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด  
2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และ 3) การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว  
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้  
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 1.  การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด หมายถึง ผลการด าเนินงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับได้ร่วมกัน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ
เข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลและปัจจัยด้านการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด สามารถลดผู้ผลิต ผู้ล าเลียง ผู้ค้ายาเสพติดในทุกระดับ  เพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายัง
ตลาดผู้เสพในพ้ืนที่โดยเน้นหลักการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด  ใช้มาตรการ
ทางด้านทรัพย์สิน  การสืบสวนขยายผล  ประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อ สกัดกั้นและ
ปราบปรามการผลิต  การล าเลียงย าเสพติดตามแนวชาย แดน การน าเข้า และการค้าให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายและสามารถบรรลุหรือผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 จังหวัดหนองคาย  
 กระบวนการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่สามารถน ามาด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้น ได้แก่ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย  การ
บ าบัดรักษา รวมถึงการ ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน แก่ผู้กระท าความผิด ซึ่งหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดหนองคายได้ประสานการปฏิบัติกันอย่าง
ต่อเนื่องมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้
ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย มีผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลข่าวสารว่ามีแหล่งผลิตยาเสพติดในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคายแต่อย่างใด  
โดยแบ่งออกได้ดังนี้ (จังหวัดหนองคาย, 2556) 
 1. ผลการจับกุมคดียาเสพติด ในภาพรวมของจังหวัดหนองคาย สามารถจับกุมคดี  
ยาเสพติดได้ จ านวน  2,800 คดี มีผู้ต้องหาจ านวน 2,862 คน โดยแยกประเภท ของกลางออกได้เป็น  
1) ยาบ้า จ านวน 228,360 เม็ด 2) ไอซ์ น้ าหนัก 11.964 กิโลกรัม 3) โคเคน น้ าหนัก 2.460 กิโลกรัม  
4) ฝิ่นสุก น้ าหนัก 0.9 กิโลกรัม  5) กัญชาแห้งอัดแท่ง  น้ าหนัก 362.887 กิโลกรัม  6) ต้น กัญชาสด   
น้ าหนัก 1.1 กิโลกรัม  7) ต้นพืชกระท่อม  น้ าหนัก 1.171 กิโลกรัม  และ 8) สารระเหย 42 หน่วย    
สามารถแสดงได้ตามตารางท่ี 4.3 และ 4.4 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนคดี จ านวนผู้ต้องหาและจ านวนของกลาง การปราบปรามยาเสพติดของ 
ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2556 

 
 

ผลการจับกุมยาเสพติด 
จ านวนคดี (ราย) จ านวนผู้ต้องหา (คน) 

2,800 2,862 
ประเภทของกลาง - ยาบ้า     228,360  เม็ด   

- ไอซ ์        11.964  กิโลกรัม 
- โคเคน        2.460  กิโลกรัม   
- ฝิ่นสุก         0.9     กิโลกรัม   
- กัญชาแห้งอัดแท่ง    362.887  กิโลกรัม   
- ต้นกัญชาสด              1.1     กิโลกรัม   
- ต้นพืชกระท่อม           1.171  กิโลกรัม  
- สารระเหย  42  หน่วย (หน่วย: ขวด/กระป๋อง/ถุง) 

 
ที่มา: ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย (2556) 
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 2. การขยายผลการจับกุมคดียาเสพติดในข้อหาส าคัญ  โดยจังหวัดหนองคายมี
เปูาหมาย จ านวน 243 คดี สามารถด าเนินการได้ จ านวน  330 คดี คิดเป็นร้อยละ 135.80 มีผลการ
ปราบปรามจับกุมผู้ค้าในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถแสดงได้ตามตารางท่ี 4.5  
 3. การยึดทรัพย์สินผู้กระท าผิดยาเสพติด (ราย) โดยจังหวัดหนองคายมีเปูาหมาย 
จ านวน 50 ราย สามารถด าเนินการได้ จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 174 มีผลการยึดทรัพย์ใน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถแสดงได้ตามตารางท่ี 4.5  
 4. มูลค่าทรัพย์สินผู้กระท าผิดยาเสพติด (บาท) โดยจังหวัดหนองคายมีเปูาหมาย 
จ านวน 11,314,286 บาท สามารถด าเนินการ ได้มูลค่าทรัพย์สินเป็นเงิน 11,648,627 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 103 มีผลการยึดทรัพย์ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถแสดง
ได้ตามตารางท่ี 4.5  
 5. การจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับคดี ยาเสพติด โดยจังหวัดหนองคายมี
เปูาหมาย จ านวน 16 หมายจับ สามารถด าเนินได้ จ านวน 16 หมายจับ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการ
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถแสดงได้ตามตารางท่ี 4.5  
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงเปูาหมายและผลการด าเนินการตามเปูาหมายด้านการปราบปรามยาเสพติดของ      

ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2556 
 

เป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ 
การขยายผลจับกุมคดียาเสพติด 243 คดี 330 คดี +87 คดี 

การยึด 
ทรัพย์สิน 

ราย 50 ราย 87 ราย +37 ราย 
เงิน/มูลค่า 11,314,286 บาท 11,648,627 บาท +334,341 บาท 

จับกุมตามหมายจับคดียาเสพติด 16 หมาย 16 หมาย ± 0 หมาย 
 
ที่มา: ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย (2556) 
 
 6.  การ บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  โดยจังหวัดหนองคายมีเ ปูาหมาย  
จ านวน  1,260  คน ได้แก่ 1) ระบบสมัครใจบ าบัด 730  คน  2) ระบบบังคับบ าบัด 480  คน และ         
3) ระบบต้องโทษบ าบัด 50 คน และเปูาหมายติดตามผู้ผ่านการบ าบัด มาแล้วในปีงบประมาณ 2555-
2556 จ านวน 2,468 คน มีผลการด าเนินงานโดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้  
 6.1) บ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จ านวน 2,433 คน คิดเป็นร้อยละ 230.40 
 ( 1) บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ โดยมี เปูาหมาย 
จ านวน 730  คน  สามารถ ด าเนินการ ได้  จ านวน 1,067 คน คิดเป็นร้อยละ 146.16 ได้แก่ เข้า
บ าบัดรักษาในสถานพยาบาล  70 คน เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  519 คน เข้า โรงเรียนวิวัฒน์
พลเมือง (6 รุ่น) 271 คน และเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (นักเรียน) 207 คน  
 (2) บ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบ าบัด โดยมีเปูาหมาย 
จ านวน 480 คน สามารถด าเนินการได้ จ านวน 1,166 คน คิดเป็นร้อยละ 249.92   
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 (3) บ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ บ าบัด  โดยมีเปูาหมาย 
จ านวน 50 คน สามารถด าเนินการได้ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 400 
 6.2) ติดตามผู้ผ่านการบ าบัด มาแล้ว  โดยมีเปูาหมาย จ านวน 2,468 คน  
สามารถด าเนินการได้ จ านวน 3,300 คน คิดเป็นร้อยละ 133.71 ได้แก่ (1) ติดตามโดยทีมงานติดตาม
ทางการแพทยร์ะบบ บสต. 1,481 คน และ (2) ติดตามโดยทีมงานอาสาสมัครทางสังคม ระบบ NISPA 
1,819 คน  
 6.3) ได้จัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจจังหวัด
หนองคาย ณ ที่ท าการกองร้อยอาสาสมัครจังหวัดหนองคาย 
 6.4) ได้จัดตั้ง ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอ รวม 10 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (2) ศูนย์
จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอเมืองหนองคาย (3) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด
อ าเภอท่าบ่อ  (4) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอโพนพิสัย (5) ศูนย์จ าแนกและคัด
กรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอศรีเชียงใหม่ (6) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอสังคม      
(7) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอสระใคร (8) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด
อ าเภอเฝูาไร่ (9) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอรัตนวาปี และ (10) ศูนย์จ าแนกและ
คัดกรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ตาก 
 6.5) ได้จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด  ระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ รวม 10 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด จังหวัด
หนองคาย (2) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอเมืองหนองคาย (3) ศูนย์ข้อมูล
การ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอท่าบ่อ (4) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติด         
ยาเสพติดอ าเภอโพนพิสัย (5) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอศรีเชียงใหม่     
(6) ศูนย์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอสังคม (7) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ  
/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอสระใคร (8) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอเฝูาไร่     
(9) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอรัตนวาปี และ (10) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ตาก  
 6.6) ได้จัดตั้ง 1 อ าเภอ 1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอเมือง หนองคาย        
(2) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอท่าบ่อ (3) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/  
ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอโพนพิสัย (4) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอศรีเชียงใหม่        
(5) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอสังคม (6) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/    
ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอสระใคร (7) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอเฝูาไร่          
(8) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอรัตนวาปี และ (9) ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ตาก 
 7. ส าหรับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายได้ลดลง
หรือสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยส่วนราชการทุกส่วน ทุกสังกัด ได้ร่วมกันด าเนินการ 
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นที่พอใจของ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
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ผู้บังคับบัญชาและประชาชน สามารถด าเนินการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลงได้และ
สามารถควบคุมปัญหายาเสพติดให้อยู่ในวงจ ากัดได้ในระดับท่ีพอใจ และส าหรับจ านวนผู้เสพ/ผู้ติด  
ยาเสพติดในพ้ืนที่ลดลงหรือสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิผลเช่นกัน ร่วมกันปูองกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด สามารถน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาได้เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในระบบสมัครใจ
บ าบัด ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเยาวชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจโดยการจัดโครงการอบรมต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งส่งผลในการลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ลงได้และสามารถควบคุมปัญหายาเสพติดให้อยู่ในวงจ ากัดได้ในระดับท่ีพอใจ 
 8.  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมได้ 
อย่างมีประสิทธิผล โดยส่วนราชการทุกส่วน ทุกสังกัด ได้ด าเนินการร่วมกันเพื่อปูองกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด สามารถสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 8.1) ประเภทที่ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด  โดยจังหวัด
หนองคายได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 124 หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั่วทั้งจังหวัด และผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ 124 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100  
 8.2) ประเภทที่ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน ชายแดน  ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ตาม
แนวชายแดนประเทศไทยกับประเทศลาว และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด โดย
จังหวัดหนองคายได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 313 หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนิน งานของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ 313 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
 8.3) ประเภทที่ 3 หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  ได้แก่ หมู่บ้าน/
ชุมชน ที่ได้เข้าร่วมในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจังหวัดหนองคายได้ก าหนดเปูาหมายไว้ 
จ านวน 136 หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้
ครบ 136 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100  

          - ผลการตรวจสุข ภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน  รวม  136 กองทุน  ได้แก่  
(1) ระดับ A 15 กองทุน (2) ระดับ B 62 กองทุน และ (3) ระดับ C 59 กองทุน  

 - พัฒนา คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้า รวม 20 หมู่บ้าน/ชุมชน  
 8.4) ประเภทที่ 4 หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสริมสร้างความเข้มแข็งครบทุกขั้นตอน 
โดยจังหวัดหนองคายได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 627  หมู่บ้าน/ชุมชน และผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ 627 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100  
 8.5) ประเภทที่ 5 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาในระดับรุนแรง  ได้แก่ หมู่บ้าน/
ชุมชน ที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง  โดยจังหวัดหนองคายได้ก าหนด
เปูาหมายไว้ จ านวน 51  หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนิน งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการได้ครบ 51 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 



179 
 

 จังหวัดนครพนม  
 กระบวนการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครพนมที่สามารถ
น ามาด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้น มีแนวทางด าเนินงานเช่นเดียวกับของ
จังหวัดหนองคาย ได้แก่ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย  การบ าบัดรักษา รวมถึงการ ใช้
มาตรการทางด้านทรัพย์สิน แก่ผู้กระท าความผิด ซึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดนครพนมได้ประสานการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง มีผลการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย มีผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ขณะนี้ยังไม่พบ
ข้อมูลข่าวสารว่ามีแหล่งผลิตยาเสพติดในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนมแต่อย่างใด โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
(จังหวัดนครพนม, 2556) 
 1. ผลการจับกุมคดียาเสพติด ในภาพรวมของจังหวัดนครพนม สามารถ จับกุมคดี   
ยาเสพติด ได้ จ านวน  5,062 คดี มีผู้ต้องหา  จ านวน  5,230 คน โดยแยกประเภท ของกลาง ออกเป็น   
1) ยาบ้า 1,698,455 เม็ด 2) ไอซ์ 4.69 กิโลกรัม 3) เฮโรอีน 49.15 กิโลกรัม 4) ฝิ่นสุก 0.79 กิโลกรัม    
5)กัญชาแห้งอัดแท่ง  2,923.10 กิโลกรัม  6) ต้นกัญชา สด 7.61 กิโลกรัม  7) ต้นพืชกระท่อม  0.45 
กิโลกรัม และ 8) สารระเหย 41 หน่วย โดยสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.6 และ 4.7  
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนคดี จ านวนผู้ต้องหาและจ านวนของกลาง การปราบปรามยาเสพติดของ

ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2556 
 

 

ผลการจับกุมยาเสพติด 
จ านวนคดี (ราย) จ านวนผู้ต้องหา (คน) 

5,062 5,230 
ประเภทของกลาง - ยาบ้า     1,698,455  เม็ด 

- ไอซ ์             4.69   กิโลกรัม 
- เฮโรอีน        49.15   กิโลกรัม 
- ฝิ่นสุก           0.79   กิโลกรัม   
- กัญชาแห้งอัดแท่ง   2,923.10  กิโลกรัม   
- ต้นกัญชาสด               7.61  กิโลกรัม   
- ต้นพืชกระท่อม            0.45  กิโลกรัม  
- สารระเหย   41 หน่วย  (หน่วย: ขวด/กระป๋อง/ถุง) 

 
ที่มา: ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม (2556) 
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 2. การขยายผลการจับกุมคดียาเสพติดในข้อหาส าคัญ  โดยจังหวัดนครพนมมี
เปูาหมาย จ านวน 342 คดี สามารถด าเนินการได้  จ านวน 378 คดี คิดเป็นร้อยละ 110.52 สามารถ
แสดงได้ตามตารางที่ 4.8  
 3. การยึดทรัพย์สินผู้กระท าผิดยาเสพติด (ราย) โดยจังหวัดนครพนมมีเปูาหมาย   
จ านวน 76 ราย สามารถด าเนินการได้ จ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 136.84 มีผลการยึดทรัพย์ใน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถแสดงได้ตามตารางท่ี 4.8  
 4. มูลค่าทรัพย์สินผู้กระท าผิดยาเสพติด (บาท) โดยจังหวัดนครพนมมีเปูาหมาย 
จ านวน 17,485,714 บาท สามารถด าเนินการ ได้มูลค่าทรัพย์สินเป็นเงิน จ านวน 23,874,602 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 136.53 มีผลการยึดทรัพย์ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
สามารถแสดงได้ตามตารางท่ี 4.8  
 5. การจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับคดี ยาเสพติด จังหวัดนครพนมมีเ ปูาหมาย  
จ านวน 19 หมายจับ สามารถด าเนินได้ จ านวน 27  หมายจับ คิดเป็นร้อยละ 142.10 สามารถแสดง
ได้ตามตารางท่ี 4.8  

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงเปูาหมายและผลการด าเนินการตามเปูาหมายด้านการปราบปรามยาเสพติดของ

ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2556 
 

เป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ 
การขยายผลจับกุมคดียาเสพติด 342 คดี 378 คดี +36 คดี 

การยึด 
ทรัพย์สิน 

ราย 76 ราย 104 ราย +28 ราย 
เงิน/มูลค่า 17,485,714 บาท 23,874,602 บาท +6,388,888 บาท 

จับกุมตามหมายจับคดียาเสพติด 19 หมาย 27 หมาย +8 หมาย 
 
ที่มา: ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม (2556) 

 
 6. การ บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  โดยจังหวัดนครพนมมีเปูาหมาย 
จ านวน 5,498  คน ได้แก่ 1) ระบบสมัครใจบ าบัด  4,536 คน 2) ระบบบังคับบ าบัด 668 คน และ    
3) ระบบต้องโทษบ าบัด  275 คน และเปูาหมาย ติดตามผู้ผ่านการบ าบัด มาแล้ว ในปีงบประมาณ 
2555-2556 จ านวน 3,250 คน มีผลการด าเนินงานโดยสามารถแบ่งผลออกได้ดังนี้ 
 6.1) บ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จ านวน 6,874 คน คิดเป็นร้อยละ 125.02 

          (1) บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ โดยมี เปูาหมาย  
จ านวน 4,536 คน สามารถด าเนินการได้ จ านวน 5,285 คน คิดเป็นร้อยละ 116.51  

 (2) บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบ าบัด โดยมีเปูาหมาย 
จ านวน 668 คน สามารถด าเนินการได้ จ านวน 1,014 คน คิดเป็นร้อยละ 151.79  

 (3) บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ บ าบัด  โดยมี
เปูาหมาย จ านวน 275 คน สามารถด าเนินการได้ จ านวน 983 คน คิดเป็นร้อยละ 357.45 
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 6.2) ติดตามผู้ผ่านการบ าบัด มาแล้ว  โดยมีเปูาหมาย จ านวน 3,250 คน  
สามารถด าเนินการได้ จ านวน 3,475 คน คิดเป็นร้อยละ 106.92  
 6.3) ได้จัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจจังหวัด
นครพนม ณ ที่ท าการกองร้อยอาสาสมัครจังหวัดนครพนม  
 6.4) ได้จัดตั้ง ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอ รวม 13 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครพนม (2) ศูนย์
จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด อ าเภอเมืองนครพนม  (3) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด
อ าเภอปลาปาก  (4) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด อ าเภอท่าอุเทน  (5) ศูนย์จ าแนกและ    
คัดกรองผู้ติดยาเสพติด อ าเภอบ้านแพง  (6) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด อ าเภอธาตุพนม       
(7) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด อ าเภอเรณูนคร  (8) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติด               
ยาเสพติด อ าเภอนาแก  (9) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด อ าเภอศรีสงคราม  (10) ศูนย์
จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอนาหว้า  (11) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด อ าเภอ
โพนสวรรค์  (12) ศูนย์จ าแนกและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด อ าเภอนาทม  และ (13) ศูนย์จ าแนกและ   
คัดกรองผู้ติดยาเสพติดอ าเภอวังยาง  
 6.5) ได้จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด  ระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ รวม 13 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด จังหวัด
นครพนม (2) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอเมืองนครพนม  (3) ศูนย์ข้อมูล
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอปลาปาก  (4) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติด        
ยาเสพติด อ าเภอท่าอุเทน  (5) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอบ้านแพง            
(6) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอธาตุพนม  (7) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหา      
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอเรณูนคร (8) ศูนย์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอนาแก  
(9) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอศรีสงคราม  (10) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไข
ปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอนาหว้า  (11) ศูนย์ข้อมูลการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด
อ าเภอโพนสวรรค์ (12) ศูนย์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอนาทม  และ (13) ศูนย์
ข้อมูลการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอวังยาง  
 6.6) ได้จัดตั้ง 1 อ าเภอ 1 ค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ (1) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอเมืองนครพนม       
(2) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอปลาปาก  (3) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอท่าอุเทน  (4) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอ      
บ้านแพง (5) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอธาตุพนม  (6) ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอเรณูนคร  (7) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
อ าเภอนาแก  (8) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอศรีสงคราม  (9) ค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอนาหว้า  (10) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดอ าเภอโพนสวรรค์  (11) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ าเภอนาทม  และ
(12) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอ าเภอวังยาง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
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 7. ส าหรับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมได้ลดลงหรือ
สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิผล เช่นเดียวกับในการด าเนินงานของจังหวัดหนองคาย  โดยการ
ด าเนินงานส่วนนี้ ส่วนราชการทุกส่วน ทุกสังกัด ได้ร่วมกันปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สืบสวน
ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้จนเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา สามารถ
ด าเนินการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลงได้และสามารถควบคุมปัญหายาเสพติดให้อยู่ใน
วงจ ากัดได้ในระดับท่ีพอใจ และส าหรับจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ลดลงหรือสามารถควบคุม
ได้อย่างมีประสิทธิผลเช่นกัน ร่วมกันปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้
เข้ารับการบ าบัดรักษาได้เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในระบบสมัครใจบ าบัด ระบบบังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ 
ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจโดยการจัดโครงการอบรมต่างๆ หลาย
โครงการ ส่งผลในการลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลงได้และสามารถควบคุมปัญหายาเสพติดให้อยู่
ในวงจ ากัดได้ในระดับท่ีพอใจ 
 8. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมได้ 
อย่างมีประสิทธิผล โดยส่วนราชการทุกส่วน ทุกสังกัด ได้ร่วมกันปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สามารถสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

     8.1) ประเภทที่ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด หรือหมู่บ้านสีขาว
ปลอดยาเสพติด โดยจังหวัดนครพนมได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 967 หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั่วทั้ง
จังหวัด และผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด า เนินการ ได้ครบ  967 หมู่บ้าน/
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 (หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสริมสร้างความเข้มแข็งครบทุกขั้นตอน)  
 8.2) ประเภทที่ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน ชายแดน  ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ตาม
แนวชายแดนประเทศไทยกับประเทศลาวและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด โดย
จังหวัดนครพนมได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 76 หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนิน งานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ 76  หมู่บ้าน/ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 100  (หมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีปัญหาในระดับรุนแรง)  
 8.3) ประเภทที่ 3 หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  ได้แก่ หมู่บ้าน/
ชุมชน ที่ได้เข้าร่วมในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจังหวัดนครพนมได้ก าหนดเปูาหมายไว้ 
จ านวน 170 หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้
ครบ 170 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 

          - ผลการตรวจสุข ภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 170  กองทุน  
ได้แก่ (1) ระดับ A 20 กองทุน (2) ระดับ B 56 กองทุน และ (3) ระดับ C 94 กองทุน  

 - พัฒนาและ คัดเลือกหมู่บ้านชุมชนต้นกล้า จ านวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ A) 
 8.4) ประเภทที่ 4 หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสริมสร้างความเข้มแข็งครบทุกขั้นตอน 
โดยจังหวัดนครพนมได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 967  หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ  967 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 100 (หมู่บ้าน/
ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด)  
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 8.5) ประเภทที่ 5 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาในระดับรุนแรง  ได้แก่ หมู่บ้าน/
ชุมชน ที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง  โดยจังหวัดนครพนมได้ก าหนด
เปูาหมายไว้ จ านวน 76  หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนิน งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการได้ครบ  76 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ  100 (หมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดน
ประเทศไทยกับประเทศลาวและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด) 
 2.  การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน หมายถึง ผลการด าเนินงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ได้ร่วมกันด าเนินงานตามนโยบายด้านยาเสพติดของ
รัฐบาลและปัจจัยด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลด
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลงได้ในระดับที่พอใจ จนไม่ส่งผลกระทบต่อด าเนินชีวิตตามปกติของ
ประชาชนในพื้นท่ี มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือคณะท างานด้านยาเสพติดเพ่ือด าเนินการปูองกัน
แก้ไขและปราบปรามยาเสพติดในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
 จังหวัดหนองคาย  
 การด าเนินตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายนั้น   
โดยคณะผู้บริหารระดับสูงของทุกส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ได้ก าชับ ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่องมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐาน
ของการวิจัย มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือคณะท างานด้านยาเสพติดเพ่ือด าเนินการปูองกันแก้ไข
และปราบปรามยาเสพติดในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกได้ดังนี้ (จังหวัดหนองคาย, 2556) 
 1.  ได้ด าเนินการจัดตั้ง ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ครบทุกระดับ   
ในจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
ระดับจังหวัด 1 แห่ง ระดับอ าเภอ 9 แห่ง ระดับต าบล 62 แห่ง และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 739 แห่ง   
มีดังนี้   
 1.1) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ ณ ศาลา
กลางจังหวัดหนองคาย (ชั้น 4) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้อ านวยการ  ศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย  
 1.2) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ ณ ที่ว่า
การอ าเภอเมืองหนองคาย (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอเมืองหนองคาย เป็นผู้อ านวยการศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองหนองคาย  
 1.3) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอท่าบ่อ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอท่าบ่อ (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอท่าบ่อ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอท่าบ่อ  
 1.4) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอโพนพิสัย ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอโพนพิสัย (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอโพนพิสัย เป็นผู้อ านวยการศูนย์ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ     
ยาเสพติดอ าเภอโพนพิสัย  
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 1.5) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอศรีเชียงใหม่ (ชั้น 2)  โดยมีนายอ าเภอศรีเชียงใหม่ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะ     
ยาเสพติดอ าเภอศรีเชียงใหม่  
 1.6) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอสังคม ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอสังคม (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอสังคม เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอสังคม  
 1.7) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอสระใคร ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอสระใคร (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอสระใคร เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอสระใคร  
 1.8) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเฝูาไร่ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเฝูาไร่ (ชั้น 2)  โดยมีนายอ าเภอเฝูาไร่ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอเฝูาไร่  
 1.9) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอรัตนวาปี ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอรัตนวาปี (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอรัตนวาปี เป็นผู้อ านวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอรัตนวาปี  
 1.10) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ตาก ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอโพธิ์ตาก (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอโพธิ์ตาก เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอโพธิ์ตาก  
 1.11) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบล ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการก านันทุก
ต าบล รวม 62 ต าบล โดยมีก านันแต่ละต าบล เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ต าบล  
 1.12) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน รวม 739 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนแต่ละแห่ง เป็น
ผู้อ านวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน 
 2.  ได้จัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองคาย เพื่อด าเนินการปูองกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
 2.1)  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ ณ ศาลา
กลางจังหวัดหนองคาย (ชั้น 4) จัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ซึ่งครอบคลุมทุกส่วนราชการ
ในจังหวัดให้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในแต่ละด้านและตามลักษณะภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น  
รวม 7 แผนงาน ประกอบด้วย  
 (1) ส านักงานจังหวัดหนองคาย มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน   
ที่ 1 ในการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ปูองกันหรือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด การท าให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังที่
รวมตัวนี้ด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน /ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้
องค์กร หน่วยงาน โรงเรียน สถานประกอบการ  ภาคเอกชนทุกแห่ง  ได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดิน เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด  
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 (2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย มีภารกิจและหน้าที่หลักตาม
แผนงานที่ 2 ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/พลังชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งถือเสมือนว่าเป็นผู้ปุวยที่จะต้องได้รับการรักษาให้กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม การ ลดจ านวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดใน พ้ืนที่และคาดว่ามี จ านวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เป็น
จ านวนมาก โดยจะด าเนินการน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ  ทั้งระบบสมัครใจ  ระบบ
บังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ  ขยายสถานบ าบัดให้เพียงพอ  และให้องค์กรภาคเอกชน  ภาคชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมกันบ าบัดรักษา ด าเนินการต่อผู้เสพครบวงจร ติดตามช่วยเหลือ  
ฟ้ืนฟ ูดูแล ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในด้านอาชีพหรือการงานเพ่ือสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็น
ปกตแิละไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ าอีก  
 (3) ส านักงานพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดหนองคาย มีภารกิจและหน้าที่
หลักตามแผนงานที่ 3 ในการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน/ปูองกันในวัยก่อนวัยเสี่ยง โดยเฉพาะนักเรียน
ในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 การมุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชนทั่วไป  
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นการตัดการ
เพ่ิมข้ึนของผู้เสพรายใหม่  ให้ความส าคัญในการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง  ขจัดปัจจัย
เสี่ยงที่เอ้ือต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป  สร้างคุณภาพชีวิต  ทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคต
ของชาติเพ่ือไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
 (4) ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน  
ที่ 4 ในการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ลดผู้ผลิต ผู้ค้า  
ผู้ล าเลียงยาเสพติดทุกระดับเพ่ือตัดวงจร ในการที่จะน ายาเสพติดมา สู่ยังตลาดผู้เสพในพ้ืนที่ โดยเน้น
หลักการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน การสืบสวน
ขยายผลเป็นแนวทางปฏิบัติหลัก จะมุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้ายาเสพติดใน
ชุมชน พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออ านวยต่อการปราบปรามยาเสพติด และรวมทั้งการลงโทษ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด  
 (5) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย มีภารกิจและหน้าที่หลัก
ตามแผนงานที่ 5 ในการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ แสวงหา
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อร่วมกันปราบปรามการผลิต
และค้ายาเสพติด  มิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศ  เร่งรัดความร่วมมือทุกด้าน  ทั้งใน
ด้านการข่าว  การปราบปราม  การปฏิบัติการร่วม  รวมทั้งใช้นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ให้ชายแดนมีความเป็นอยู่
อย่างสันติ  
 (6) งานรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย มีภารกิจและหน้าที่
หลักตามแผนงานที่ 6 ในการสกัดก้ัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนิน งานเพ่ือสกัดกั้น      
ยาเสพติดตามแนวชายแดน  มิให้มีการลักลอบน ายาเสพติดสู่ประเทศไทย  เพ่ือสร้างแนวสกัดก้ันที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจะเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ิมการลาดตระเวน  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด
ตามเส้นทางชายแดน การสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านสกัดกั้นยาเสพติด  
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จัดระเบียบหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพ่ิมประสิทธิภาพในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดก้ันตามเส้นทางตอน
ในของพ้ืนที่ ให้เป็นเครือข่ายการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติด มิให้เข้าสู่ตอนในของประเทศ 
 (7) ส านักงานจังหวัดหนองคาย มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน   
ที่ 7 ในการบริหารจัดการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ ระดมสรรพก าลัง ในพ้ืนที่ เข้าแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีการจัดองค์กร กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละระดับ บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านโครงสร้าง  กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนาก าลังคน  การสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น  
 2.2) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอทุก
แห่ง ได้จัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นการจัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการรองรับจาก
ระดับจังหวัดอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกส่วนราชการในอ าเภอเช่นกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติดในแต่ละด้านและตามลักษณะภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น รวม 7 แผนงาน  และเป็นการ
ถอดแบบหรือย่อแบบการด าเนินงานมาจากระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
 (1) ที่ท าการปกครองอ าเภอ (ปค.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน
ที่ 1 ในการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ปูองกันหรือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด การท าให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังที่
รวมตัวนี้ด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน /ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้
องค์กร หน่วยงาน โรงเรียน สถานประกอบการ  ภาคเอกชนทุกแห่ง  ได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดิน เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 
 (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาล มีภารกิจและ
หน้าที่หลักตามแผนงานที่ 2 ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/พลังชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งถือเสมือนว่าเป็นผู้ปุวยที่จะต้องได้รับการรักษาให้กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม การ ลดจ านวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด  ในพ้ืนที่ ซึ่งคาดว่ามี จ านวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เป็น
จ านวนมาก โดยจะด าเนินการน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ  ทั้งระบบสมัครใจ  ระบบ
บังคับบ าบัด  ระบบต้องโทษ  ขยายสถานบ าบัดให้เพียงพอ  และให้องค์กรภาคเอกชน  ภาคชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมกันบ าบัดรักษา ด าเนินการต่อผู้เสพครบวงจร ติดตามช่วยเหลือ  
ฟ้ืนฟู ดูแล ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในด้านอาชีพ  การงาน สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ  
และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ าอีก  
 (3) ส านักงานพื้นที่เขตการศึกษา (สพท.) หรือโรงเรียน/สถานศึกษาท่ี
เป็นตัวแทนในอ าเภอ มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงานที่ 3 ในการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน/
ปูองกันในวัยก่อนวัยเสี่ยงโดยเฉพาะนักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 การ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชนทั่วไป  เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหา  ยาเสพติด
ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นการตัดการเพ่ิมข้ึนของผู้เสพรายใหม่  โดยให้ความส าคัญในการ
ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง  ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป  สร้าง
คุณภาพชีวิต ทัศนคติที่ดใีห้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติเพ่ือไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
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 (4) สถานีต ารวจภูธร (สภ.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงานที่ 4   
ในการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียง     
ยาเสพติดในทุกระดับ  เพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ ในพ้ืนที่ โดยเน้นหลักการบังคับ
ใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด  ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน  การสืบสวนขยายผลเป็น
แนวทางปฏิบัติหลัก จะมุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้ายาเสพติดในชุมชน  พัฒนา
กระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออ านวยต่อการปราบปรามยาเสพติด  รวมทั้งการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
 (5) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ (พช.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตาม
แผนงานที่ 5 ในการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ แสวงหาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อร่วมกันปราบปรามการผลิตและ
ค้ายาเสพติด มิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศ โดยเร่งรัดความร่วมมือทุกด้าน ทั้งในด้าน
การข่าว การปราบปราม  การปฏิบัติการร่วม  ใช้นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ชายแดนมีความเป็นอยู่อย่างสันติ 
 (6) งานความมั่นคงอ าเภอ (มค.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน  
ที่ 6 ในการสกัดก้ัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  มิให้มี
การลักลอบน ายาเสพติดสู่ประเทศไทย เพ่ือสร้างแนวสกัดก้ันที่มีประสิทธิภาพ โดยจะเสริมความมั่นคง
ตามแนวชายแดน  เพ่ิมการลาดตระเวน  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัดตามเส้นทางชายแดน  การสร้าง
หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน  จัดระเบียบหมู่บ้าน  
ตามแนวชายแดน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดก้ันตามเส้นทางตอนใน ของพ้ืนที่ 
ให้เป็นเครือข่ายการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติด มิให้เข้าสู่ตอนในของประเทศ  
 (7) ที่ท าการปกครองอ าเภอ (ปค.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน
ที่ 7 ในการบริหารจัดการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมสรรพก าลัง ในพ้ืนที่ เข้าแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีการจัดองค์กร กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละระดับ บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านโครงสร้าง  กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนาก าลังคน  การสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น  
 2.3) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบล ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการก านันทุก
ต าบล รวม 62 ต าบล มีหน้าที่หลักเพ่ือคอยประสานงานด้านยาเสพติดในทุกด้านและถือปฏิบัติตาม
ค าสั่ง/แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 2.4) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน แต่ละแห่ง รวม 739 หมู่บ้าน/ชุมชน มีหน้าที่หลักเพ่ือคอยประสานงาน
ด้านยาเสพติดในทุกด้านและถือปฏิบัติตามค าสั่ง/แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 3. การประชุมเพ่ือเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดประจ าทุกเดือน 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในแตนละแผนงาน 
ซึ่งในการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานนั้น ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองคายมีก าหนดการประชุมในทุกเดือน โดยจะอยู่ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก่อนจะมีการประชุม  
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ได้แจ้งก าหนดการประชุมทางหนังสือเวียนสั่งการถึงหัวหน้าศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
ทุกแห่งให้เตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านยาเสพติด เพื่อมาประชุมชี้แจงในที่ประชุม
เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นปกติทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษเป็นการตรวจ
ราชการเร่งด่วนจะสั่งการด่วนทางเครื่องมือสื่อสาร ส าหรับในปี 2556 ที่ผ่านมามีการประชุมเพื่อ
เร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคายเป็นปกติทุก
เดือน รวมจ านวน 12 ครั้ง และการประชุมออกตรวจราชการประจ าปี 2556 อีก 1 ครั้ง ส าหรับการ
ประชุมของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอ าเภอนั้นเป็นการด าเนินงานที่รองรับจากการ
ประชุมระดับจังหวัดเช่นกัน ทุกอ าเภอด าเนินงานในแนวทางเดียวกันคือการประชุมระดับอ าเภอใน
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ณ ที่ว่าการอ าเภอแต่ละแห่ง เพื่อติดตามก าชับการปฏิบัติงานตามที่จังหวัดได้
สั่งการ จะมีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจ านวน 12 ครั้ง เช่นกัน 
 4. ส าหรับการจัดสรรหรือการได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านยาเสพติดของ
จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณและเพียงพอต่อการด าเนินงานด้านยาเสพติด แสดง
ได้ตามตารางท่ี 4.9 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงการได้รับงบประมาณในการด าเนินงานด้านยาเสพติดของจังหวัดหนองคาย  

งบประมาณ 2556 
  

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

ได้รับงบประมาณ 
สนับสนุน 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
 

(บาท) 

ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  

5,456,160 5,456,006 99.99 

ส านักงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย  

217,500 217,500 100 

งบประมาณพัฒนาจังหวัด 3,000,000 3,000,000 100 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   - การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 8,365,000 6,271,000 74.97 
   - การฝึกอบรมอาชีพ 2,987,500 795,000 26.61 

 
ที่มา: จังหวัดหนองคาย (2556) 
 
 5. การรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งการ
รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้รายงาน
ตามล าดับชั้นจนถึงระดับกรมและยังสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้กับทางส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอมีการรายงานเป็นประจ าทุกวันโดยจังหวัดได้ก าหนดให้ทางอ าเภอรายงานผล
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การปฏิบัติในรอบวันที่ผ่านมา (00.01-24.00 น. ของวันที่ผ่านมา) โดยก าหนดให้รายงานก่อนเวลา 
08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือที่ทางจังหวัดจะได้รวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
และรายงานให้หน่วยเหนือทราบตามล าดับชั้นต่อไป 
 จังหวัดนครพนม  
 การด าเนินตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมนั้น   
โดยคณะผู้บริหารระดับสูงของทุกส่วนราชการในจังหวัดนครพนม ได้ก าชับ ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการด าเนินงานด้านยาเสพติดของจังหวัด
หนองคาย มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเช่นกัน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือ
คณะท างานด้านยาเสพติดเพ่ือด าเนินการปูองกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแบ่งออกได้ดังนี้ (จังหวัดนครพนม, 2556) 
 1.  ได้ด าเนินการจัดตั้ง ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ครบทุกระดับ   
ในจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย   
ระดับจังหวัด 1 แห่ง ระดับอ าเภอ 12 แห่ง ระดับต าบล 97 แห่ง และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 1,123 
แห่ง มีดังนี้  
 1.1) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ ณ ศาลา
กลางจังหวัดนครพนม (ชั้น 3) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม  
 1.2) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองนครพนม ตั้งอยู่ ณ ที่ว่า
การอ าเภอเมืองนครพนม (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอเมืองนครพนม เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองนครพนม 
 1.3) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ ปลาปาก  ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอ ปลาปาก  (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอปลาปาก เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะ           
ยาเสพติดอ าเภอปลาปาก  
 1.4) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ ท่าอุเทน  ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอท่าอุเทน (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอท่าอุเทน เป็นผู้อ านวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอท่าอุเทน  
 1.5) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ บ้านแพง  ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอ บ้านแพง  (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอบ้านแพง เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะ            
ยาเสพติดอ าเภอบ้านแพง  
 1.6) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ ธาตุพนม  ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอ ธาตุพนม  (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอธาตุพนม เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะ           
ยาเสพติดอ าเภอธาตุพนม  
 1.7) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ เรณูนคร  ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเรณูนคร (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอเรณูนคร เป็นผู้อ านวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอเรณูนคร  
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 1.8) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ นาแก  ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอนาแก  (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอนาแก เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
อ าเภอนาแก  
 1.9) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ ศรีสงคราม ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอศรีสงคราม  (ชั้น 2)  โดยมีนายอ าเภอศรีสงคราม เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะ       
ยาเสพติดอ าเภอศรีสงคราม  
 1.10) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ นาหว้า ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอนาหว้า (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอนาหว้า เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอนาหว้า  
 1.11)  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ าเภอโพนสวรรค์  ตั้งอยู่ ณ ที่ว่า
การอ าเภอโพนสวรรค์ (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอโพนสวรรค์ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอ าเภอโพนสวรรค์ 
 1.12)  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ นาทม ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอนาทม (ชั้น 2) โดยมีนายอ าเภอนาทม เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
อ าเภอนาทม  
 1.13)  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ วังยาง  ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอวังยาง  (ชั้น 2)  โดยมีนายอ าเภอวังยาง เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
อ าเภอวังยาง  
 1.14)  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบล ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการก านันทุก
ต าบล รวม 97 ต าบล  โดยมีก านันแต่ละต าบล เป็นผู้อ านวยการศูนย์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ต าบล 
 1.15)  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนแต่ละแห่ง รวม 1,123 หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน   
แต่ละแห่ง เป็นผู้อ านวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน  
 2.  ได้จัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม  
เพ่ือด าเนินการปูองกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
 2.1) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ ณ ศาลา
กลางจังหวัดนครพนม (ชั้น 3) ได้จัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ซึ่งครอบคลุมทุกส่วน
ราชการในจังหวัดให้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในแต่ละด้านและตามลักษณะภารกิจหลักของหน่วยงาน  
รวม 7 แผนงาน ประกอบด้วย 
 (1) ส านักงานจังหวัดนครพนม มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงานที่ 1  
ในการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ปูองกันหรือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด การท าให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังนี้
ด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน /ชุมชน ส่งเสริมให้องค์กร  หน่วยงาน 
โรงเรียน สถานประกอบการ ภาคเอกชน รวมกันเป็นพลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
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 (2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีภารกิจและหน้าที่หลักตาม
แผนงานที่ 2 ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/พลังชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งถือเสมือนเป็นผู้ปุวยที่จะต้องได้รับการรักษาให้กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม การ ลดจ านวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดใน พ้ืนที่และคาดว่ามี จ านวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เป็น
จ านวนมาก โดยจะด าเนินการน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ  ทั้งระบบสมัครใจ  ระบบ
บังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ  ขยายสถานบ าบัดให้เพียงพอ  และให้องค์กรภาคเอกชน  ภาคชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมกันบ าบัดรักษา ด าเนินการต่อผู้เสพครบวงจร ติดตามช่วยเหลือ  
ฟ้ืนฟ ูดูแล ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในด้านอาชีพหรือการงานเพ่ือสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็น
ปกตแิละไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ าอีก  
 (3) ส านักงานพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดนครพนม มีภารกิจและหน้าที่
หลักตามแผนงานที่ 3 ในการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน/ปูองกันในวัยก่อนวัยเสี่ยง โดยเฉพาะนักเรียน
ในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชนทั่วไป  เยาวชน
กลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนซึ่งจะเป็นการตัดการเพ่ิมข้ึนของผู้เสพ
รายใหม่ ให้ความส าคัญในการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง  ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือต่อปัญหา
ยาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิต ทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพ่ือไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด  
 (4) ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน   
ที่ 4 ในการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ ลดผู้ผลิต  ผู้ค้า     
ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับเพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ ในพ้ืนที่  โดยเน้น
หลักการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน การสืบสวน
ขยายผลเป็นแนวทางปฏิบัติหลัก จะมุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้ายาเสพติดใน
ชุมชน พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออ านวยต่อการปราบปรามยาเสพติด และรวมทั้งการลงโทษ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด  
 (5) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม มีภารกิจและหน้าที่หลักตาม
แผนงานที่ 5 ในการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ แสวงหาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อร่วมกันปราบปรามการผลิตและ
ค้ายาเสพติด  มิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศ  เร่งรัดความร่วมมือทุกด้าน  ทั้งด้านการ
ข่าว  การปราบปราม  การปฏิบัติการร่วม และรวมทั้ง ใช้นโยบายเชิงรุกพัฒนาพื้นที่ชายแดนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ชายแดนมีความเป็นอยู่อย่าง
สันติ  
 (6) งานรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม มีภารกิจและหน้าที่
หลักตามแผนงานที่ 6 ในการสกัดก้ัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ด าเนินงานเพ่ือสกัด
กั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน มิให้มีการลักลอบน ายาเสพติดสู่ประเทศไทย  เพ่ือสร้างแนวสกัดก้ันที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจะเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ิมการลาดตระเวน  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด
ตามเส้นทางชายแดน การสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านสกัดกั้นยาเสพติด
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ชายแดน จัดระเบียบหมู่บ้านตามแนวชายแดน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดก้ัน
ตามเส้นทางตอนใน ของพ้ืนที่ ให้เป็นเครือข่ายการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติด มิให้เข้าสู่ตอนในของ
ประเทศ  
 (7) ส านักงานจังหวัดนครพนม มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงานที่ 7  
ในการบริหารจัดการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือระดมสรรพก าลัง ในพ้ืนที่เข้าแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  มีการจัดองค์กร  กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในแต่ละระดับ บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านโครงสร้าง  กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนาก าลังคน  การสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น  
 2.2)  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอทุก
แห่ง ได้จัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นการจัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการรองรับจาก
ระดับจังหวัดอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกส่วนราชการในอ าเภอเช่นกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติดในแต่ละด้านและตามลักษณะภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น รวม 7 แผนงาน  และเป็นการ
ถอดแบบหรือย่อแบบการด าเนินงานมาจากระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
 (1) ที่ท าการปกครองอ าเภอ (ปค.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน
ที่ 1 ในการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ปูองกันหรือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด การท าให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังที่
รวมตัวนี้ด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน /ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้
องค์กร หน่วยงาน  โรงเรียน  สถานประกอบการ  ภาคเอกชนทุกแห่งได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดิน เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด  
 (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาล มีภารกิจและ
หน้าที่หลักตามแผนงานที่ 2 ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/พลังชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งถือเสมือนว่าเป็นผู้ปุวยที่จะต้องได้รับการรักษาให้กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม การลดจ านวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดใน พ้ืนที่ และคาดว่ามี จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเป็น
จ านวนมาก โดยจะด าเนินการน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ  ทั้งระบบสมัครใจ  ระบบ
บังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ  ขยายสถานบ าบัดให้เพียงพอ  และให้องค์กรภาคเอกชน  ภาคชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมกันบ าบัดรักษา  รวมทั้งจะด าเนินการต่อผู้เสพให้ครบวงจร  ทั้ง
การติดตามช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู ดูแล ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในด้านอาชีพ  การงาน สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติและไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ าอีก  
 (3) ส านักงานพื้นที่เขตการศึกษา (สพท.) หรือโรงเรียน/สถานศึกษาท่ี
เป็นตัวแทนในอ าเภอ มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงานที่ 3 ในการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน/
ปูองกันในวัยก่อนวัยเสี่ยงโดยเฉพาะนักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 การ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชนทั่วไป  เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด
ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นการตัดการเพ่ิมข้ึนของผู้เสพรายใหม่  โดยให้ความส าคัญในการ
ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง  ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป  สร้าง
คุณภาพชีวิตและทัศนคตทิี่ดใีห้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติเพ่ือไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
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 (4) สถานีต ารวจภูธร (สภ.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงานที่ 4   
ในการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียง     
ยาเสพติดในทุกระดับ  เพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ ในพ้ืนที่ โดยเน้นหลักการบังคับ
ใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด  ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน  การสืบสวนขยายผลเป็น
แนวทางปฏิบัติหลัก จะมุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้ายาเสพติดในชุมชน  พัฒนา
กระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออ านวยต่อการปราบปรามยาเสพติด และรวมทั้งการลงโทษเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด  
 (5) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ (พช.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตาม
แผนงานที่ 5 ในการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ แสวงหาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อร่วมกันปราบปรามการผลิตและ
ค้ายาเสพติด  มิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศ  โดยเร่งรัดความร่วมมือ ในทุกๆ ด้าน      
ทั้งในด้านการข่าว การปราบปราม  การปฏิบัติการร่วม  ใช้นโยบายเชิงรุกพัฒนาชายแดนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ชายแดนมีความเป็นอยู่อย่างสันติ 
 (6) งานความมั่นคงอ าเภอ (มค.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน  
ที่ 6 ในการสกัดก้ัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ด าเนินงานเพ่ือสกัดกั้นยาเสพติดตาม
แนวชายแดนมิให้มีการลักลอบน ายาเสพติดสู่ประเทศไทยเพ่ือสร้างแนวสกัดก้ันที่มีประสิทธิภาพ  โดย
จะเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน  เพ่ิมการลาดตระเวน  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัดตามเส้นทาง
ชายแดน การสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน  จัด
ระเบียบหมู่บ้าน ตามแนวชายแดน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดก้ันตามเส้นทาง
ตอนในของพ้ืนที่ให้เป็นเครือข่ายการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติดมิให้เข้าสู่ตอนในของประเทศ  
 (7) ที่ท าการปกครองอ าเภอ (ปค.) มีภารกิจและหน้าที่หลักตามแผนงาน
ที่ 7 ในการบริหารจัดการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ ระดมสรรพก าลัง ในพ้ืนที่ เข้าแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีการจัดองค์กร กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละระดับ บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านโครงสร้าง  กลไก การบริหารงบประมาณ  การพัฒนาก าลังคน  การสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น  
 2.3) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบล ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการก านันทุก
ต าบล รวม 97 ต าบล มีหน้าที่หลักเพ่ือคอยประสานงานด้านยาเสพติดในทุกด้าน และถือปฏิบัติตาม
ค าสั่ง/แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4) ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน แต่ละแห่ง รวม 1,123 หมู่บ้าน/ชุมชน มีหน้าที่หลักเพ่ือคอยประสานงาน
ด้านยาเสพติดในทุกด้าน และถือปฏิบัติตามค าสั่ง/แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. การประชุมเพ่ือเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดประจ าทุกเดือน 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในแตนละแผนงาน 
ซึ่งในการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานนั้น ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครพนม มีก าหนดการประชุมในทุกเดือน โดยจะอยู่ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก่อนจะมีการประชุม  
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ได้แจ้งก าหนดการประชุมทางหนังสือเวียนสั่งการถึงหัวหน้าศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
ทุกแห่งให้เตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านยาเสพติดเพ่ือมาประชุมชี้แจงในที่ประชุม
เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นปกติทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษเป็นการตรวจ
ราชการเร่งด่วน จะสั่งการด่วนทางเครื่องมือสื่อสาร ส าหรับในปี 2556 ที่ผ่านมา มีการประชุมศูนย์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนมตามปกติทุกเดือน รวมจ านวน 12 ครั้ง และในการ
ประชุมเพ่ือออกตรวจราชการประจ าปี 2556 อีก 2 ครั้ง ส าหรับการประชุมศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดระดับอ าเภอจะด าเนินงานรองรับจากการประชุมระดับจังหวัด ซึ่งทุกอ าเภอด าเนินงานใน
แนวทางเดียวกันคือการประชุมระดับอ าเภอในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ณ ที่ว่าการอ าเภอ เพื่อก าชับ
การปฏิบัติตามท่ีจังหวัดได้สั่งการมาก่อนหน้านี้ สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันกับการประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอ าเภอในจังหวัด
หนองคายที่จัดให้มีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจ านวน 12 ครั้ง เช่นกัน 
 4. ส าหรับการจัดสรรหรือการได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านยาเสพติดของ
จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณและเพียงพอต่อการด าเนินงานด้านยาเสพติด แสดง
ได้ตามตารางท่ี 4.10 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการได้รับงบประมาณในการด าเนินงานด้านยาเสพติดของจังหวัดนครพนม 

ปีงบประมาณ 2556 
 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

ได้รับงบประมาณ 
สนับสนุน 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
 

(บาท) 

ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  

6,850,000 6,850,000 100 

ส านักงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย 

350,000 350,000 100 

งบประมาณพัฒนาจังหวัด 5,600,000 5,600,000 100 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   - การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 9,665,000 9,350,000 96.74 
   - การฝึกอบรมอาชีพ 4,457,500 3,855,000 86.48 

 
ที่มา: จังหวัดนครพนม (2556) 
 
 5. การรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งการ
รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม ได้รายงาน
ตามล าดับชั้นจนถึงระดับกรมและยังสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้กับทางส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดิน
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เอาชนะยาเสพติดอ าเภอมีการรายงานเป็นประจ าทุกวัน โดยจังหวัดได้ก าหนดให้ทางอ าเภอรายงาน
ผลการปฏิบัติ ในรอบวันที่ผ่านมา (00.01-24.00 น. ของวันที่ผ่านมา) โดยก าหนดให้รายงานก่อนเวลา  
08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นประจ าทุกวัน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านยาเสพติดของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอ าเภอในจังหวัดหนองคายเช่นเดียวกัน  
เพ่ือที่ทางจังหวัดจะได้รวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและรายงานให้หน่วยเหนือทราบต่อไป 
 3. การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว หมายถึง ผลการด าเนินงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนได้ รวมตัว
กันเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังที่รวมตัว กันนี้เพ่ือปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปและโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 จังหวัดหนองคาย  
 การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในจังหวัดหนองคายนั้น ศูนย์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคายได้ก าชับสั่งการให้ทุกหน่วยงานทุกฝุายได้ถือปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง มีผลการเสริม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ
ประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดิน เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระยะยาว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิผลมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย มีผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสามารถ
แบ่งออกได้ดังนี้ (จังหวัดหนองคาย, 2556) 
 1.  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกพลังสังคมปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และเผยแพร่ในองค์กร /กลไกต่างๆ  ตาม
ค าสั่งของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายใน
ฐานะผู้อ านวยการศูนย์ฯ ที่ได้สั่งการเป็นหนังสือและสั่งการในที่ประชุมประจ าเดือนเป็นประจ าทุก
เดือน โดยให้ส านักงานจังหวัดหนองคายจัดให้มีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับ
หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ รวม 9 อ าเภอ จ านวน 18 ครั้ง ดังนี้  
 1.1) โครงการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26  
มิถุนายน ของทุกปี ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกแห่งพร้อมกันในเวลา 09.00 น. รวม 9 ครั้ง โดยมี (1) จังหวัดและ
อ าเภอเมือง มีการกิจกรรมโดยการรวมกันที่ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง  
และ (2) อ าเภออ่ืนๆ มีการกิจกรรมโดยการรวมกันที่ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอของแต่ละ
อ าเภอ รวม 8 อ าเภอ จ านวน 8 ครั้ง  
 1.2) โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ให้ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ระดับจังหวัดและอ าเภอทุกแห่งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬาต้านภัยยาเสพติด รวม 9 ครั้ง โดยมี 
(1) จังหวัดและอ าเภอเมือง มีการจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด จ านวน 1 ครั้ง และ  
(2) อ าเภออ่ืนๆ มีการจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด จ านวน 8 ครั้ง 
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 2.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด  โดย
จังหวัดหนองคายได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 124 หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ 124 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน  ได้แก่ หมู่บ้าน/
ชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยจังหวัด
หนองคายได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 313 หมู่บ้าน/ชุมชน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ 313 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100  
 4.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจังหวัดหนองคายได้ก าหนด
เปูาหมายไว้ จ านวน  136 หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการได้ครบ 136 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็น  (1) ผลการตรวจสุข ภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 136 กองทุน ในระดับ A 15 กองทุน ในระดับ B 62 กองทุน และในระดับ C  
59 กองทุน และ (2) ได้พัฒนาและคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนต้นกล้า จ านวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน  
 5.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครบทุกขั้นตอน จังหวัดหนองคายก าหนดเปูาหมาย จ านวน 627  หมู่บ้าน/ชุมชน  ผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ 627 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100  
 6.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาในระดับรุนแรง   
ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง  โดยจังหวัดหนองคาย
ได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 51  หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถด าเนินการได้ครบ 51 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100  
 7.  ผลก ารสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5-6 โดยมีเปูาหมาย จ านวน  12,960 คน สามารถด าเนินการ ได้ จ านวน 13,896 คน คิดเป็นร้อยละ 
107.22 แยกออกเป็น  (1) นักเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 8,260 คน    
(2) นักเรียนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 4,600 คน และ (3) นักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองคาย 460 คน  
 8.  ผลก ารสร้างภูมิคุ้มกัน ในโรงเรียน หรือสถานศึกษาท่ี มีกระบวนการปูองกัน          
ยาเสพติด  โดยมีเปูาหมาย จ านวน 94  แห่ง สามารถ ด าเนินการ ได้ จ านวน 95 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
101.06 แยกออกเป็น (1) โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มี 36 โรงเรียน    
(2) โรงเรียนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มี 20 โรงเรียน  (3) โรงเรียนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาหนองคายเขต 21 มี 31 โรงเรียน  (4) สถานศึกษาในส านักงานคณะ  
กรรมการอาชีวะศึกษา มี 3 แห่ง (5) สถานศึกษาในเทศบาลเมืองหนองคาย  มี 2 แห่ง และ (6) วิทยา
เขตหนองคาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองคายและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 มี 3 แห่ง 
 9.  ผลการจัดระเบียบสังคม ตรวจตราสถานบันเทิง/สถานบริการ หอพักหรือที่
พักเชิงพาณิชย์ ร้านเกม โต๊ะสนุกเกอร์ สถานที่อ่ืนๆ โดยเน้น การลดปัจจัยเสี่ยง  เช่น การส ารวจข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสังคม ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  จ านวน 695 แห่ง โดยแยก



198 
 

ออกเป็น (1) สถานบริการ  จ านวน 27 แห่ง  ได้แก่ (1.1) สถานบริการ ตามมาตรา 3 (1) 2 แห่ง   
(1.2) สถานบริการ ตามมาตรา 3 (4) 24 แห่ง และ (1.3) สถานบริการ ตามมาตรา 3 (5) 1 แห่ง        
(2) สถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร สุรา มีการแสดง ดนตรี  จ านวน 15  แห่ ง (3) ร้านเกม/
อินเตอร์เน็ต  จ านวน 334 แห่ง (4) ร้านคาราโอเกะ  จ านวน 87 แห่ง (5) หอพัก  จ านวน 85 แห่ง        
(6) พ้ืนที่เสี่ยงอ่ืนๆ จ านวน 147 แห่ง 
 10. ผลการด าเนินงานจัดระเบียบสังคม  จ านวน 48 ครั้ง (เ ดือนละ 4 ครั้ง) โดย
จังหวัด/อ าเภอ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต ร้าน  
คาราโอเกะ หอพัก โต๊ะสนุกเกอร์ และสวนสาธารณะ  สามารถ ตรวจพบการกระท าผิดและ จับกุม
ด าเนินคดี 24 แห่ง แยกเป็น (1) ความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526  
ได้แก่ ร้านค าราโอเกะ  2 แห่ง และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 3 แห่ง (2) ความผิดตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
ได้แก่ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ  1 แห่ง และร้านเกม/อินเตอร์เน็ต  10 แห่ง (3) ความผิด
ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอส์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ ส ถานประกอบการคล้ายสถาน
บริการ  2 แห่ง  (4) ความผิดตามพระราชบัญญัติพอพัก พ.ศ. 2507 ได้แก่ หอพัก  2 แห่ง  และ           
(5) ความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้แก่ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 4 แห่ง  
 11. ผลการตรวจระบบมาตรฐานเกี่ยวกับ สถานประกอบการสีขาว โดยมี
เปูาหมาย  จ านวน  15 แห่ง สามารถด าเนินการได้และมี สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมประเมิน
มาตรฐาน 43 แห่ง ผลการตรวจตามระบบมาตรฐาน มีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ 19 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 126.67  
 12.  ผลการด าเนินงานตาม โครงการ To Be Number One จังหวัดหนองคาย   
ได้เข้าประกวด จังหวัดดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี 2556 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี           
องค์ประธานโครงการ  To Be Number One ได้พระราชทานรางวัลผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการดีเด่น  
ประเภทรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่ นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เพ่ือ
เป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว  
 13.  ผลการด าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน สถานศึกษา ตาม โครงการ 
“ผู้ว่าพบนักเรียน ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้บริหาร
ระดับสูงของจังหวัด นายอ าเภอ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ออกเดินทางไปพบนักเรียน/
นักศึกษา ในทุกโรงเรียน หรือสถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา  ได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
พิษภัยของยาเสพติด การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 95 แห่ง/ครั้ง  
 14.  ผลการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
โรงเรียน สถานศึกษา ได้แก่ 
 14.1)  โครงการ “ผู้ว่าพานักเรียน/นักศึกษา ทัศนศึกษา ในเรือนจ า” โดยน า
นักเรียน/นักศึกษาเปูาหมายเข้าเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจ า พร้อมทั้งจัดให้มีการเล่า
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ต้องขังคดียาเสพติด เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ใน
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เรือนจ าและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี เปูาหมายนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 1,800 คน  
สามารถด าเนินการได้ครบ 1,800 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 14.2) โครงการ RE X-RAY โรงเรียน สถานศึกษา มีจุดประสงค์ เพ่ือค้นหา 
ผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนถึง ผู้ค้าในสถานศึกษาทุกแห่ง ผลการด าเนินงานพบผู้เกี่ยวข้องกับ      
ยาเสพติด สามารถน าเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 207 คน และน าเข้าบ าบัดในโรงพยาบาล 3 คน  
 14.3)  โครงการ “เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด” โดยการจัดอบรมแกนน า
นักเรียนในพื้นที่เป็นต้นแบบในการปูองกันยาเสพติด ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 100 คน  
 14.4)  โครงการ  “จริยธรรมนักเรียน” เพ่ืออบรมและ สร้างภูมิคุ้มกัน แก่
นักเรียน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย จ านวน 200 คน  
 14.5)  โครงการ “ค่ายเยาวชนอาสาสมัคร” โดยน าเยาวชนนอกสถานศึกษา  
(เยาวชนที่ไม่ได้เรียนต่อ) ในพ้ืนที่ จังหวัดหนองคาย  อบรมให้ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด       
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย จ านวน 200 คน  
 14.6)  โครงการ “ร้านเกมสีขาว” โดยจัดอบรม ผู้ประกอบกิจการ ร้านเกม /  
อินเตอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ ให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือปูองกันมิให้
เด็กและเยาวชนใช้ร้านเกมเป็นแหล่งมั่วสุมตลอดจนใช้ยาเสพติด โดยก าหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดสถาน
ประกอบการที่ด าเนินการตามกรอบระเบียบกฎหมายเพื่อประกาศเป็น “ร้านเกมสีขาว” 
 จังหวัดนครพนม  
 การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในจังหวัดนครพนมนั้น มีการ
ด าเนินงานที่ไม่แตกต่างไปจากการด าเนินงานของจังหวัดหนองคาย โดยศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ    
ยาเสพติดจังหวัดนครพนมได้ก าชับสั่งการให้หน่วยงานทุกฝุายถือปฏิบัติตามนโยบายด้านยาเสพติด
ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง มีผลการเสริม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชา ชนให้มีการรวมตัวกัน
เป็นพลังแผ่นดิน เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระยะยาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีผลการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
สมมติฐานของการวิจัย มีผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ (จังหวัด 
นครพนม, 2556) 
 1.  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกพลังสังคมปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และเผยแพร่ในองค์กร /กลไกต่างๆ  ตาม
ค าสั่งของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมใน
ฐานะผู้อ านวยการศูนย์ที่ได้สั่งการเป็นหนังสือและสั่งการในที่ประชุมประจ าเดือน เป็นประจ าทุกเดือน 
โดยให้ส านักงานจังหวัดนครพนมจัดให้มีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับหน่วยงาน
ราชการระดับอ าเภอ รวม 12 อ าเภอ จ านวน 24 ครั้ง ดังนี้  
 1.1) โครงการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 
มิถุนายน ของทุกปี ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
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ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกแห่งพร้อมกันในเวลา 09.00 น. รวม 12 ครั้ง โดยมี (1) จังหวัดและ
อ าเภอเมือง มีการกิจกรรมโดยการรวมกันที่ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง   
และ (2) อ าเภออ่ืนๆ มีการกิจกรรมโดยการรวมกันที่ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอของแต่ละ
อ าเภอ รวม 11 อ าเภอ จ านวน 11 ครั้ง 
 1.2) โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ให้ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ระดับจังหวัดและอ าเภอทุกแห่งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬาต้านภัยยาเสพติด รวม 12 ครั้ง โดยมี  
(1) จังหวัดและอ าเภอเมือง มีการจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด จ านวน 1 ครั้ง และ 
(2) อ าเภออ่ืนๆ มีการจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด จ านวน 11 ครั้ง 
 2.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด  โดย
จังหวัดนครพนมได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 967 หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั่วทั้งจังหวัด และผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด า เนินการได้ครบ 967 หมู่บ้าน/ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 
100 (หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสริมสร้างความเข้มแข็งครบทุกขั้นตอน)  
 3.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน  ได้แก่ หมู่บ้าน/
ชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยจังหวัด
นครพนม ได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 76 หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ 76  หมู่บ้าน/ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 100  (หมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
ปัญหาในระดับรุนแรง)  
 4.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน    
ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจังหวัดนครพนมได้ก าหนด
เปูาหมายไว้ จ านวน  170 หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการได้ครบ 170 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100  ได้แก่ (1) ผลการตรวจสุข ภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 170 กองทุน ในระดับ A 20 กองทุน ในระดับ B 56 กองทุน และในระดับ C 94 กองทุน  
และ (2) ได้พัฒนาและคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนต้นกล้า จ านวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ระดับ A)  
 5.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครบทุกขั้นตอน โดยจังหวัดนครพนมได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 967  หมู่บ้าน/ชุมชน และผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ครบ  967 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 
100 (หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด)  
 6.  ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาในระดับรุนแรง   
ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง  โดยจังหวัดนครพนม
ได้ก าหนดเปูาหมายไว้ จ านวน 76  หมู่บ้าน/ชุมชน  และผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถด าเนินการได้ครบ  76 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ  100 (หมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ตามแนว
ชายแดนประเทศไทยกับประเทศลาวและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด)  
 7.  ผลก ารสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5-6 โดยมีเปูาหมาย จ านวน 20,765 คน สามารถด าเนินการ ได้ จ านวน  21,892 คน คิดเป็นร้อยละ 
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105.42 แยกออกเป็น  (1) นักเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครพนมเขต 1 มี 11,286 คน  
(2) นักเรียนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครพนมเขต 2 มี 9,826 คน และ (3) นักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลเมืองนครพนม มี 780 คน  
 8.  ผลก ารสร้างภูมิคุ้มกันโรงเรียน หรือสถานศึกษาท่ี มีกระบวนการปูองกัน          
ยาเสพติด  โดยมีเปูาหมาย จ านวน  119 แห่ง สามารถ ด าเนินการได้ครบ จ านวน  119 แห่ง  คิดเป็น
ร้อยละ 100 แยกออกเป็น (1) โรงเรียนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครพนมเขต 1 มี 40 
โรงเรียน (2) โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครพนมเขต 2 มี 33 โรงเรียน (3) โรงเรียน
ในส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษานครพนมเขต 22 มี 39 โรงเรียน (4) สถานศึกษาในส านักงานคณะ  
กรรมการอาชีวะ ศึกษา มี 3 แห่ง (5) สถานศึกษาในเทศบาลเมือง นครพนม มี  2 แห่ง และ (6) มหา 
วิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มี 2 แห่ง  
 9.  ผลการจัดระเบียบสังคม ตรวจตราสถานบันเทิง/สถานบริการ หอพักหรือที่
พักเชิงพาณิชย์ ร้านเกม โต๊ะสนุกเกอร์ สถานที่อ่ืนๆ โดยเน้น การลดปัจจัยเสี่ยง  เช่น การส ารวจข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสังคม ในพ้ืนที่จังหวัด นครพนม จ านวน 772 แห่ง แยกเป็น   
(1) สถานบริการ มี 35 แห่ง ได้แก่ (1.1) สถานบริการ ตามมาตรา 3 (1) มี 5 แห่ง (1.2) สถานบริการ 
ตามมาตรา 3 (4) มี  29 แห่ง และ (1.3) สถานบริการ ตามมาตรา 3 (5) มี  1 แห่ง (2) สถาน
ประกอบการจ าหน่ายอาหาร สุรา มีการแสดงดนตรี มี 26 แห่ง (3) ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต มี 356 แห่ง  
(4) ร้านคาราโอเกะ มี 95 แห่ง (5) หอพัก มี 102 แห่ง และ (6) พ้ืนที่เสี่ยงอ่ืนๆ มี 158 แห่ง  
 10. ผลการด าเนินงานจัดระเบียบสังคม  รวม 48 ครั้ง (เ ดือนละ 4 ครั้ง ) โดย 
จังหวัด/อ าเภอ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต ร้าน   
คาราโอเกะ หอพัก โต๊ะสนุกเกอร์ และสวนสาธารณะ ตรวจพบการกระท าผิดและ จับกุมด าเนินคดี  
35 แห่ง แยกออกเป็น (1) ความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ได้แก่ 
ร้านค าราโอเกะ  3 แห่ง  และ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 6 แห่ง  (2) ความผิดตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
ได้แก่ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ  2 แห่ง และร้านเกม/อินเตอร์เน็ต  14 แห่ง (3) ความผิด
ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ ส ถานประกอบการคล้ายสถาน
บริการ  2 แห่ง  (4) ความผิดตามพระราชบัญญัติพอพัก พ.ศ. 2507 ได้แก่ หอพัก  2 แห่ง  และ          
(5) ความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้แก่ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 6 แห่ง  
 11.  ผลการตรวจระบบมาตรฐานเกี่ยวกับ สถานประกอบการสีขาว โดยมี
เปูาหมาย 8 แห่ง สามารถด าเนินการและมี สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมประเมินมาตรฐาน 68 
แห่ง ผลการตรวจตามระบบมาตรฐาน มีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300  
 12.  ผลการด าเนินงานตาม โครงการ To Be Number One จังหวัดนครพนม   
ได้เข้าประกวด จังหวัดดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2556 และได้รับรางวัลชมเชย     
ในงานมหกรรมรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี องค์ประธานโครงการ  To Be Number One ได้พระราชทานรางวัล ส าหรับจังหวัดที่
ด าเนินการ โครงการดีเด่น ประเภท จังหวัด ดีเด่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้รับ
พระราชทานรางวัล เพ่ือเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว  
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 13. ผลการด าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน สถานศึกษา ตาม โครงการ 
“ผู้ว่าพบนักเรียน ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม  ผู้บริหาร
ระดับสูงของจังหวัด นายอ าเภอ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ออกเดินทางไปพบนักเรียน/
นักศึกษา ในทุกโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ชี้แจงแนวนโยบายของรัฐบาลและข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 119 แห่ง/ครั้ง  
 14. ผลการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน 
สถานศึกษา ได้แก่ 
 14.1) โครงการ “ผู้ว่าพานักเรียน/นักศึกษา ทัศนศึกษา ในเรือนจ า” โดยน า
นักเรียน/นักศึกษาเปูาหมายเข้าเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจ า พร้อมทั้งจัดให้มีการเล่า
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ต้องขังคดียาเสพติด เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ใน
เรือนจ าและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี เปูาหมายนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 2,500 คน  
สามารถด าเนินการได้ 2,750 คน คิดเป็นร้อยละ 110  
 14.2) โครงการ RE X-RAY โรงเรียน สถานศึกษา มีจุดประสงค์ เพ่ือค้นหา 
ผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนถึง ผู้ค้าในสถานศึกษาทุกแห่ง ผลการด าเนินงานพบผู้เกี่ยวข้องกับ       
ยาเสพติดสามารถน าเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 283 คน และน าเข้าบ าบัดในโรงพยาบาล 14 คน  
 14.3)  โครงการ “เยาวชนต้านยาเสพติด” โดย จัดอบรมแกนน านักเรียนใน
พ้ืนที่เป็นต้นแบบในการปูองกันยาเสพติด ณ (1) โรงเรียน นครพนมวิทยาลัย  อ าเภอเมือง นครพนม 
จังหวัดนครพนม 120 คน (2) โรงเรียนธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 80 คน และ      
(3) โรงเรียนอุเทนพัฒนา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จ านวน 70 คน 
 14.4)  โครงการ  “จริยธรรมนักเรียน” เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนไม่ให้เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ โรงเรียนธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 100 คน  
 14.5) โครงการ “ค่ายเยาวชนอาสาสมัคร” โดยน าเยาวชนนอกสถานศึกษา  
(เยาวชนที่ไม่ได้เรียนต่อ) ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด   
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม จ านวน 340 คน  
 14.6) โครงการ “ร้านเกมสีขาว” โดยจัดอบรม ผู้ประกอบกิจการ ร้านเกม /  
อินเตอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ ให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือปูองกันมิให้
เด็กและเยาวชนใช้ร้านเกมเป็นแหล่งมั่วสุม ตลอดจนใช้ยาเสพติด โดยก าหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดสถาน
ประกอบการที่ด าเนินการตามกรอบระเบียบกฎหมายเพื่อประกาศเป็น “ร้านเกมสีขาว” 
 จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม      
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ จังหวัดหนองคาย 
และจังหวัดนครพนม ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และจัดการ
สนทนากลุ่ม แสดงได้ตามตารางท่ี 4.11 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ  ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ        
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ล า 
ดับ 

 

ประสิทธิผล 
พื้นที่ศึกษาวิจัย 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม 
1. การลดความรุนแรงของ

ปัญหายาเสพติด 
มาก 

(บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้)  
มาก 

(บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้) 
2. การสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ประชาชน 
มาก 

(บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้) 
มาก 

(บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้) 
3. การสร้างความยั่งยืนใน

การแก้ไขปัญหาระยะยาว 
มาก 

(บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้) 
มาก 

(บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้) 
  

ภาพรวม 
มาก 

(บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้) 
มาก 

(บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้) 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม      
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์และ
จัดการสนทนากลุ่ม รวมถึงจากการศึกษาเอกสารราชการที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่าประสิทธิผล
การน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
ในพ้ืนที่ศึกษาวิจัยคือจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนมอยู่ในระดับมากทั้งสองจังหวัด โดยใน    
แต่ละจังหวัดมีข้อมูลที่ประจักษ์สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผลการด าเนินงานเป็นระบบ   
มีประสิทธิผลและบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  และ 3) ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนบนตามล าดับ โดยจะใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้   

 1. สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ  
     x̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
 S.D. หมายถึง  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 C.V.  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน     
 n หมายถึง จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 F  หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน F – Distribution 
 Df หมายถึง อ งศาของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 Sig. หมายถึง ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
 β  หมายถึง ค่ าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน 
 S.E. หมายถึง   ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย 
 R  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression) 
 Adj.R² หมายถึง ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squared) 
 p หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน 
 * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 2. สัญลักษณ์แทนค่าตัวแปร 
     X หมายถึง   ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
 X1 หมายถึง ความชัดเจนของนโยบาย 
 X2 หมายถึง ความเข้าใจในนโยบาย 
 X3 หมายถึง นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้  
 X4 หมายถึง นโยบายสามารถวัดผลได้ 
 X5 หมายถึง การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน  
 X6 หมายถึง การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  
 X7 หมายถึง การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน  
 X8 หมายถึง การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย  
 X9 หมายถึง การร่วมมือระหว่างประเทศ  
 X10 หมายถึง การสกัดก้ัน 
 X11 หมายถึง การบริหารจัดการ 
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 Y หมายถึง ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป   
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 Y1 หมายถึง การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 
 Y2 หมายถึง การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 
 Y3 หมายถึง การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 

 
 4.2.1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ห้ข้อมูลเชิงปรมิาณดว้ยการตอบแบบสอบถามทีน่ ามาศึกษาในครัง้นี ้ 
แสดงได้ตามตารางที่ 4.12 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวนคน (n=350) ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
304 
46 

 
86.85 
13.15 

2. อาย ุ
    ไม่เกิน 30 ปี 
    31 – 40 ปี 
    41 – 50 ปี 
    51 – 60 ปี 
    61 ปี ขึ้นไป 

 
44 
167 
100 
39 
-- 

 
12.57 
47.72 
28.57 
11.14 

-- 
3. สถานะ / ยศ 
    ประชาชน 
    สิบต ารวจตรี ถึง สิบต ารวจเอก 
    จ่าสิบต ารวจ 
    ดาบต ารวจ 
    ร้อยต ารวจตรี ถึง ร้อยต ารวจเอก 
    พันต ารวจตรี ถึง พันต ารวจเอก 

 
142 
40 
47 
76 
26 
19 

 
40.58 
11.43 
13.42 
21.72 
7.43 
5.42 

4. สถานภาพสมรส 
    โสด 
    สมรส 
    หย่าร้าง  
    แยกกันอยู่ 
    หม้าย 

 
105 
182 
20 
27 
16 

 
30.00 
52.00 
5.71 
7.72 
4.57 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวนคน (n=350) ร้อยละ 
5. ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่า ปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

 
195 
143 
12 
-- 

 
55.72 
40.85 
3.43 
-- 

6. รายได้ต่อเดือน 
    ไม่เกิน 15,000 บาท 
    15,001 – 20,000 บาท 
    20,001 – 25,000 บาท 
    25,001 – 30,000 บาท 
    30,001 – 35,000 บาท 
    35,001 บาท ขึ้นไป  

 
24 
132 
124 
65 
5 
-- 

 
6.86 
37.71 
35.43 
18.57 
1.43 
-- 

 
 จากตารางที่ 4.12  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในเชิงปริมาณตาม
แบบสอบถาม จ านวน 350 คน พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง โดยเป็น
เพศชาย จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ  86.85 และเพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15      
มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 47. 72 รองลงมาอายุ  41-50 ปี จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ส่วนอายุ 51-60 ปี น้อยที่สุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 1 1.14      
มีสถานะเป็นประชาชนมากที่สุด จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58 รองลงมายศดาบต ารวจ 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.72  ส่วนยศพันต ารวจตรีถึงพันต ารวจเอกน้อยที่สุด จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.42 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาโสด 
จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วน หม้ายน้อยที่สุด  จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 4.57       
มีระดับการศึกษา ต่ ากว่า ปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 55.72  รองลงมา
ปริญญาตรี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 40.85 ส่วนปริญญาโทน้อยที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.43 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท  มากท่ีสุด  จ านวน 132  คน คิดเป็นร้อยละ 
37.71 รองลงมา รายได้ต่อเดือน  20,001-25,000 บาท จ านวน  124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 ส่วน
รายได้ต่อเดือน 30,001-35,000 บาท น้อยที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43   
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 4.2.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 การวิเคราะห์ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้แก่ การวิเคราะห์
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงได้ดังนี้ 
 
  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผันของนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ด้านความชัดเจนของนโยบาย  
 

ด้านความชัดเจนของนโยบาย Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. รัฐบาลได้ก าหนดปัญหายาเสพติด
เป็น “วาระแห่งชาติ ” ที่ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

3 
 

5 4.46 
 

0.47 
 

0.10 
 

มาก 

2.  นโยบายยึดหลักนิติธรรมในการ
ปูองกันและปราบปรามและลงโทษ
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง  

3 
 

5 4.43 0.50 0.11 มาก 

3.  นโยบายมีความชัดเจนในราย  
ละเอียดการปฏิบัติงาน  

3 
 

5 4.33 0.50 0.11 มาก 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม
ติดตามผลการด าเนินงาน เป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

3 
 

5 4.26 0.52 0.12 มาก 

5. หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติด
ในแต่ละระดับได้รับการจัดสรรหรือ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

3 
 

5 4.22 0.55 0.13 มาก 

รวม 3 5 4.34 0.53 0.12 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ด้านความชัดเจนของ
นโยบาย (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 34 (x̄ = 4.34) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 
12.27 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด
เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเร่งด่วน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 
4.46 (x̄ = 4.46) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0. 47 รองลงมาเป็นนโยบายยึดหลักนิติธรรมใน
การปูองกันและปราบปรามและลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 43 
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(x̄ = 4.43) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0. 50 ส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติดในแต่ละ
ระดับได้รับการจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4. 22 (x̄ = 4.22) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 
   
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผันของนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ด้านความเข้าใจในนโยบาย 
 

ด้านความเข้าใจในนโยบาย Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. นโยบายมีการปราบปรามจับกุม
และบังคับใช้กฎหมาย 

3 
 

5 4.45 0.57 0.12 มาก 

2. นโยบายถือว่าผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้อง
ได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็น
คนดีของสังคม 

3 
 

5 4.15 0.64 0.15 มาก 

3. นโยบายมีความเข้าใจได้ง่าย มี
กลไกติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 

3 
 

5 4.24 0.56 0.13 มาก 

4. มีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่หลัก
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

3 
 

5 4.40 0.52 0.11 มาก 

5. มีการรายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) 
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

3 
 

5 4.32 0.52 0.12 มาก 

รวม 3 5 4.31 0.57 0.13 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ด้านความเข้าใจใน
นโยบาย (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (x̄ = 4.31) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  
13.38 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นโยบายมีการปราบปรามจับกุมและ
บังคับใช้กฎหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.45 (x̄ = 4.45) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57 
รองลงมาเป็นมีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่หลักในแต่ละด้านอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  (x̄ = 
4.40) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.52 ส่วนนโยบายถือว่าผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.15 (x̄ = 4.15) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของ นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  ด้านนโยบายสามารถน าไป  
ปฏิบัติได ้

 
ด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. นโยบายมีแผนงาน/มาตรการ/
วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน 

3 
 

5 4.45 0.51 0.11 มาก 

2. นโยบายมีการให้จัดสรรทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

3 
 

5 4.18 0.61 0.14 มาก 

3. แผนงาน/มาตรการต่างๆ เจ้าหน้าที่
มีความเข้าใจและน าไปปฏิบัติงานได้ 

3 
 

5 4.21 0.55 0.13 มาก 

4. นโยบาย ค าสั่ง/แผนปฏิบัติการ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

3 
 

5 4.10 0.62 0.15 มาก 

5. หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติด 
ร่วมกันขับเคลื่อนในการปฏิบัติฯ อย่าง
มีเอกภาพ 

3 
 

5 4.20 0.54 0.12 มาก 

รวม 3 5 4.23 0.58 0.13 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ด้านนโยบายสามารถ
น าไปปฏิบัติได้  (X3) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (x̄ = 4.23) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.58 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น  13.80 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นโยบายมีแผนงาน/
มาตรการ/วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.45 (x̄ = 4.45) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.51 รองลงมาเป็นแผนงาน/มาตรการต่างๆ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและน าไป
ปฏิบัติงานได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.21 (x̄ = 4.21) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.55 ส่วน
นโยบาย ค าสั่ง/แผนปฏิบัติการ สามารถน าไปปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ  
4.10 (x̄ = 4.10) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ด้านนโยบายสามารถวัดผลได้  

 
ด้านนโยบายสามารถวัดผลได้ Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1.  นโยบายมีขั้นตอน ในการปฏิบัติ  
งานที่ครอบคลุมทุกด้าน 

3 
 

5 4.15 0.61 0.14 มาก 

2. นโยบายมีกลไกติดตามวัดผลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3 
 

5 4.22 0.55 0.13 มาก 

3. นโยบายมีขั้นตอนการตรวจสอบ
และวัดผลการปฏิบัติงาน 

3 
 

5 4.21 0.56 0.13 มาก 

4. นโยบายก าหนดห้วงเวลาของการ
ตรวจสอบและวัดผลชัดเจน 

3 
 

5 4.19 0.61 0.14 มาก 

5. นโยบายก าหนดคะแนนหรือ
ตัวชี้วัดประสิทธิผลของงาน 

3 
 

5 4.17 0.60 0.14 มาก 

รวม 3 5 4.19 0.59 0.14 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 .16 พบว่า นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ด้านนโยบายสามารถ
วัดผลได้ (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (x̄ = 4.19) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  
14.08 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นโยบายมีกลไกติดตามวัดผลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.22 (x̄ = 4.22) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 รองลงมาเป็นนโยบายมีขั้นตอนการตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 (x̄ = 4.21) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.56 ส่วนนโยบายมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.15 (x̄ = 4.15) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงสรุปผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 

 
นโยบายด้านยาเสพติด 

ของรัฐบาล 
Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

ความชัดเจนของนโยบาย 3 5 4.34 0.53 0.12 มาก 

ความเข้าใจในนโยบาย 3 5 4.31 0.57 0.13 มาก 

นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 3 5 4.23 0.58 0.13 มาก 

นโยบายสามารถวัดผลได้ 3 5 4.19 0.59 0.14 มาก 

รวม 3 5 4.28 0.57 0.13 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (x̄ = 4.28) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57 และค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันเท่ากับ 0.13 ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 13.49 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความชัดเจนของนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.38 (x̄ = 
4.38) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.53 รองลงมาเป็นด้านความเข้าใจในนโยบาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 (x̄ = 4.31) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57 ส่วนด้านนโยบายสามารถวัดผลได้  
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.19 (x̄ = 4.19) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผันของ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการสร้างพลัง
สังคม/พลังชุมชน 

 
ด้านการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 
1. รณรงค์กระตุ้นจิตส านึกและเสริม 
สร้างพลังสังคม/ชุมชนให้ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติด 

3 
 

5 4.40 0.53 0.12 มาก 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชน เพื่อปูองกันเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

3 
 

5 4.23 0.54 0.12 มาก 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 

ด้านการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 
3. สร้างความเข้มแข็งให้กับทุก
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

3 
 

5 4.07 0.61 0.15 มาก 

4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาค
ประชาชน  /ประชาสังคม เพื่อเป็น
กลไกปูองกันยาเสพติด 

3 
 

5 4.18 0.60 0.14 มาก 

5. พัฒนาการบริหารจัดการภาค
ชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติด 

3 
 

5 4.17 0.64 0.15 มาก 

6. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

3 
 

5 4.38 0.57 0.13 มาก 

7. ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ลดลงหรือสามารถควบคุมได้
ในระดับหนึ่ง 

3 
 

5 4.17 0.60 0.14 มาก 

8. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหา   
ยาเสพติดในพ้ืนที่ลดลงหรือสามารถ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

3 
 

5 4.15 0.62 0.14 มาก 

รวม 3 5 4.22 0.60 0.14 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการสร้างพลังสังคม/พลัง
ชุมชน  (X5) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (x̄ = 4.22) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  
14.25 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รณรงค์กระตุ้นจิตส านึกและเสริมสร้าง
พลังสังคม/ชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.40 (x̄ = 4.40) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.53 รองลงมาเป็น สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (x̄ = 4.38) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57 ส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 
4.07 (x̄ = 4.07) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  

 
ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือน าผู้เสพ  
/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัดรักษา
ในระบบสมัครใจ 

3 
 

5 4.36 0.59 0.13 มาก 

2. สถานบ าบัดรักษามีรองรับเพียงพอ 
เช่น สาธารณะสุข โรงพยาบาล หรือ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3 
 

5 4.38 0.51 0.11 มาก 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหา  
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  เพ่ือเข้าสู่การ
บ าบัดในระบบสมัครใจ   

3 
 

5 4.18 0.67 0.16 มาก 

4. บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ในแต่ละรอบเดือนเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 
 

5 4.03 0.63 0.15 มาก 

5. การบ าบัดรักษากลุ่มท่ีเป็นนักเรียน   
ได้คัดแยกออกเป็นการเฉพาะกลุ่ม 

3 
 

5 4.11 0.61 0.14 มาก 

6. ปริมาณผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา   
ทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับ  
มีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 

3 
 

5 3.93 0.79 0.20 มาก 

7. จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลดลง
หรือสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

3 
 

5 3.98 0.74 0.18 มาก 

8. ซักถามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้า
รับการบ าบัดรักษาเพ่ือให้ทราบถึง
แหล่งที่มาของยาเสพติด 

3 
 

5 4.13 0.59 0.14 มาก 

9. ผู้ต้องหาที่รับการบ าบัดรักษาใน
ระบบต้องโทษมีปัญหา/ความซับซ้อน  
ทั้งในการเสพยา/การกระท าความผิด 

3 
 

5 4.09 0.66 0.16 มาก 

10. ปัญหาอย่างหนึ่งในการติดตาม     
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาคือมักไม่พบตัว 

3 
 

5 4.15 0.60 0.14 มาก 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 
 

ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแล
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูเป็นประจ า 

3 
 

5 3.98 0.79 0.20 มาก 

12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ   
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแล้ว ให้อยู่ใน
สังคมได้โดยไม่หวนกลับไปเสพยาอีก 

3 
 

5 3.93 0.78 0.20 มาก 

รวม 3 5 4.10 0.68 0.16 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  
(X6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (x̄ = 4.10) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.68 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  16.77 
เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานที่บ าบัดรักษามีรองรับเพียงพอ เช่น 
สาธารณะสุข โรงพยาบาล หรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.38 (x̄ = 4.38) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.51 รองลงมาเป็น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อน าผู้เสพ/ผู้ติด        
ยาเสพติด  เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (x̄ = 4.36) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.59 ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแล้วให้อยู่
ในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปเสพยาอีก  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.93 (x̄ = 3.93) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78 

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผันของ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้าน การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 

 
ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. ด าเนินการตามโครงการสร้างภูมิ  
คุ้มกัน/ปูองกันยาเสพติด ในโรงเรียน 
สถานศึกษา 

3 
 

5 4.48 0.51 0.11 มาก 

2. จัดกิจกรรมเสริมปูองกันยาเสพติด
ในโรงเรียน สถานศึกษา 

3 
 

5 4.29 0.48 0.11 มาก 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 
 

ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 
3. วิทยากรหรือครูต ารวจยาเสพติด 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในโรงเรียน 
สถานศึกษา 

3 
 

5 4.47 0.52 0.11 มาก 

4. เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของ
เยาวชนนอกโรงเรียน สถานศึกษา 

2 
 

5 3.80 0.90 0.23 มาก 

5. วิทยากรกระบวนการ /ประชาคม
หมู่บ้าน เสริมสร้างจิตส านึกเก่ียวกับ
ยาเสพติด 

3 
 

5 4.04 0.70 0.17 มาก 

6. เครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  ให้ความร่วมมือและ
ประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี 

3 
 

5 3.91 0.74 0.19 มาก 

7. จัดระเบียบสังคม/ตรวจตรา
สถานที่เสี่ยงต่างๆ เช่น สถานบันเทิง/
สถานบริการ หอพัก ร้านเกมส์ ฯลฯ 

3 
 

5 4.28 0.56 0.13 มาก 

8. สถานบริการ/สถานบันเทิง  ให้
ความร่วมมือในการจัดระเบียบ  สังคม
กับหน่วยงานราชการ 

2 
 

5 3.95 0.74 0.18 มาก 

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งปูองกัน   
ยาเสพติดในสถานประกอบการ เช่น 
โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 

3 
 

5 4.19 0.59 0.14 มาก 

10. โครงการ To Be Number One 
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

3 
 

5 4.29 0.55 0.13 มาก 

รวม 2 5 4.17 0.68 0.16 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน  
(X7) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (x̄ = 4.17) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.68 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  16.39 
เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด าเนินการตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน/
ปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน สถานศึกษา  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.48 (x̄ = 4.48) ค่า ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.51 รองลงมาเป็นวิทยากรหรือครูต ารวจด้านยาเสพติดให้ความรู้ความ
เข้าใจในโรงเรียน สถานศึกษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (x̄ = 4.47) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
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0.52 ส่วน เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของเยาวชนนอกโรงเรียน สถานศึกษา  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
เท่ากับ 3.80 (x̄ = 3.80) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผันของ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้าน การ
ปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 

 
ด้านการปราบปราม 
/บังคับใช้กฎหมาย 

Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. ติดตามด้านการข่าวยาเสพติดอย่าง
จริงจัง ใช้งานการข่าวชี้น าและเป็น
แนวทางในการปราบปรามจับกุม 

3 
 

5 4.46 0.55 0.12 มาก 

2. เร่งรัดสืบสวนหาข่าว เพื่อลดปัญหา
การค้ายาเสพติด อย่างจริงจังต่อเนื่อง 

3 
 

5 4.42 0.54 0.12 มาก 

3. เร่งรัดปราบปรามท าลายเครือข่าย
การค้ายาเสพติด เพื่อลดบทบาทและ
อิทธิพลของเครือข่าย 

3 
 

5 4.33 0.54 0.12 มาก 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านทรัพย์สินของผู้กระท าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอย่างจริงจัง 

3 
 

5 4.39 0.52 0.11 มาก 

5. ขยายผลยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด
และบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายได้
ในระดับหนึ่ง 

3 
 

5 4.29 0.50 0.11 มาก 

6. ขยายผลจากผู้เสพไปยังผู้ค้าระดับ
ต่างๆ และสามารถติดตามจับกุมได้ 

3 
 

5 4.29 0.53 0.12 มาก 

7. ปราบปรามจับกุมกลุ่มค้ายาเสพติด
ในระดับต่างๆ ได้ผลเป็นที่พอใจใน
ระดับหนึ่ง 

3 5 4.38 0.53 0.12 มาก 

8. ปราบปรามจับกุม ยาเสพติดใน
ข้อหาหลัก เช่น น าเข้า/จ าหน่าย/
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย/ครอบครอง 

3 
 

5 4.41 0.57 0.13 มาก 

9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ยุติธรรม เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรม 

3 
 

5 4.02 0.66 0.16 มาก 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ด้านการปราบปราม 
/บังคับใช้กฎหมาย 

Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

10. ขยายผลเพ่ือขออนุมัติหมายจับ
จากศาล และจับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับได้ในระดับหนึ่ง 

3 5 4.19 0.53 0.12 มาก 

11. ขยายผลและจับกุมผู้ต้องหาที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการ
ได้ในระดับหนึ่ง 

3 
 

5 4.12 0.64 0.15 มาก 

12. ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
ทั้งทางปกครอง วินัย และอาญา 

3 
 

5 4.20 0.64 0.15 มาก 

13. ขึ้นบัญชีบุคคลที่มีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องยาเสพติดเป็นระบบและ
ติดตามสืบสวนอย่างต่อเนื่อง 

3 
 

5 4.44 0.57 0.12 มาก 

14. ร่วมกันด าเนินการเพื่อลดปัญหา
ยาเสพติดในเรือนจ า เช่น  ตรวจตรา
ผู้ต้องขังหรือห้องขัง 

3 
 

5 4.04 0.72 0.17 มาก 

15. เร่งรัด ปูองกันและ ปราบปราม    
ยาเสพติดใ นพื้นที่หรือที่ดิน  ที่มีการ
ปลูกพืชเสพติด 

3 
 

5 4.09 0.63 0.15 มาก 

16. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว 

3 5 4.00 0.77 0.19 มาก 

รวม 3 5 4.26 0.62 0.14 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการปราบปราม/บังคับใช้
กฎหมาย (X8) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (x̄ = 4.26) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  
14.58 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ติดตามด้านการข่าวยาเสพติดอย่าง
จริงจัง ใช้งานการข่าวชี้น าและเป็นแนวทางในการปราบปรามจับกุม  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.46   
(x̄ = 4.46) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.55 รองลงมาเป็น ขึ้นบัญชีบุคคลที่มีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องยาเสพติดเป็นระบบและติดตามสืบสวนอย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 (x̄ = 4.44)   
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ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57 ส่วนเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้มีความสะดวกรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.00 (x̄ = 
4.00) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 

 
ตารางท่ี 4.22 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม  
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้าน การร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

 
ด้านการร่วมมือระหว่างประเทศ Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. ประสานงานผลักดันเชิงนโยบายให้
ประเทศเพ่ือนบ้านร่วมมือในการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

2 
 

5 4.18 0.73 0.17 มาก 

2. แสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่
มีอิทธิพลต่อประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อให้
ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2 
 

5 3.79 0.97 0.25 มาก 

3. ประเทศเพ่ือนบ้าน ให้ความร่วมมือ
และปูองกันยาเสพติด ในระดับหนึ่ง 

2 
 

5 3.81 0.92 0.24 มาก 

4. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศบริเวณชายแดน เพ่ือสกัดกั้น
และเฝูาระวังปัญหายาเสพติด 

2 
 

5 3.84 0.75 0.19 มาก 

รวม 2 5 3.90 0.86 0.22 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการร่วมมือระหว่างประเทศ  
(X9) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 (x̄ = 3.90) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.86 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  22.12  
เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประสานงานผลักดันในเชิงนโยบายให้ประเทศ
เพ่ือนบ้านขยายความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.18 
(x̄ = 4.18) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.73 รองลงมาเป็น พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศบริเวณชายแดนเพื่อสกัดกั้นและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (x̄ = 3.84) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ส่วนแสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศ
เพ่ือนบ้านเพื่อให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.79 (x̄ = 3.79)    
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการสกัดก้ัน 

 
ด้านการสกัดกั้น Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. วางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดตาม
แนวชายแดนที่ปรากฏข่าวสารว่ามี
การลักลอบน าเข้ายาเสพติด 

3 
 

5 4.33 0.57 0.13 มาก 

2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  
ที่เป็นจุดหรือพ้ืนที่น าเข้ายาเสพติด 

3 
 

5 4.32 0.55 0.12 มาก 

3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สกัดกั้นยาเสพติดท่ีเป็นด่านถาวร เช่น 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน  

3 
 

5 4.30 0.55 0.12 มาก 

4. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตั้งจุดตรวจเส้นทางหลัก  เส้นทางรอง 
เพ่ือสกัดกั้นการล าเลียงยาเสพติด 

3 
 

5 4.37 0.57 0.13 มาก 

5. ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝุายไทยและฝุาย
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

3 
 

5 4.20 0.59 0.14 มาก 

6. ร่วมกันตรวจลาดตระเวนตามแนว
ชายแดน ระหว่าง เจ้าหน้าที่ฝุายไทย
และฝุายประเทศเพ่ือนบ้าน 

2 
 

5 3.98 0.78 0.19 มาก 

7. สกัดกั้นการลักลอบน ายาเสพติด  
เข้าตามด่านพรมแดนหรือจุดจอดเรือ  
หรือริมฝั่งแม่น้ าได้ผลในระดับหนึ่ง 

3 
 

5 4.26 0.54 0.12 มาก 

8. จับกุมผู้ต้องหาลักลอบน ายาเสพติด
เข้าประเทศได้ผลระดับหนึ่ง 

3 
 

5 4.20 0.51 0.12 มาก 

รวม 2 5 4.24 0.60 0.14 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการสกัดก้ัน  (X10) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.24 (x̄ = 4.24) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 
และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  14.18 เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการตั้งจุดตรวจเส้นทางหลักและ
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เส้นทางรองเพ่ือสกัดกั้นการขนส่งล าเลียงยาเสพติด  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.37 (x̄ = 4.37) ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 รองลงมาเป็นวางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนที่
ปรากฏข่าวสารว่ามีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (x̄ = 4.33) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 ส่วนร่วมกันตรวจลาดตระเวนตามแนวชายแดนระหว่างเจ้าหน้าที่ฝุายไทยและ
ฝุายประเทศเพ่ือนบ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.98 (x̄ = 3.98) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
0.78 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผันของ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการบริหาร
จัดการ 

 
ด้านการบริหารจัดการ Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. จัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ    
ยาเสพติดหรือศูนย์ปฏิบัติงานด้าน    
ยาเสพติดในทุกระดับ   

3 5 4.43 0.53 0.11 มาก 

2. บริหารจัดการของหน่วยงานเพ่ือให้
ขับเคลื่อนตามนโยบายยาเสพติด     
ไปพร้อมกันอย่างมีเอกภาพ 

3 5 4.26 0.48 0.11 มาก 

3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
หน่วยงานในพื้นท่ีวางแผนและ
ก าหนดเปูาหมายตามสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึน 

3 
 

5 4.11 0.69 0.16 มาก 

4. ยกระดับงานข้อมูลการข่าวเพื่อเป็น
เครื่องมือน าการแก้ไขปัญหาและ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

3 5 4.00 0.67 0.16 มาก 

5. จัดตั้งกลไกบริหารจัดการเฉพาะกิจ
ในพ้ืนที่เปูาหมายที่มีระดับปัญหา      
ยาเสพติดมากเป็นพิเศษ 

3 5 3.92 0.72 0.18 มาก 

6. จัดระบบก าลังพล ที่ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติดทุกหน่วย ให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

3 5 4.22 0.56 0.13 มาก 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารจัดการ Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 
7. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งของการแก้ไขปัญหา 
และส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน 

3 3 4.06 0.67 0.16 มาก 

รวม 3 5 4.17 0.66 0.15 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการบริหารจัดการ  (X11) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (x̄ = 4.17) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 
และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  15.88 เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือศูนย์ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดในทุกระดับ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ  4.43 (x̄ = 4.43) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53 รองลงมาเป็น บริหารจัดการของหน่วยงาน เพ่ือให้ขับเคลื่อนตามนโยบายยาเสพติดไป
พร้อมกันอย่างมีเอกภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (x̄ = 4.26) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.48 
ส่วนจัดตั้งกลไกบริหารจัดการเฉพาะกิจในพ้ืนที่เปูาหมายที่มีระดับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษ      
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.92 (x̄ = 3.92) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงสรุปผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล 

การน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
Min 

 
Max 

 
x̄  

 
S.D. 

 
C.V. 

 
แปลผล 

การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน 3 5 4.22 0.60 0.14 มาก 

การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 3 5 4.10 0.68 0.16 มาก 

การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 2 5 4.17 0.68 0.16 มาก 

การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 3 5 4.26 0.62 0.14 มาก 

การร่วมมือระหว่างประเทศ 2 5 3.90 0.86 0.22 มาก 

การสกัดก้ัน 2 5 4.24 0.60 0.14 มาก 

การบริหารจัดการ 3 5 4.17 0.66 0.15 มาก 

รวม 2 5 4.18 0.66 0.15 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (x̄ = 4.18) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.66 และค่าสัมประสิทธิ์ความ   
แปรผันเท่ากับ 0.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย มีค่า 
เฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.26 (x̄ = 4.26) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.62 รองลงมาเป็นด้านการ
สกัดกั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (x̄ = 4.24) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.60 ส่วนด้านการ
ร่วมมือระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.90 (x̄ = 3.90) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
เท่ากับ 0.86  
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ตารางท่ี 4.26 แสดงสรุปผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของตัวแปร การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออก      
เฉียงเหนือตอนบน รวม 2 ด้าน 

 
การป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน 

 
Min 

 
Max 

 
x̄  

 
S.D. 

 
C.V. 

 
แปลผล 

นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 3 5 4.28 0.57 0.13 มาก 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายการปูองกันและปราบปราม   
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนบน 

2 5 4.18 0.66 0.15 มาก 

รวม 2 5 4.20 0.64 0.15 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ตัวแปร การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (x̄ = 4.20) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.64 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 0.15 เมื่อพิจารณาเป็น    
รายด้าน พบว่า นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.28 (x̄ = 4.28) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57 และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (x̄ = 4.18)  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66  
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4.2.3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผันของประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการลดความรุนแรงของปัญหา       
ยาเสพติด  

 
ด้านการลดความรุนแรง 
ของปัญหายาเสพติด 

Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. มีผลการจับกุมยาเสพติดในข้อหา
ส าคัญต่างๆ 

3 
 

5 4.19 0.49 0.11 มาก 

2. มีผลการใช้มาตรการทางด้าน
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด 

3 5 4.16 0.44 0.10 มาก 

3. มีผลการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
เข้าบ าบัดรักษาในทุกระบบ 

3 5 4.21 0.47 0.11 มาก 

4. ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
ลดลงหรือควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ 

3 5 4.22 0.56 0.13 มาก 

5. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบปัญหา    
ยาเสพติดลดลงหรือควบคุมได้ใน
ระดับท่ีพอใจ 

3 5 4.23 0.48 0.11 มาก 

รวม 3 5 4.20 0.49 0.11 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม       

ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (x̄ = 4.20) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.49 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  11.76 เปอร์เซ็นต์
ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลงหรือ
ควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ  4.23 (x̄ = 4.23) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0.48 รองลงมาเป็นความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลงหรือควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (x̄ = 4.22) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.56 ส่วนมีผลการใช้มาตรการ
ทางด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.16 (x̄ = 4.16) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 

 
ด้านการสร้างความเชื่อม่ัน 

ให้แก่ประชาชน 
Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. มีการจัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดในแต่ละระดับ 

3 
 

5 4.22 
 

0.52 
 

0.12 
 

มาก 

2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

3 5 4.18 0.47 0.11 มาก 

3. มีการจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด้านการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

3 5 4.17 
 

0.51 0.12 
 

มาก 

4. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น
และศรัทธาในการด าเนินงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

3 5 4.19 
 

0.50 
 

0.12 มาก 

5. ประชาชนส่วนใหญ่ร่วมมือในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3 5 4.22 0.51 0.12 มาก 

รวม 3 5 4.19 0.50 0.12 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม   
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (x̄ = 4.19) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.50 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  12.09 เปอร์เซ็นต์
ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีการจัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในแต่ละ
ระดับ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ  4.22 (x̄ = 4.22) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.52 รองลงมา
เป็นประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (x̄ = 4.22) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.51 ส่วนมีการจัดสรรหรือ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 
4.17 (x̄ = 4.17) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  
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ตารางท่ี 4.29 แสดงผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไข
ปัญหาระยะยาว 

 
ด้านการสร้างความยั่งยืน 

ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 
Min Max x̄  S.D. C.V. แปลผล 

1. มีผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

3 
 

5 4.24 0.52 0.12 
 

มาก 

2. มีผลการด าเนินงานเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 

3 
 

5 4.22 0.50 0.11 มาก 

3. มีผลการด าเนินงานเสริมสร้างภูมิ 
คุ้มกันแก่นักเรียน นักศึกษาใน
โรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่  

3 
 

5 4.20 
 

0.54 0.13 มาก 

4. มีผลการจัดระเบียบสังคม การตรวจ
ตราสถานบันเทิง/สถานบริการ และ
สถานที่อ่ืนๆ  

3 
 

5 4.16 0.50 0.12 มาก 

5. มีผลการด าเนินงานตามโครงการ 
To Be Number One 

3 
 

5 4.20 0.48 0.11 มาก 

รวม 3 5 4.21 0.51 0.12 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม      
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
ระยะยาว โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (x̄ = 4.21) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  ซึ่งค่านี้เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  
12.20 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ  4.24 (x̄ = 
4.24) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.52 รองลงมาเป็นมีผลการด าเนินงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (x̄ = 4.22) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50 ส่วนมีผลการจัดระเบียบสังคม การตรวจตราสถานบันเทิง/สถานบริการ และสถานที่
อ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.16 (x̄ = 4.16) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
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ตารางท่ี 4.30  แสดงสรุปผลคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ 
ความแปรผันของ ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด     
ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ประสิทธิผลการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
Min 

 
Max 

 
x̄  

 
S.D. 

 
C.V. 

 
แปลผล 

ด้านการลดความรุนแรงของปัญหา
ยาเสพติด 

3 5 4.20 0.49 0.11 มาก 

ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่
ประชาชน 

3 5 4.19 0.50 0.12 มาก 

ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไข
ปัญหาระยะยาว 

3 5 4.21 0.51 0.12 มาก 

รวม 3 5 4.20 0.50 0.11 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปราม     
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 (x̄ = 4.20) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
สร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.21 (x̄ = 4.21) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 รองลงมาเป็นด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 (x̄ = 4.20) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.49 ส่วนด้านการสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.19 (x̄ = 4.19) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
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4.2.4  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
กับประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือตอนบน  โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) และ
การวิเคราะห์ถดถอย แบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพ่ือหาการพยากรณ์ปัจจัยที่ดี
และมีผลของปัจจัยแต่ละตัว ผู้วิจัยจึงใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 X    =  การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 X1 =  ความชัดเจนของนโยบาย 
 X2     =    ความเข้าใจในนโยบาย  
 X3    =    นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 X4     =    นโยบายสามารถวัดผลได้  
 X5     =    การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน 
 X6     =    การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  
 X7     =    การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 
 X8     =    การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 
 X9     =    การร่วมมือระหว่างประเทศ 
 X10   =    การสกัดก้ัน 
 X11   =    การบริหารจัดการ  
 Y       =    ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ  

  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ภายในของตัวแปรการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (X) ทั้งหมด 11 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0 .01 โดยมี
ค่าความสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.499 ถึง 0.854  
 พิจารณารายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ภายในของนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
(X1-X4) คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ ( X3) กับด้านนโยบาย
สามารถวัดผลได้ (X4) มีความสัมพันธ์ 0.767 รองลงมาคือด้านความชัดเจนของนโยบาย (X1) กับด้าน
นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ (X3) มีความสัมพันธ์ 0.662 ส่วนด้านความเข้าใจในนโยบาย (X2) กับ
ด้านนโยบายสามารถวัดผลได้ (X4) มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ 0.576 
 ส่วนความสัมพันธ์ภายในของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย การปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (X5-X11) คู่ที่มีความสัมพันธ์
สูงสุดคือด้านการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน (X5) กับด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (X6) มีความ 
สัมพันธ์ 0.854 รองลงมาคือด้านการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน (X5) กับด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน/
ปูองกัน (X7) มีความสัมพันธ์  0.831 ส่วนด้านการร่วมมือระหว่างประเทศ  (X9) กับด้านการสกัดก้ัน 
(X10) มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ 0.570 
 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล (X1-X4) ในแต่ละด้านกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (X5-X11) พบว่า คู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือด้านนโยบายสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ ( X3) กับปัจจัยด้านการสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน (X5) มีความสัมพันธ์ 0.764 
รองลงมาคือด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ ( X3) กับปัจจัยด้านการปราบปราม/บังคับใช้
กฎหมาย (X8) มีความสัมพันธ์ 0.739 ส่วนปัจจัยด้านความเข้าใจในนโยบาย (X2) กับปัจจัยด้านการ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (X9) มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ 0.499 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม         
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) กับตัวแปรการปูองกันและปราบปราม    
ยาเสพติด (X) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0 .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในช่วง 
0.576 ถึง 0.818 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) กับนโยบายด้านยาเสพติดของ
รัฐบาล (X1-X4) พบว่า คู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) กับนโยบายด้านยาเสพติดของ
รัฐบาล ด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ (X3) มีความสัมพันธ์ 0.742 รองลงมาคือประสิทธิผล การ
น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) กับ
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  ด้านนโยบายสามารถวัดผลได้ (X4) มีความสัมพันธ์ 0.736 และ
ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน (Y) กับนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  ด้านความเข้าใจในนโยบาย (X2) มีความสัมพันธ์
กันต่ าสุดคือ 0.576 
 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและปราบปราม    
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) กับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน า
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นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (X5-X11)  
พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) กับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ด้านการแก้ไขปัญหา  
ผู้เสพ/ผู้ติด  (X6) มีความสัมพันธ์ 0.818 รองลงมาคือประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) กับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
การน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน  (X7) มีความสัมพันธ์ 0.807 และประสิทธิผล การน านโยบายการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) กับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ด้านการสกัดก้ัน (X10) มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ 0.667 
 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
(X1-X4) กับประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y)  
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยการปูองกันและปราบปราม       

ยาเสพติด ด้านนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  กับประสิทธิผลการน านโยบายการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
SOV Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 21.351 
12.543 

4 5.338 134.901 0.000 
Residual 345 0.040 

  Total 33.893 349 
    

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ด้านนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล (X1-X4) กับประสิทธิผลการน า
นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y)       
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถน าไปสร้างสมการได้โดยมีตัวแปร
พยากรณ์ ดังตารางที่ 4.33 
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ตารางท่ี 4.33  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน ( Stepwise Regression Analysis)    
ระหว่างปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านนโยบายด้านยาเสพติดของ 
 รัฐบาล กับประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ  
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ตัวแปร Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 1.135 0.150  7.553 0.000 

X3 0.322 0.049 0.376 6.615 0.000 
X4 0.282 0.041 0.376 6.912 0.000 
X2 0.121 0.043 0.125 2.808 0.005 

           R = 0.792                        R2 = 0.628               Adjusted R2 = 0.624 
 

 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ตัวแปรปัจจัยการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติด ด้าน
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  (X1-X4) ที่ได้รับเลือกเข้าสมการ  เรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยจากมากไปหาน้อย คือปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้าน นโยบายสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้(X3) เท่ากับ 0.322 ด้านนโยบายสามารถวัดผลได้ (X4) เท่ากับ 0.282 และด้านความเข้าใจ
ในนโยบาย  (X2) เท่ากับ 0.121 ตามล าดับ ส่วนค่าคงที่เท่ากับ 1.135 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน (Y) ได้ร้อยละ  62.80 (R2 = 0.628) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 5 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือที่ได้ปรับแล้วของประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปราม
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เท่ากับ 0.624 (Adjusted R2 = 0.624) โดย
สามารถเขียนเป็นสมการได้คือ 

 
Y = 1.135+0.322(X3)+0.282(X4)+0.121(X2) …………………….(1) 

หรือ 
Z = 0.376(X3)+0.376(X4)+0.125(X2)  …………………….(2) 
 
 จากสมการ (1) หรือ (2) หากต้องการให้ประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะต้อง
ส่งเสริมหรือเพ่ิมปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้  (X3)   
ด้านนโยบายสามารถวัดผลได้ (X4) และด้านความเข้าใจในนโยบาย (X2) 
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2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  ด้านปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน         
(X5-X11) กับประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) 
  
ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยการปูองกันและปราบปราม          

ยาเสพติด ด้านปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กับประสิทธิผลการน านโยบาย
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
SOV Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 26.512 
7.382 

7 3.787 161.104 0.000 
Residual 342 0.024 

  Total 33.893 349 
    

 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ด้านปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม     
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (X5-X11) กับประสิทธิผลการน านโยบายการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 สามารถน าไปสร้างสมการได้โดยมีตัวแปรพยากรณ์ ดังตาราง  
ที่ 4.35 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน ( Stepwise Regression Analysis)   
ระหว่างปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้าน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
การน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือตอนบน  กับประ สิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปราม          
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ตัวแปร Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 

X6 
X9 
X8 
X11 
X7 
X10 

1.162 
0.152 
0.123 
0.127 
0.118 
0.122 
0.092 

0.138 
0.040 
0.021 
0.054 
0.043 
0.048 
0.043 

 
0.211 
0.276 
0.127 
0.143 
0.147 
0.085 

8.453 
3.808 
5.864 
2.380 
2.714 
2.530 
2.122 

0.000 
0.000 
0.000 
0.018 
0.007 
0.012 
0.035 

          R = 0.884                       R2 = 0.781                  Adjusted R2 = 0.777 
 

 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ตัวแปรปัจจัยการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติด  ด้าน
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (X5-X11) ที่ได้รับเลือกเข้าสมการ เรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
จากมากไปหาน้อย คือปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้าน การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  
(X6) เท่ากับ 0.152 ด้านการร่วมมือระหว่างประเทศ  (X9) เท่ากับ 0.123 ด้านการปราบปราม/บังคับ
ใช้กฎหมาย (X8) เท่ากับ 0.127 ด้านการบริหารจัดการ  (X11) เท่ากับ 0.118 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน   
/ปูองกัน (X7) เท่ากับ 0.122 และด้านการสกัดก้ัน  (X10) เท่ากับ 0.092 ตามล าดับ ส่วนค่าคงที่
เท่ากับ 1.162 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปราม  
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) ได้ร้อยละ  78.10 (R2 = 0.781) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือที่ได้ปรับแล้วของประสิทธิผล การ
น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เท่ากับ 
0.777 (Adjusted R2 = 0.777) โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้คือ 

 
Y = 1.162+0.152(X6)+0.123(X9)+0.127(X8)+0.118(X11)+0.122(X7)+0.092(X10) 
…………………….(3) 

หรือ 
Z=0.211(X6)+0.276(X9)+0.127(X8)+0.143(X11)+0.147(X7)+0.085(X10) 
…………………….(4) 
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 จากสมการ (3) หรือ (4) หากต้องการให้ประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะต้อง
ส่งเสริมหรือเพ่ิมปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้าน การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  (X6) 
ด้านการร่วมมือระหว่างประเทศ  (X9) ด้านการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย  (X8) ด้านการบริหาร
จัดการ (X11) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน (X7) และด้านการสกัดก้ัน (X10) 
 
3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  (X1-X11) กับประสิทธิผล การน า
นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y)  
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยการปูองกันและปราบปราม       

ยาเสพติด กับประ สิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปรามยาเสพติดไป    
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
SOV Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 26.672 
7.221 

11 2.425 104.091 0.000 
Residual 338 0.023 

  Total 33.893 349 
    

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด  (X1-X11) กับประ สิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปราม        
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถน าไปสร้างสมการได้ โดยมีตัวแปรพยากรณ์ ดังตารางที่ 4.37 
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ตารางท่ี 4.37  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน ( Stepwise Regression Analysis)     
 ระหว่างปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกับประ สิทธิผลการน านโยบาย  
 การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ตัวแปร Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 

X6 
X9 
X8 
X11 
X7 
X3 

1.203 
0.138 
0.113 
0.130 
0.122 
0.127 
0.094 

0.129 
0.040 
0.021 
0.052 
0.043 
0.048 
0.038 

 
0.193 
0.253 
0.130 
0.147 
0.153 
0.110 

9.328 
3.449 
5.305 
2.486 
2.829 
2.652 
2.495 

0.000 
0.001 
0.000 
0.013 
0.005 
0.008 
0.013 

          R = 0.884                        R2 = 0.782                  Adjusted R2 = 0.778 
 

 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ตัวแปรปัจจัยการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติด  (X1-
X11) ที่ได้รับเลือกเข้าสมการ  เรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยจากมากไปหาน้อย คือปัจจัยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้าน การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  (X6) เท่ากับ 0.138 ด้าน การ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  (X9) เท่ากับ 0.113 ด้านการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย  (X8) เท่ากับ 
0.130 ด้านการบริหารจัดการ  (X11) เท่ากับ 0.122 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน  (X7) เท่ากับ 
0.127 และด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้  (X3) เท่ากับ 0.094 ตามล าดับ ส่วนค่าคงที่เท่ากับ 
1.203 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปรามยาเสพติด
ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) ได้ร้อยละ 78.20 (R2 = 0.782) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.0 5 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือที่ได้ปรับแล้วของประสิทธิผล การน า
นโยบายการปูองกันแล ะปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เท่ากับ     
0.778 (Adjusted R2 = 0.778) โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้คือ 

 
Y = 1.203+0.138(X6)+0.113(X9)+0.130(X8)+0.122(X11)+0.127(X7)+0.094(X3) 
…………………….(5) 

หรือ 
Z = 0.193(X6)+0.253(X9)+0.130(X8)+0.147(X11)+0.153(X7)+0.110(X3) 
…………………….(6) 
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 จากสมการ (5) หรือ (6) หากต้องการให้ประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (Y) มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะต้อง
ส่งเสริมหรือเพ่ิมปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้าน การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  (X6) 
ด้านการร่วมมือระหว่างประเทศ  (X9) ด้านการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย  (X8) ด้านการบริหาร
จัดการ (X11) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน (X7) และด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ (X3) 

  
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิ ผลการน า นโยบายการ ปูองกันและ ปราบปราม            
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้    
3 ประการ เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 3) เสนอแนะแนวทาง การ
พัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนบน  เพื่อให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและเสริมด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือตอบประเด็นปัญหาและอุดช่องว่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารหรือวิจัยเชิงเอกสาร จากการสัมภาษณ์  
และการสนทนากลุ่มกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับการน า นโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยทางตรงคือการมีบทบาท
ส าคัญในการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ และโดยทางอ้อมคือการช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลใน การวิจัยเชิงคุณภาพ  รวมจ านวน 52 คน ได้แก่  
การสัมภาษณ์ผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
ในเขตอ าเภอเมือง และประชาชนในเขตอ าเภอเมือง พร้อมจัดการสนทนากลุ่มคณะท างานส านักงาน
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด รวมถึงการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไป
สัมผัสคลุกคลีกับประชาชนเพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมและการด าเนินวิถีชีวิตต่างๆ ของประชาชนใน
พ้ืนที่ศึกษาวิจัยในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนมในห้วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วรวบรวมโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลเอกสาร
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และจัดการสนทนากลุ่ม แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงของ
ปัญหายาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและตัวแปรที่ใช้ในการน า
นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 11 
ประการ ได้แก่ 1) ความชัดเจนของนโยบาย 2) นโยบายมีความเข้าใจง่าย 3) นโยบายสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 4) นโยบายสามารถวัดผลได้ 5) การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน 6) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/   
ผู้ติด 7) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 8) การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 9) การร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 10) การสกัดก้ัน และ 11) การบริหารจัดการ เพื่อให้การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามจากประชากรเปูาหมายซึ่งเป็นประชาชนในเขตอ าเภอเมืองและข้าราชการต ารวจ
สังกัดสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) ทุกสถานี ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ตามอัตราส่วนของประชากร   
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และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายซึ่งจะได้ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรค านวณของ  
ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1974) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95  % แล้วท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบ
หลายขั้นตอน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษาด้วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)           
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) การพยากรณ์หา
แนวโน้มของเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) และ การวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน   
(Stepwise Regression Analysis) 
 ในบทนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. สรุปผลการวิจัย  
 2. อภิปรายผลการวิจัย  
 3. ข้อเสนอแนะ  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอสรุปผลการวิจัยเป็นล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยน าเสนอ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและผลการวิจัยเชิงปริมาณ ไปพร้อมกันทั้ง 3 ประเด็น และมีข้อค้นพบใหม่อีก 
1 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการ ศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านและมีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติที่บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดจากหน่วยงานยุทธศาสตร์หลักด้านยาเสพติด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทยและส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีประสิทธิผล  
รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด โดยมีผลการปูองกันและ
ปราบปรามจับกุมผู้กระท าความผิด รวมทั้งสามารถยับยั้งการผลิต การน าเข้า การส่งออกและการค้า
ภายในประเทศจนบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 2) ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน โดยมีผล
การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง และ 3) ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว  
ที่สามารถด าเนินการเสริม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับประชาชนทั่วไปได้ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
และเพ่ือให้รวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดินเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป 
 ในการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลนั้น ส่งผลให้ได้รับรางวัลในการประกวดกิจกรรม
ตามโครงการ  To Be Number One ประจ าปี 2556 ระดับประเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการในระดับ 
ประเทศเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลการประกวด โดยผลการตัดสินปรากฏว่าจัง หวัด
หนองคายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผู้ปฏิบัติงานตามโครงการดีเด่น ระดับรองผู้ว่า
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ราชการจังหวัด  และจังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลดีเด่นส าหรับจังหวัดที่ด าเนินการ ตามโครงการ
ประเภทจังหวัด โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ   
To Be Number One ได้พระราชทานรางวัลเพื่อเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความ       
แปรผันเท่ากับ 0.11 หรือมีอัตราส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.95 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วย  

  ด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.49 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 0.11 หรือมีอัตราส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.76  

 ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 มีค่า ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.50 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 0.12 หรือมีอัตราส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.09  

 และด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21    
มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.51 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 0.12 หรือมี
อัตราส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.20 
 5.1. 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

         1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากผลการด าเนินงานปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ได้แก่ นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลและ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  รวม 11 ปัจจัย ล้วนมีผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีระดับ
การปฏิบัติที่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 1) ความชัดเจนของนโยบาย 2) ความเข้าใจใน
นโยบาย 3) นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 4) นโยบายสามารถวัดผลได้ 5) การสร้างพลังสังคม/พลัง
ชุมชน 6) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 7) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 8) การปราบปราม/บังคับใช้
กฎหมาย 9) การร่วมมือระหว่างประเทศ 10) การสกัดก้ัน และ 11) การบริหารจัดการ  

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  พบว่า ปัจจัยการปูองกันและปราบปราม          
ยาเสพติด ได้แก่ นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  รวม 11 ปัจจัย          
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 0.15 หรือมีอัตราส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 
15.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านและมีอ านาจการพยากรณ์ ดังนี้ 
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 การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
(X1-X4) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 0.13 หรือมีอัตราส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.49  
และการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (X5-X11) อยู่ในระดับมาก    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน
เท่ากับ 0.15 หรือมีอัตราส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 15.95 
 ร้อยละ 62.80 (R2 = 0.628) ส าหรับประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) และปัจจัยการปูองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด  ด้านนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  (X1-X4) ซึ่งเท่ากับค่าคงที่ 1.135 บวก
ด้วย 0.322 เท่าของนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้  (X3) บวกด้วย 0.282 เท่าของนโยบายสามารถ
วัดผลได้ (X4) และบวกด้วย 0.121 เท่าของความเข้าใจใน นโยบาย (X2) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
น่าเชื่อถือที่ได้ปรับแล้วของประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเท่ากับ 0.624 (Adjusted R2 = 0.624)  
 ร้อยละ 78.10 (R2 = 0.781) ส าหรับประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันแล ะ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) และปัจจัยการปูองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด  ด้านปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม     
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (X5-X11) ซึ่งเท่ากับค่าคงที่ 1.162 บวกด้วย 
0.152 เท่าของการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (X6) บวกด้วย 0.123 เท่าของการร่วมมือระหว่างประเทศ  
(X9) บวกด้วย 0.127 เท่าของการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย  (X8) บวกด้วย 0.118 เท่าของการ
บริหารจัดการ  (X11) บวกด้วย 0.122 เท่าของการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน  (X7) และบวกด้วย 0.092 
เท่าของการสกัดก้ัน (X10) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือที่ได้ปรับแล้วของประสิทธิผล การน า
นโยบายการปูองกันแล ะปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เท่ากับ  
0.777 (Adjusted R2 = 0.777)  
 และร้อยละ 78.20 (R2 = 0.782) ส าหรับประสิทธิผล การน านโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) และปัจจัยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด  (X1-X11) ซึ่งเท่ากับค่าคงที่ 1.203 บวกด้วย 0.138 เท่าของการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  (X6) บวกด้วย 0.113 เท่าของการร่วมมือระหว่างประเทศ  (X9) บวกด้วย 0.130 
เท่าของการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย  (X8) บวกด้วย 0.122 เท่าของการบริหารจัดการ  (X11) 
บวกด้วย 0.127 เท่าของ การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน  (X7) และบวกด้วย 0.094 เท่าของ นโยบาย
สามารถน าไปปฏิบัติได้ (X3) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือที่ได้ปรับแล้วของประสิทธิผล การน า
นโยบายการปูองกันแล ะปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เท่ากับ  
0.778 (Adjusted R2 = 0.778) 
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 5.1.3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการศึกษา แนวทาง การ พัฒนาประสิทธิผลการน า
นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  จาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิง
ปริมาณ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากค าถามแบบปลายเปิดในแบบสัมภาษณ์และในแบบสอบถาม พบว่า  
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีจ านวน 8 แนวทาง ได้แก่  
 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 2. การจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ 
 3. การลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
 4. การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 5. การจับกุมและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 6. การบริหารแบบบูรณาการ 
 7. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
 8. การปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ที่พบว่าประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น  
ยังได้ข้อค้นพบใหม่จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพอีกด้วย   
 5.1.4 ข้อค้นพบใหม่  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ประสิทธิผลการน านโยบาย การ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ขึ้นอยู่กับปัจจัย
เพ่ิมเติมอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝุายจะต้องทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทั้งก าลังกาย ก าลังใจ เวลา และทรัพย์สินส่วนตัว เช่น การติดตาม
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดียาเสพติดท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งจะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการเดินทาง รวมทั้งผู้ต้องหาที่หลบหนีมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งภาครัฐยังให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ ได้แก่ กล้องถ่ายรูปและบันทึกภาพ
ดิจิตอล กล้องส่องทางไกล ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ การใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ เป็นต้น ยังรวมถึงความส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินโดยไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่เข้าไปรับผลประโยชน์กับความผิดยาเสพติดหรือไม่เข้าไปมีส่วนที่รู้เห็นกับ
ความผิดยาเสพติดอีกด้วย เป็นข้อค้นพบที่ได้ระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดไว้ในตัวแบบของกรอบแนวคิดในการวิจัยตั้งแต่เริ่มแรก โดยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝุายจะต้องมี ความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ อย่างจริงจัง  ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
ทั้งด้านก าลังกาย ก าลังใจ เวลา และทรัพย์สินส่วนตัว ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า 
ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนที่ยังไม่มีความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเพียงพอ ปฏิบัติงาน
แบบพอให้แล้วเสร็จตามเวลาเท่านั้น ไม่ใส่ใจต่อหน้าที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือให้ยาเสพติดหมด
ไปจากพ้ืนที่ และยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ได้ถูกจับกุมตัว
ด าเนินคดีไปแล้วและบางรายยังอยู่ระหว่างการติดตามพฤติการณ์เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการ วิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยขออภิปรายผลโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 5.2.1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิผล การน านโยบาย การปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 3 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 2) ด้านการลด
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และ 3) ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน ตามล าดับ 
 ซึ่งปัจจัยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดทั้ง 11 ปัจจัย มีผลต่อ ประสิทธิผลการ
น านโยบายการ ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย
เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ความชัดเจนของนโยบาย 2) ความเข้าใจในนโยบาย 3) การ
ปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 4) การสกัดก้ัน 5) นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 6) การสร้างพลัง
สังคม/พลังชุมชน  7) นโยบายสามารถวัดผลได้  8) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน  9) การบริหารจัดการ   
10) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  และ 11) การร่วมมือระหว่างประเทศ  ตามล าดับ หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันน านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งผลให้ การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บนบรรลุหลักเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
มนตรี สิงโตทอง เรื่องประสิทธิผลของการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 1 (มนตรี สิงโตทอง , 2554) พบว่า  การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับการกวดขันปราบปราม
อย่างต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาช่องทางการแจ้งข่าวสาร 
ข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และการด าเนินการทางอาญาและวินัยกับข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด  ส่วนงานวิจัยของ จักษ์ จิตตธรรม เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการมี
ส่วนร่วมของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมใน
เด็กด้อยโอกาส (จักษ์ จิตตธรรม, 2552) พบว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายในการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมโดยการปราบปรามอย่างเข้มงวด  โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความ
เสี่ยงในการมีปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในระดับสูง ซึ่งเจ้าที่ต ารวจทุกนายเป็นผู้รับผิดชอบ 
การปูองกันยาเสพติด มีโครงการและกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีนโยบายการปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมโดยการให้ความรู้ ด้วยการสอดแทรกเนื้อหา
ในวิชาที่สอน และสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต้องการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรม อ่ืนๆ และงานวิจัยของ วชิรศักดิ์ 
ศรีประสม เรื่องผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามมาตรการในโครงการพัฒนาความรู้ด้านการปราบปราม
ยาเสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาของสถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดแพร่  (วชิรศักดิ์    
ศรีประสม, 2549) พบว่า ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติด
โดยใช้คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้รับความรู้  ความเข้าใจ
อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการตรวจค้นร่างกายบุคคล การตรวจค้นรถยนต์ การตรวจค้น
ตู้บรรทุกสินค้า ได้อย่างถูกต้องและหลังจาก ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในสังกัด
สามารถน าความรู้ที่ได้รับเพ่ือไปปฏิบัติงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดได้ผลดียิ่งขึ้น 
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 5.2. 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย
การปูองกันและ ปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 11 ปัจจัย 
พบว่า โดยภาพรวมมีผลอยู่ในระดับ มาก  เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ความชัดเจนของนโยบาย 2) ความเข้าใจในนโยบาย 3) การ
ปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 4) การสกัดก้ัน 5) นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 6) การสร้างพลัง
สังคม/พลังชุมชน  7) นโยบายสามารถวัดผลได้  8) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน  9) การบริหารจัดการ 
10) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  และ 11) การร่วมมือระหว่างประเทศ  ตามล าดับ หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันน านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงส่งผลให้การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรลุหลักเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สมจิต แดนสีแก้ว เรื่องการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่สังคม  (สมจิต แดนสีแก้ว , 
2548) พบว่า รูปแบบการสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่ชุมชน/สังคม  
คือ “ROAD Model” มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสะท้อนคิด การปฏิบัติ การสร้างความประทับใจและ
การออกแบบเพ่ือการขยายผล ส่งผลให้เพ่ิมความตระหนักและความสามารถในการต่อสู้ยาเสพติดตาม
กลวิธีที่เน้นการเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาอาสาสมัครเพื่อเป็นตัวอย่าง ในการเลิกสูบบุหรี่ สุราและยาเสพติด  
ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม ที่ดีในชุมชนมากขึ้น การปฏิบัติตามข้ันตอน ROAD Model  
ยังได้กระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่สังคม ได้แก่ ระบบการควบคุม
ยาเสพติดในชุมชน ระบบการบ าบัดรักษาและระบบฟื้นฟูสภาพผู้ที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
 ประกอบกับนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลนั้นครอบคลุมในการปฏิบัติงานทุก
ด้านและตรงตามสภาพความเป็นจริงเก่ียวกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยและก าลังประสบปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จักษ์ จิตตธรรม เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการมีส่วนร่วมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมในเด็กด้อยโอกาส  (จักษ์ จิตตธรรม , 
2552) พบว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายและแผนการปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรม ซ่ึง
ถือว่าเป็นนโยบายส าคัญ โดยให้มีการปราบปรามอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะ ในพ้ืนที่หรือใน สถานที่ที่มี
ความเสี่ยง ต่อปัญหาของยาเสพติดและอาชญากรรมในระดับสูง  ได้มอบหมายให้เจ้าที่ต ารวจทุกนาย
เป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติดมีโครงการและกิจกรรม ต่างๆ มากมาย 
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติดตามความเป็นจริงของพ้ืนที่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เอกรัชต์ แปงสนิท เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมอาชญากรรมด้านยาเสพติดใน เขต
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (เอกรัชต์ แปงสนิท, 2549) พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง  ในส่วนของการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ที่เป็นหน้าที่ เฉพาะของต ารวจ  ได้แก่ การปราบปราม จับกุมผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะ
สามารถท าให้ยาเสพติดหมดไปได ้
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการน าปัจจัยด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีประสิทธิผลในการ
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น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ได้ร่วมกันน านโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุหลักเกณฑ์และเปูาหมาย  
ในทุกด้าน 
 5.2.3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการศึกษา แนวทาง การ พัฒนาประสิทธิผลการน า
นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   

         จากผลการวจิัย พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เพ่ือให้ เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น มีจ านวน 8 แนวทาง ได้แก่ 
 แนวทางท่ี 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยเห็นว่าประชาชนที่มีจิตส านึกในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมีจ านวนมากอยู่แล้ว 
แต่ยังไม่ครอบคลุมหรือยังไม่มากพอที่จะเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง  
เพราะยังมีประชาชนบางส่วนที่วางตัวเฉย ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือให้
ความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งอาจเข้าใจไปเองได้ว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  
ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ ที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการ ได้แก่ 1) รณรงค์กระตุ้นจิตส านึก
เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดเป็นพลังแผ่นดิน/พลังสังคมในทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงวาระแห่งชาติใน
เรื่องยาเสพติดอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางหรือตามสื่อต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ปูายโฆษณา 
และเครื่องกระจายเสียงตามหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง เป็นการ กระตุ้นจิตส านึก ให้แก่พลังสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้คนในสังคมตระหนักว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติด นั้นจะต้องอาศัยพลังแผ่นดิน/พลัง
สังคมท้ังประเทศ ให้ร่วมมือกัน และด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่อง   
2) จัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของพลังสังคม องค์กร ประชาคมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน/
สถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ ภาคเอกชนอ่ืนๆ และ 3) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน  จะต้อง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและเข้า
มามีส่วนร่วมในการปูองกันเฝูาระวังในพ้ืนที่  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิต แดนสีแก้ว เรื่อง การ
ขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่สังคม (สมจิต แดนสีแก้ว , 2548) พบว่า รูปแบบการ
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่ชุมชน/สังคม คือ “ROAD Model” ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสะท้อนคิด การปฏิบัติ การสร้างความประทับใจ และการ
ออกแบบเพื่อการขยายผล เพ่ิมความตระหนักและความสามารถในการต่อสู้ยาเสพติดตามกลวิธีที่เน้น
การเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาอาสาสมัครเพื่อเป็นตัวอย่างการเลิกสูบบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่ดีในชุมชนมากขึ้น การปฏิบัติตามข้ันตอนของ ROAD 
Model ยังช่วยกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่สังคม ได้แก่ ระบบการ
ควบคุมยาเสพติดในชุมชน ระบบการส่งต่อเพ่ือรับการบ าบัดรักษา และระบบฟื้นฟูสภาพผู้ที่ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติด เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วพบว่ามีการเกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสังคม ROAD Model  
จึงเป็นรูปแบบที่สามารถน าไปใช้เพื่อกระตุ้นให้สังคมร่วมเรียนรู้ ร่วมวางแผนด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการระดมทุนทางสังคมมาแก้ไข 
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 แนวทางท่ี 2 การจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่าง
เพียงพอ  ผู้วิจัยเห็นว่าการเพ่ิมงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ให้แก่หน่วยปฏิบัติอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง นั้น จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมความม่ันใจ 
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้อง ด าเนินการ ได้แก่  1) จัดสรรงบประมาณหรือจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เช่น ชุดตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ กล้องถ่ายภาพหรือบันทึกภาพระบบดิจิตอล กล้องอินฟาเรดที่ใช้ส่องตรวจตราในยามค่ าคืน 
เนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดมักจะมีความเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่
จะต้องมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อก้าวให้ทันกับพัฒนาการของกลุ่มหรือขบวนการค้ายาเสพติดที่มีวิธีการ
ใหม่ๆ ในการขนส่งล าเลียงยาเสพติดอยู่เสมอ 2) การจัดสรรงบประมาณในการให้เงินรางวัลพิเศษ 
หรือการให้บ าเหน็จความดีความชอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดดีเด่นอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 3) การจัดสรรเงินรางวัลน าจับหรือเงินสินบนน า
จับคดียาเสพติดให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ปฏิบัติงานเสี่ยง
อันตรายกับกลุ่มหรือขบวนการค้ายาเสพติดอยู่ตลอดเวลา และ 4) การจัดสรรงบประมาณค่าทดแทน
แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในกรณีที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือ
เนื่องจากปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรีพรรณ ก าปั่นทอง  เรื่อง 
ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธร
จังหวัดยะลา (สุนทรีพรรณ ก าปั่นทอง , 2551)  พบว่า ปัญหายาเสพติดได้กลับมาแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงจังหวัดยะลาที่พบว่า
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
ได้แก่ 1) บุคลากรมีไม่เพียงพอ  ไม่มีประสบการณ์ ไม่ใช่คนในพ้ืนที่  และมีปัญหา ในการใช้ภาษาถ่ิน    
2) การสั่งการไม่เป็นเอกภาพ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน การท างานแบบต่างคนต่างท า และผู้บังคับบัญชา
บางส่วน ไม่เห็นความส าคัญของงาน ด้านยาเสพติด 3)  นโยบายเกิดจากผู้บังคับบัญชาไม่ให้การ
สนับสนุน นโยบายเป็นการมองจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่าง 4) งบประมาณมีปัญหาเป็นอย่างมาก ไม่ได้
รับการสนับสนุน อย่างเพียงพอจากหน่วยเหนือใน ค่าใช้ เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน และบางครั้งต้องใช้
เงินทุนส่วนตัวและยังขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และ 5) ด้านการข่าว ซึ่งยังขาดสายข่าวหรือบุคคลที่จะมา
เป็นแหล่งข่าวและไม่สามารถเป็นแหล่งข่าวที่ดีได้  
 แนวทางท่ี 3 การลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยเห็นว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในทุกพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อน าตัวเข้า
รับการบ าบัดรักษา ในทุกระบบ ซึ่งสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศ
ขยายตัวคือยังคงมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เป็นตลาดที่คอยรองรับยาเสพติดจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็ก/เยาวชน ซึ่งมีจ านวนมากขึ้นและมีแนวโน้มของอายุลดลง รวมทั้งยังมีผู้เสพติดรายใหม่ที่เข้าสู่
วงจรปัญหานี้ และในขณะที่ยังมีผู้เสพ/ผู้ติดส่วนหนึ่ง เป็นกลุ่มผู้ที่ติดอย่างรุนแรงเริ่มมีอาการทางจิต
และประสาทก่อผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมเป็นอย่างมาก ปรากฏได้จากตามสื่อต่างๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น หากสามารถตัดวงจรกลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้แล้ว ความ
ต้องการใช้ยาเสพติดก็จะลดน้อยลงไปและจะส่งผลถึงสถานการณ์ยาเสพติดโดยภาพรวมของประเทศ
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ก็จะลดน้อยลงไปอีกด้วย  รวมถึงการจัดตั้งสถานบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอย่างเพียงพอด้วย 
สอดคล้องกับผลการรวบรวมข้อมูลของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)   
เรื่องแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (ศพส.), 2555) ได้กล่าวไว้ว่า หน่วยงานทุกฝุายจะต้องร่วมกันบริหารจัดการ แบบบูรณาการ
และค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้เข้ารับ การบ าบัดรักษา ทุกระบบ ได้แก่ ระบบสมัครใจ ระบบ
บังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ ให้ประสานสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างจริงจังและด าเนินการให้ครบ
วงจร รวมถึงการติดตามช่วยเหลือดูแลและพัฒนาหลังจากที่ผ่านการบ าบัดท าให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ให้กลับมาเป็นก าลังของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ึงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่
เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในแต่ละปีนั้นจะเป็นผู้เสพติดรายใหม่ และแนวโน้มของ
ผู้ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มักจะเป็นกลุ่มของเยาวชนและกลุ่มวัยแรงงานมากขึ้น กว่าเดิม  
อายุของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับยาเสพติดจะลดต่ าลงมาสู่ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
ในส่วนผลการศึกษาของ อัณณพ ชูบ ารุง และอุนิษา เลิศโตมรสกุล เรื่องยุทธศาสตร์การควบคุมและ
แก้ไขปัญหาของยาเสพติดในประเทศต่างๆ (อัณณพ ชูบ ารุง และอุนิษา เลิศโตมรสกุล , 2555) พบว่า 
ยุทธศาสตร์ในการบ าบัด (Treatment Strategies) ยืนอยู่บนสมมติฐานที่ว่าผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ยิ่งโดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติดคือผู้ที่ขาดการให้ความภูมิใจในตนเอง การบ าบัดรักษาจึงต้อง
เน้นในเรื่องการปลูกฝังความรักตนเองและเห็นความส าคัญของตนเอง ซ่ึงการติดยาเสพติดนั้นก็เท่ากับ
การกระท าให้ตนเองตกต่ าลง ดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดจึงต้องจัดโครงการที่จะสร้างคุณค่าแก่
ชีวิตของผู้กระท าความผิด เพ่ือให้มีการกระท ากิจกรรมในที่แจ้งหรือการฝึกฝนอบรม เพ่ือให้ มีความ
เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนสามารถสร้างความส าเร็จให้แก่ชีวิตได้เหมือนกับ
บุคคลที่ไม่ติดยาเสพติด 
 แนวทางท่ี 4 การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐจะต้อง
แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกด้าน เพื่อสกัดกั้น
การลักลอบล าเลียงยาเสพติดข้ามประเทศ  ยิ่งโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแนวชายแดนติดต่อกัน  
ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องประสานความร่วมมือในการจัดให้มีการประชุม
อย่างเป็นทางการ จัดก าลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจตราลาดตระเวนบริเวณแนวชายแดนตามแม่น้ าโขง 
เพ่ือสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติดข้ามประเทศ สอดคล้องกับผลการรวบรวมข้อมูลของศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เรื่องแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาผู้เสพ
ยาเสพติด (ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.), 2555) กล่าวถึงแนวทาง
การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มีดังนี้ 1) ผ ลักดันใน
เชิงนโยบายให้ประเทศเพ่ือนบ้านขยายความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนว
ชายแดน  เช่น การเจรจาในระดับทวิภาคีเพ่ือขยายความร่วมมือในด้านการข่าว การปฏิบัติการร่วม 
การกดดันกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนดร่วมกัน การแลกเปลี่ยนผู้กระท าความผิดเพื่อปราบปรามกลุ่มผลิต
กลุ่มค้าเคมีภัณฑ์และยาเสพติดชนิดต่างๆ รวมถึงการพัฒนาและขยายช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ แล้ว
ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 2) แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศเพ่ือนบ้านให้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย 3) พัฒนากลไกในความร่วมมือระหว่างประเทศ
บริเวณชายแดนเพื่อสกัดกั้นและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ เช่น พัฒนาความเข้มแข็ง
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และขยายจ านวนส านักงานประสานงานชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเพื่อน าไปสู่การปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดน ได้อย่างจริงจัง  การสร้าง
ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน การจัดระเบียบความมั่นคงแนวชายแดน การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประเทศตามแนวชายแดน รวมทั้งร่วมกันปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 
ทั้งในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ บ่อนการพนัน และสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ที่ส่งผลต่อปัญหา
ยาเสพติด และ 4) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการผลิตและค้า
ยาเสพติด เช่น การใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือกร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง หรือมูลนิธิแม่ฟูาหลวง   
ขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ที่ด าเนินการร่วมกัน การใช้แนวทางมาจากกรอบความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแขนงต่างๆ เพื่อสร้างรายได้จากพืชเศรษฐกิจทดแทน รวมถึงการส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ธุรกิจ มูลนิธิเพ่ือมาลงทุนในด้านการพัฒนาทางเลือกกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างจริงจัง 
 แนวทางท่ี 5 การจับกุมและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ผู้วิจัยเห็นว่าใน การ
เร่งรัดจับกุมผู้กระท าผิดและลงโทษในอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในขั้นสูง อย่างเด็ดขาดนั้นจะเ ป็น
แนวทางพัฒนาในการน านโยบายปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
และความส าเร็จมากยิ่งขึ้น จากผลการจับกุมผู้กระท าผิดคดียาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใน
กระบวนการตามข้ันตอนยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการและจนถึงชั้นศาลนั้น  
ผลการลงโทษตามค าพิพากษาโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการลงโทษตามอัตราที่กฎหมายบัญญัติไว้ในขั้นสูง  
มีเหตุผลของการลดโทษและการลดหย่อนโทษด้วยเหตุผลต่างๆ ในการพิจารณาคดี จึงท าให้อัตราโทษ
ที่บัญญัติไว้ในขั้นสูงไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ส่งผลให้กลุ่มหรือขบวนการที่มีพฤติการณ์กระท าผิด
ยาเสพติดบางส่วนยังไม่เกรงกลัวการลงโทษตามกฎหมาย เช่นเดียวกับการศึกษาของ พิชัย นิลทองค า  
เรื่องพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (พิชัย นิลทองค า, 2554) กล่าวว่า ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด หมายความว่า การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายและให้
หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือหรือพยายามกระท าความผิดดังกล่าวอีกด้วย และ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นัยนา เกิดวิชัย เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.  2539) ได้ระบุ
ชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.  2522 (นัยนา เกิดวิชัย,  
2548) กล่าวว่า ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยังให้หมายความรวม ถึง แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน   
และไตรเมท ออกซีแอมเฟตามีน  และในความผิด ผลิต  น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จ าหน่ายซ่ึงแอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ซ่ึงมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อย
เจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมข้ึนไปหรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จ านวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือ  
มีน้ าหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป ถ้าผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษประเภท 1  
ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท และถ้าการกระท าความผิด
ดังกล่าวเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่ายต้องระวางโทษประหารชีวิต หากมีการลงโทษอย่างเด็ดขาดแล้ว
จะส่งผลให้กลุ่มหรือขบวนการค้ายาเสพติดเกิดความเกรงกลัวกฎหมายและสามารถยับยั้งการลักลอบ
น ายาเสพติดเข้าประเทศได้ และสอดคล้องกับใจความส าคัญของ ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส .) เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ( ศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.), 2555) ในส่วนของแผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติด
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และบังคับใช้กฎหมาย  ซึ่งเป็นแผนที่จะลดผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ล าเลียงยาเสพติดทุกระดับ เพ่ือตัดวงจรที่
จะน ายาเสพติดมา สู่ยังตลาดผู้เสพ  เน้นย้ าให้ใช้หลักการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่าง
เคร่งครัด การใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน  การสืบสวนขยายผลเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออ านวยต่อการปราบปรามยาเสพติด และลงโทษเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
 แนวทางท่ี 6 การบริหารแบบบูรณาการ โดยระดมสรรพก าลังเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง  ผู้วิจัยเห็นว่าการด าเนินงานด้าน
ยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่ผ่านมาจะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า ต่างฝุาย
ต่างปฏิบัติ ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้อง ด าเนินการ ได้แก่ 1) จัดตั้งให้ มี
องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดโดยตรงในระดับจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2) พัฒนาความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ซึ่ง งานด้านยาเสพติดเป็นงานที่ต้อง
อาศัยผู้มีประสบการณ์ ที่เสียสละและทุ่มเทก าลังกาย และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ยัง ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในสายงาน เท่าท่ีควร  เนื่องจาก งานด้านยาเสพติดไม่ใช่ภารกิจ
ตามกรอบต าแหน่งหน้าที่ หลักของตน 3) ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    
ทุกส่วนจะมีภารกิจและหน้าที่ หลักของแต่ละส่วนราชการ อยู่แล้ว จึง ท าให้งานด้านยาเสพติดเหมือน
เป็นงานฝากให้ปฏิบัติ และ 4) การเพ่ิมจ านวนอัตราโควตาส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ในการได้รับพิจารณาบ าเหน็จความชอบเป็นพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจที่ดีข้ึนและ
เป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับใจความส าคัญของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศูนย์อ านวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.), 2555) ในส่วนของแผนงาน ที่ 7 การบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นแผนที่จะปรับระบบอ านวยการและบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
ทุกระดับ ทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค จังหวัด อ าเภอและหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยด าเนินการดังนี้  
1) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไกอ านวยการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระดับชาติ ให้เกิด มีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและสั่งการจากระดับชาติ
ลงไปถึงระดับต่างๆ และจัดตั้งส านักงานอ านวยการกลางโดยสนธิก าลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยที่เก่ียวข้อง
มาปฏิบัติงานในฐานะฝุายอ านวยการของประเทศ 2) การยกระดับงานข้อมูลการข่าวทุกระดับเพ่ือเป็น
เครื่องมือน าการแก้ไขปัญหาและก ากับติดตามการด าเนินงาน ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน  
ให้ทุกหน่วยเร่งรวบรวมข้อมูลปัญหายาเสพติดตามแนวทางต่างๆ เพื่อประเมินสถานะยาเสพติดใน
ระดับพ้ืนทีไ่ด้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ 3)  การพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหา ทั้งในระบบแผนงาน 
ระบบติดตามและรายงาน ระบบงบประมาณแบบบูรณาการให้รองรับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 4)  จัดระบบก าลังพล ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกหน่วยให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานที่เป็นวาระแห่งชาติโดยคัดเลือกก าลังพลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีคุณภาพ และมีความ 
ซื่อสัตย์ พร้อมทั้งมีการขึ้นทะเบียนก าลังพล และใช้ระบบขึ้นควบคุมทางยุทธการตามแผนเพื่อให้เกิด
เอกภาพในการปฏิบัติ รวมทั้ง ให้มีระบบการสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) การจัดตั้งคณะติดตามนิเทศเพ่ือก ากับการด าเนินงานในนามของ
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติอย่างครอบคลุม  
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 แนวทางท่ี 7 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ผู้วิจัยเห็นว่าการ สร้างภูมิคุ้มกัน ภัย  
ยาเสพติดโดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน
และนักศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะสามารถปูองกันภัยจากยาเสพติดและยังลด
อัตราการเกิดของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่  
เมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วจะสามารถกลับตัวกลับใจได้และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก  
ดังนั้นภาครัฐหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันด าเนินการ ได้แก่ 1) การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ 7-19 ปี) ซึ่งจะเป็นเกราะปูองกันภัยจาก
ยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 2) ด าเนินการควบคู่ไปกับแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในด้านอ่ืนๆ พร้อมกัน  
ซึ่งจะเป็นการ ลดอัตราการเพ่ิม ขึ้นของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด
และลดการขยายตัวของ พ้ืนที่เสี่ยง อีกด้วย และ 3) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติดได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับผล 
การวิจัยของ สโตคลี่ย์ เรื่องการประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนส าหรับ
การปูองกันสารเสพติด ( Stokelt, 1978) ในการประเมินผล ของการควบคุมและ ปูองกันสารเสพติด   
ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เครื่องมือที่ใช้
คือแบบสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์โดยประเมินผลที่ได้รับและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย
พบว่าวัตถุประสงค์ที่บรรลุส าเร็จสูงสุดคือการมีส่วนร่วมในการปูองกัน ปัญหายาเสพติดของนักเรียน 
ผลการแนะแนวของครูประจ าชั้น ในส่วนวัตถุประสงค์ที่ จะต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การประสาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนการมีส่วนร่วมในการวางแผนของนักเรียนและการจัดสรรเงินงบประมาณ  และ
ยังสอดคล้องกับใจความส าคัญของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)   
เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (ศพส.), 2555) ในส่วนของแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด ที่จะมุ่ง
ด าเนินการให้เกิดผลชัดเจน ได้แก่ 1) การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยก าหนดนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เป็นกลุ่มเปูาหมายเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงล าดับแรกสุดที่จะเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติด โดยเน้นพ้ืนที่อ าเภอที่มีสภาพปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูงและปานกลาง   
2) การจัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาท่ีก าหนด
เป็นเปูาหมายเสริมสร้างการปูองกัน 3)  การพัฒนากลไกด าเนินงานเพื่อเฝูาระวังพฤติการณ์เสี่ยงของ
เยาวชนนอกสถานศึกษาและด าเนินการต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาอย่างจริงจังเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและลดอัตราการ เพ่ิมของผู้ เสพรายใหม่ และ 4) ให้ทุกจังหวัดท าการจัดระเบียบ
สังคมเกี่ยวกับสถานบริการหรือสถานบันเทิงอย่างจริงจังเพ่ือขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ จะส่งผลต่อเยาวชนและ
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการอ่ืนๆ ด้วย 
 แนวทางท่ี 8 การปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยเห็นว่าการน านโยบายด้าน
ยาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและสามารถควบคุมสถานการณ์ของ
ยาเสพติดอย่างได้ผล จะเป็นการจัดการที่ควบคุมในทุกๆ ด้าน ซึ่งนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ แนวทางปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมในทุกด้าน  
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หากระดับหน่วยปฏิบัติสามารถน านโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างเป็นเอกภาพ
และต่อเนื่องแล้วจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างเป็นรูปธรรมหรือสามารถควบคุมปัญหาของ 
ยาเสพติดได้ดีในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับผลการรวบรวมข้อมูลของ ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เรื่องการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา  (ศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.), 2555) ได้กล่าวถึงรัฐบาลในชุด นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   
เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ก าหนดให้
ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยได้ก าหนดให้มีการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น 
“วาระแห่งชาติ” ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามและการลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล ผู้ประพฤติ
มิชอบ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทีย่ึดหลักว่าผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคมรวมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ การด าเนินงานเพ่ือปูองกัน
แก้ไขปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด 
สารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่มีการลักลอบน าเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนให้เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด  ซึ่งศูนย์อ านวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้มีค าสั่งที่ 23/2555 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี 2556 ได้ก าหนดให้มีปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ และให้ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด รับผิดชอบบูรณาการแผนงาน โครงการ
และงบประมาณในภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พร้อมทั้งให้จังหวัด/
อ าเภอก าหนดเปูาหมายในแต่ละแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและบูรณาการ
แผนงาน โครงการและงบประมาณในปี 2556 จากทุกหน่วยงานภายในจังหวัด/อ าเภอ นั้นๆ 
 5.2.4 ข้อค้นพบใหม ่ 
 จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ไปปฏิบัติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้นอยู่กับ ความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ อีกด้วย 
สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อ เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกฝุายได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
ทั้งก าลังกาย ก าลังใจ เวลา และทรัพย์สินส่วนตัว ประกอบกับการก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ย่อมเป็นการบังคับบัญชาตามสายงานในหน่วยงาน
ราชการเพ่ือกระตุ้นความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทุกฝุายที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ รวมถึงความส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด หรือไม่เข้าไปรับผลประโยชน์ใดๆ กับความผิดยาเสพติด หรือไม่เข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องใดๆ 
กับความผิดยาเสพติดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางใน ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของ
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) (2555) กล่าวไว้ในปรับที่ 2 ว่าเป็นการ
ปรับบทบาทพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกาศเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติต้องการแสดง
ให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปฏิบัติ ตาม ปกติ จะต้องมีการ
มอบหมายปรับก าลัง พล ปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ให้พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ โดยจะมีการมอบหมาย
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หน้าที่หลัก/หน้าที่รอง มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุกระดับและมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่  
มาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเต็มที่ มีการคัดเลือก /คัดสรรเจ้าหน้าที่ท่ีมีคุณภาพมาปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
การรวมศูนย์บูรณาการก าลังการปฏิบัติงานที่ส าคัญ การควบคุมพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้แสวง
ประโยชน์ต่อยาเสพติดท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด ท าให้ประชาชน
ไว้วางใจและเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และในหลักท่ี 3 ว่าการแก้ปัญหาโดยจะต้องยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง 
หรือ Area Approach ที่ใหย้ึดถือเอาจังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้านเป็นตัวตั้งของการแก้ไขปัญหา 
ให้พ้ืนที่เป็นเจ้าของปัญหาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นท่ีทั้งในด้านบทบาท อ านาจ การมอบหมาย 
การระดมสรรพก าลัง การงบประมาณและการบริหารจัดการ พร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/
นายอ าเภอเป็นเจ้าภาพและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาแบบเต็มท่ี โดยมีการประสานงานร่วมกัน
ของ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ฝุายปกครอง ฝุายต ารวจ ฝุายทหาร ฝุายสาธารณสุขและฝุายการศึกษา 
และเช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ จักษ์ จิตตธรรม เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการมีส่วนร่วม
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรม
ในเด็กด้อยโอกาส (จักษ์ จิตตธรรม , 2552) พบว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายและแผนการ
ปูองกันและปราบปราม ยาเสพติดและอาชญากรรม อ่ืนที่ถือเป็นนโยบายส าคัญ โดย การปราบปราม
อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการมีปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในระดับสูง 
ซึ่งมอบหมายให้เจ้าที่ต ารวจทุกนายเป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับการปูองกันยาเสพติด ให้มีโครงการและ
กิจกรรมในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มีนโยบายในการปูองกัน
ยาเสพติดและอาชญากรรม ซ่ึงมอบหมายให้ครูประจ าชั้นและครูฝุายปกครองเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
โดยการให้ความรู้ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาในวิชาที่สอน  และสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความต้องการ
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษา ในการปูองกัน    
ยาเสพติดและอาชญากรรมในสถานศึกษาอีกด้วย 
 5.2.5 รูปแบบที่สังเคราะห์จากผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยขอเสนอตัวแบบการ น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

         1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 2.  การจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ 
 3. การลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
 4. การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 5. การจับกุมและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 6. การบริหารแบบบูรณาการ 
 7. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
 8. การปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
 9. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  

 9.1 นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ได้แก่ (1) ความชัดเจนของนโยบาย        
(2) ความเข้าใจในนโยบาย (3) นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ และ (4) นโยบายสามารถวัดผลได้ 
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 9.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่          
(1) การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน (2) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (3) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 
(4) การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย (5) การร่วมมือระหว่างประเทศ (6) การสกัดก้ัน (7) การ
บริหารจัดการ และ (8) ความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ 
 10. ประสิทธิผลการ น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ (1) การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด (2) การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน (3) การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 
 ตัวแบบการ น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 5.1   
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 จากตัวแบบดังภาพที่ 5.1 อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เก่ียวข้อง ได้ดังนี้  
 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย
ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องรณรงค์กระตุ้นจิตส านึกเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิด
เป็นพลังแผ่นดิน/พลังสังคมในทุกหมู่เหล่า ตระหนักถึงวาระแห่งชาติในเรื่องยาเสพติดอย่างทั่วถึงผ่าน
ตามช่องทางหรือตามสื่อต่างๆ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นและ  
มีส่วนร่วมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพลังสังคม องค์กร และประชาคมต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน/สถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ ภาคเอกชนอื่นๆ 
และผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องท าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันเฝูาระวังในพ้ืนที่ 
 2. การจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ  
โดยภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องจัดสรรงบประมาณหรือจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอครบถ้วน จัดสรรงบประมาณในการให้เงินรางวัล
พิเศษหรือบ าเหน็จความดีความชอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดดีเด่นอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จัดสรรเงินรางวัลน าจับหรือเงินสินบนน าจับคดียาเสพติดให้
มากยิ่งขึ้นเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายกับกลุ่ม
หรือขบวนการค้ายาเสพติดอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งการ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น ค่าทดแทนแก่
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในกรณีที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเนื่องจาก
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเพียงพอ 
 3. การลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ร่วมกันค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในทุกพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อน าตัวเข้ารับการ
บ าบัดรักษาในทุกระบบ รวมถึงการจัดตั้งสถานบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอย่างเพียงพอด้วย  
 4. การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยภาครัฐจะต้องแสวงหาความร่วมมือ
กับต่างประเทศในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกด้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบล าเลียง     
ยาเสพติดข้ามประเทศ  ยิ่งโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแนว เขตชายแดนติดต่อกัน ประสานความ
ร่วมมือในการจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ จัดก าลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจตราลาดตระเวน
บริเวณแนวชายแดนตามแม่น้ าโขงเพ่ือสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติดข้ามประเทศ  
 5 . การจับกุมและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยการเร่งรัดจับกุมผู้กระท า
ความผิดและลงโทษในอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในขั้นสูงอย่างเด็ดขาด เร่งพัฒนากระบวนการน า
นโยบายปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  
ตั้งแต่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จึงถึงชั้นศาล จะส่งผลให้การลง โทษตามที่บัญญัติไว้ในขั้นสูง  
มีการบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง ผลที่จะได้คือท าให้กลุ่มหรือขบวนการที่มีพฤติการณ์กระท าผิดยาเสพติด
มีความเกรงกลัวการลงโทษตามกฎหมาย  
 6. การบริหารแบบบูรณาการ โดย การระดมสรรพก าลังเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง มี การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านยาเสพติดโดยตรงในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พัฒนาความก้าวหน้า
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ เสียสละและทุ่มเทก าลังกาย/
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ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ิมจ านวนอัตราโควตาส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ในการได้รับพิจารณาบ าเหน็จความชอบเป็นพิเศษ  
 7. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพิษภัย
ของยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ 7-19 ปี) ซึ่งจะต้อง ด าเนินการควบคู่ไปกับแนวทาง
พัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนบนด้านอ่ืนไปพร้อมกัน จะเป็นการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่และ
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและขยายตัวของพ้ืนที่เสี่ยง และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน
และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  
 8. การปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยการน านโยบายด้านยาเสพติดของ
รัฐบาลไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและสามารถควบคุมสถานการณ์ของยาเสพติดอย่าง
ได้ผล ซ่ึงจะเป็นการจัดการที่ควบคุมในทุกๆ ด้าน โดยนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ แนวทางปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้ปัญหา
ยาเสพติดลดลงอย่างเป็นรูปธรรมหรือสามารถควบคุมปัญหาของยาเสพติดได้ดีในระดับหนึ่ง 
 9. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
 9.1 นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ได้แก่ (1) ความชัดเจนของนโยบาย คือ 
นโยบายต้องมีความชัดเจน มีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครอบคลุมหลักการด าเนินงานหรือภารกิจต่างๆ 
(2) ความเข้าใจในนโยบาย คือนโยบายต้องมีความเข้าใจได้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่    
ที่เก่ียวข้อง (3) นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ คือผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ (4) นโยบายสามารถวัดผลได้ คือ 
หน่วยงานหรือสังกัดที่ร่วมกันด าเนินหรือภารกิจต่างๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์การตรวจติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายได้  
 9.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม         
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ (1) การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน คือ 
การด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน /ชุมชน โดยสร้างความเข้มแข็ง 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาสังคมด้านยาเสพติดเพ่ือเป็นกลไกในการเฝูาระวังยาเสพติดควบคู่กับ
ภาครัฐและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาคชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐในการปูองกัน
และเฝูาระวังยาเสพติด (2) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด คือการ น าผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการ
บ าบัดรักษาทั้งในระบบสมัครใจ  ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ โดยใช้แนวทางสร้างความรัก
ความเมตตาและความห่วงใยเพ่ือให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเหล่านั้นได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม  
รณรงค์ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าสู่ระบบการ
สมัครใจบ าบัดรักษา ส าหรับกลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนให้คัดแยกออกบ าบัดรักษาเป็น
กลุ่มเฉพาะและมีระบบในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาแล้วเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างปกติ (3) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน คือการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชน
ทั่วไปหรือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง  
โดยจัดกิจกรรมและวิทยากรยาเสพติดให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียน/สถานศึกษา 
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และการรณรงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งปูองกันภัยยาเสพติดในสถานประกอบการต่างๆ อีกด้วย  
(4) การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย คือการ บังคับใช้กฎหมาย  การใช้ มาตรการทางด้านทรัพย์สิน  
การสืบสวนขยายผล พัฒนากระบวนการยุติธรรมและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
โดยใช้ระบบการข่าวชี้น าการปราบปรามจับกุม การสนธิก าลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาข่าว
และปราบปรามจับกุม มีการด าเนินการทางด้านทรัพย์สินต่อผู้กระท าผิดเพื่อตัดวงจรทางการเงินของ
เครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและลดปัญหายาเสพติดในเรือนจ าโดยการตรวจผู้ต้องขัง
และเจ้าหน้าที่ในเรือนเป็นประจ า (5) การร่วมมือระหว่างประเทศ คือการร่วมมือกัน กับต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในด้านการข่าวและในด้านปฏิบัติการร่วมกันปราบปรามการ
ผลิตและค้ายาเสพติด  การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศบริเวณชายแดนและการร่วมกัน
ตรวจลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน (6) การสกัดก้ัน คือการ
ตรวจตราสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ใกล้เคียง การวางแนวสกัดก้ันตามที่ปรากฏจาก
การสืบสวนหาข่าวว่าเป็นบริเวณท่ีมีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด เข้มงวดตรวจตราบริเวณท่ีเป็นด่าน
พรมแดนระหว่างประเทศและบริเวณจุดจอดเรือ/ริมฝั่งแม่น้ าระหว่างประเทศ และการกวดขันการตั้ง
ด่านตรวจ/จุดตรวจหรือจุดสกัดก้ันตามเส้นทางหลักตอนในของพ้ืนที่ (7) การบริหารจัดการ คือการที่
ส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการจัดองค์กรหรือกลไกการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  การบริหารงบประมาณ /ค่าใช้จ่ายและ การพัฒนาก าลังคน และการสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  และ (8) ความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่  คือสิ่งที่
อยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจและความรู้สึกของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าจะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซึ่ง ความส านึกและรับผิดชอบใน
หน้าที่นั้นไม่สามารถที่จะสั่งสอนหรือฝึกอบบรมกันได้ ถ้าหาก ความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ ได้
บังเกิดเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนหรือโดยส่วนมากแล้ว จะส่งผลให้การด าเนินงานด้านยาเสพติด
เกิดมีประสิทธิผลอย่างรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
 10. ประสิทธิผลการ น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ (1) การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด คือผลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ     
มีความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
น านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
สามารถลดผู้ผลิต ผู้ล าเลียงและผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับเพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ
ในพ้ืนที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด  การใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน  
การสืบสวนขยายผล ประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อ สกัดกั้นและปราบปรามการผลิต  
การขนส่งล าเลียงย าเสพติดตามแนวชาย แดน การน าเข้าและการค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายและสามารถบรรลุหรือผ่านเกณฑ์ต่างๆ (2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน คือผลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ได้ร่วมกันด าเนินงานตามนโยบาย
ด้านยาเสพติดของรัฐบาลและ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดความ
รุนแรงของปัญหายาเสพติดลงได้ใน ระดับที่พอใจและจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อด าเนินชีวิตตามปกติ
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ของประชาชนในพื้นท่ี มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือคณะท างานด้านยาเสพติดเพ่ือด าเนินการ
ปูองกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
และศรัทธาในการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) การสร้างความยั่งยืน
ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว คือผลการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ระดับ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนได้ รวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังที่รวมตัว กันนี้เพ่ือ
ปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน  เยาวชนทั่วไป
และโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างมีประสิทธิผล 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากรูปแบบสังเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย ตลอดจนการอภิปรายผลเรื่อง 
การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนบน ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะระดับนโยบายและข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติในการ น า
นโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ได้แก่  
 1. ควรจัดองค์กร/ส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดโดยตรงในระดับจังหวัด 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด โดยในปัจจุบันเป็นการ
จัดรูปแบบองค์กรแบบเฉพาะกิจที่บูรณาการรวมเอาบุคลากรจากหน่วยราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
เพ่ือมาปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กร/ศูนย์ ที่เรียกว่า ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัด ซึ่งแต่ละองค์กร/หน่วยราชการ ต่างมีภารกิจประจ าที่หลากหลาย จึงอาจด าเนินการร่วมกันได้
ยังไม่ดีเท่าที่ควร งานด้านยาเสพติดเป็นงานที่ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ มีความเสียสละ
และทุ่มเทก าลังกาย/ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าในสายงาน
ด้านยาเสพติดโดยตรง เป็นต้น เนื่องจากงานด้านยาเสพติดไม่ใช่ภารกิจหลักตามกรอบต าแหน่งและ
อ านาจหน้าที่ของบุคลากรนั้นๆ และองค์กร/หน่วยราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดต่างมีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของแต่ละส่วนราชการควบคู่กัน
ไปด้วย จึงท าให้งานด้านยาเสพติดเหมือนเป็นงานฝากให้ปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง 
 2. ควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับสถานที่หรือค่ายบ าบัดรักษาผู้เสพ/  
ผู้ติดยาเสพติด เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่มีความพร้อมอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการบ าบัดรักษา    
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้โดยการจัดสรรงบประมาณบางส่วน
ให้ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดและ/หรือศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอที่ได้
จัดให้มีสถานที่หรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมักจะประสบปัญหาในความล่าช้าของการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แก่ศูนย์ฯ ดังกล่าว และแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดในช่วงแรกก าหนดให้ 
เฉพาะผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้น จึงท าให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจบ าบัดและ
ระบบบังคับบ าบัดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพด้วย 
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 3. ควรเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมากยิ่งขึ้น เช่น  
จ านวนอัตราโควตาในการได้รับการพิจารณารับบ าเหน็จความชอบหรือการพิจารณาปฏิบัติงานดีเด่น  
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีมีจ านวนที่ลดลงทุกปี ส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้รับการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบหรือการพิจารณาปฏิบัติงานดีเด่นอย่างไม่ทั่วถึง อีกท้ังห้วงระยะเวลาใน
การพิจารณาได้รับบ าเหน็จความชอบหรือจัดสรรบ าเหน็จความชอบของการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  
มักจะล่วงเลยระยะเวลาของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น เช่น การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ
ความชอบในปีงบประมาณ 2555 มีความล่าช้า จึงจะมีการพิจารณาในปีงบประมาณ 2556 เป็นต้น   
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานดีเด่นดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารง 
ต าแหน่งที่อ่ืนก่อนจึงท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีผลงานดีเด่นอาจไม่ได้รับการพิจารณาความชอบ ส าหรับ  
ระเบียบในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ ในกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ยังไม่เป็นที่จูงใจอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีอันตรายและเสี่ยงภัยเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยกรณีเสียชีวิต
จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือเงินเยียวยาไม่เกินสี่แสนบาท ประกอบด้วย 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. 2537 ข้อ 25 
เป็นเงินไม่เกิน 2 แสนบาท ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด       
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2537 ข้อ 24 เป็นเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ระเบียบมูลนิธิ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการช่วยเหลือสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดไม่ได้สิทธิ
ในการรับค่าตอบแทนพิเศษ (เบี้ยเลี้ยงพิเศษ) นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของหน่วยงาน 
 4. การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยภาครัฐจะต้องแสวงหาความร่วมมือ
กับต่างประเทศในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดทุกด้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบล าเลียง ขนส่ง  
ยาเสพติดข้ามประเทศยิ่งโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแนวชายแดนติดต่อกัน การประสานความ
ร่วมมือในการจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการให้มีมากข้ึน การจัดก าลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจตรา
ลาดตระเวนบริเวณแนวชายแดนตามแม่น้ าโขงเพ่ือสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติดข้ามประเทศ  
 5. การบริหารแบบบูรณาการ โดยการระดมสรรพก าลังเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง มีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านยาเสพติดโดยตรงในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พัฒนาความก้าวหน้า
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ เสียสละและทุ่มเทก าลังกาย/
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ิมจ านวนอัตราโควตาส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ในการได้รับพิจารณาบ าเหน็จความชอบเป็นพิเศษ 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ 
 1. ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดเป็นพลังแผ่นดิน/พลังสังคมในทุกหมู่เหล่า ได้ตระหนักถึงวาระแห่งชาติ
ในเรื่องยาเสพติดอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางหรือตามสื่อต่างๆ เช่น ผ่านทางปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง จัดให้มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงความ
มุ่งม่ันและมีส่วนร่วมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพลังสังคม องค์กรและประชาคมต่างๆ 
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 2. ด าเนินการเพื่อลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมกันค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในทุกพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือน าตัวเข้ารับการ
บ าบัดรักษาในทุกระบบ รวมถึงการจัดตั้งสถานบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอย่างเพียงพอด้วย  
 3. การจับกุมและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยการเร่งรัดจับกุมผู้กระท า
ความผิดและลงโทษในอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในขั้นสูงอย่างเด็ดขาด พัฒนากระบวนการน า
นโยบายปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
ตั้งแต่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จึงถึงชั้นศาล จะส่งผลให้การลงโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในขั้นสูง 
มีการบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง ผลที่จะได้คือท าให้กลุ่มหรือขบวนการที่มีพฤติการณ์กระท าผิดยาเสพติด
มีความเกรงกลัวการลงโทษตามกฎหมาย 
 4. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยการให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ 7-19 ปี) ซึ่งจะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับแนวทาง
พัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนบนด้านอ่ืนไปพร้อมกัน จะเป็นการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่และ
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและขยายตัวของพ้ืนที่เสี่ยง และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  
 5. การปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยการน านโยบายด้านยาเสพติดของ
รัฐบาลไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและสามารถควบคุมสถานการณ์ของยาเสพติด
อย่างได้ผล จะเป็นการจัดการที่ควบคุมในทุกๆ ด้าน ซึ่งนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ แนวทางปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมในทุกด้าน ส่งผลให้
ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างเป็นรูปธรรมหรือสามารถควบคุมปัญหาของยาเสพติดได้ดีในระดับหนึ่ง 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาวิจัยเรื่องความส าเร็จในการร่วมมือของภาคเอกชนที่มีต่อการปูองกัน
และเฝูาระวังปัญหายาเสพติดระดับต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงระดับของความร่วมมือ ทัศนะ มุมมองหรือ
แนวทางท่ีภาคเอกชนและประชาชนมีต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เป็นข้อมูลน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
แล้วจึงพัฒนาปรับปรุงและวางแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป 
 2. ควรศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม            
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคอ่ืนๆ ด้วย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
ค าชี้แจง 
   แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้
เลือกกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับ
จังหวัดหรือตัวแทน 2) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และ 3) ประชาชน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ต าแหน่ง / สถานะ  
      (  )  ผู้บริหาร  (  )  เจ้าหน้าที่  (  )  ก านัน  
      (  )  ผู้ใหญ่บ้าน      (  )  ประชาชน  
 

 2. เพศ  
      (  )  ชาย   (  )  หญิง  
 

 3. อายุ  
      (  )  ไม่เกิน 30 ปี  (  )  31 – 40 ปี  (  )  41 – 50 ปี 
      (  )  51 – 60 ปี  (  )  61 ปี ขึ้นไป  
 

 4. นับถือศาสนา  
      (  )  พุทธ   (  )  คริสต์  (  )  อิสลาม  
      (  )  อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………….……… 
 

 5. วุฒิการศึกษา  
      (  )  ประถมศึกษา  (  )  มัธยมศึกษา  (  )  อนุปริญญา  
      (  )  ปริญญาตรี  (  )  สูงกว่าปริญญาตรี 
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 6. ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่  
      (  )  ไม่เกิน 5 ปี  (  )  6 – 10 ปี  (  )  11 – 15 ปี 
      (  )  16 – 20 ปี  (  )  21 ปี ขึ้นไป  

 
 7. รายได้ต่อเดือน  

      (  )  ไม่เกิน 5,000 บาท  (  )  5,001 – 10,000 บาท 
      (  )  10,001 – 15,000 บาท  (  )  15,001 – 20,000 บาท 
      (  )  20,001 – 25,000 บาท   (  )  25,001 บาท ขึ้นไป  

 
 8. ท่านเคยเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  

      (  )  เคยเข้ารับการอบรม  (  )  ไม่เคยเข้ารับการอบรม 
 
 
ส่วนที่ 2 นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  
   นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลเป็น “วาระแห่งชาติ” ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินการ 
มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร 
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 1) ความชัดเจนของนโยบาย มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 2) ความเข้าใจในนโยบาย มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 3) นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 4) นโยบายสามารถวัดผลได้ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ  
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 1) การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 2) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 3) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 4) การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 5) การร่วมมือระหว่างประเทศ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 6) การสกัดก้ัน มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 7) การบริหารจัดการ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
ส่วนที่ 4 ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก    
  เฉียงเหนือตอนบน มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 1) ด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
   2) ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 3) ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 5 แนวทาง การพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
 ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร (ถ้ามี) 
 
 1) นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
   2) ปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 3) ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
ค าชี้แจง 
   แบบสนทนากลุ่มชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้
เลือกกลุ่มเปูาหมาย คือ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานหรือประสานงานภายในส านักงานศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด เพ่ือให้ทราบถึง ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม      
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ต าแหน่ง / สถานะ  

      (  )  ผู้บริหาร  (  )  เจ้าหน้าที่  (  )  ก านัน  
      (  )  ผู้ใหญ่บ้าน      (  )  ประชาชน  
 

 2. เพศ  
      (  )  ชาย   (  )  หญิง  

 
 3. อายุ  

      (  )  ไม่เกิน 30 ปี  (  )  31 – 40 ปี  (  )  41 – 50 ปี 
      (  )  51 – 60 ปี  (  )  61 ปี ขึ้นไป  
 

 4. นับถือศาสนา  
      (  )  พุทธ   (  )  คริสต์  (  )  อิสลาม  
      (  )  อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………….……… 
 

 5. วุฒิการศึกษา  
      (  )  ประถมศึกษา  (  )  มัธยมศึกษา  (  )  อนุปริญญา  
      (  )  ปริญญาตรี  (  )  สูงกว่าปริญญาตรี 
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 6. ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่  
      (  )  ไม่เกิน 5 ปี  (  )  6 – 10 ปี  (  )  11 – 15 ปี 
      (  )  16 – 20 ปี  (  )  21 ปี ขึ้นไป  

 
 7. รายได้ต่อเดือน  

      (  )  ไม่เกิน 5,000 บาท  (  )  5,001 – 10,000 บาท 
      (  )  10,001 – 15,000 บาท  (  )  15,001 – 20,000 บาท 
      (  )  20,001 – 25,000 บาท   (  )  25,001 บาท ขึ้นไป  

 
 8. ท่านเคยเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  

      (  )  เคยเข้ารับการอบรม  (  )  ไม่เคยเข้ารับการอบรม 
 
ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก  
 เฉียงเหนือตอนบน  
 1) ด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด มีอะไรบ้าง ผลด าเนินการเป็นอย่างไร  
     1.1) ผลการจับกุมยาเสพติดในข้อหาต่างๆ ได้แก่ ผลิต จ าหน่าย ครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย ครอบครอง และเสพ มีผลการจับกุมที่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม 

      1.2) ผลการปฏิบัติตามเปูาหมายการขยายผลจากผู้เสพไปยังผู้ค้าในระดับต่างๆ และ
สามารถจับกุมผู้ค้าได้  

 1.3) ผลการปฏิบัติตามเปูาหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระท าผิดยาเสพติด  
 1.4) ผลการปฏิบัติตามเปูาหมายมูลค่าทรัพย์สินผู้กระท าผิดยาเสพติด  
 1.5) ผลการปฏิบัติตามเปูาหมายการจับกุมตามหมายจับและติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้  
 1.6) ผลการปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขการค้ายาเสพติดในเรือนจ า  
 1.7) ผลการปฏิบัติตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ

บ าบัด และมีผู้เข้ารับการบ าบัดทุกเดือน 
 1.8) ผลการปฏิบัติตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบ าบัด  

และมีผู้เข้ารับการบ าบัดทุกเดือน 
 1.9) ผลการปฏิบัติตามโครงการติดตามดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติด          

ยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดและกลับคืนสู่สังคมแล้ว ทุกเดือน 
 1.10) ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง หรือสามารถควบคุมได้ในระดับท่ี

พอใจ 
 1.11) จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง หรือสามารถควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ  
 1.12) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลงหรือสามารถ

ควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ 
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 2) ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน มีอะไรบ้าง ผลด าเนินการเป็นอย่างไร  
      2.1) มีการจัดตั้ง “ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ/มีสถานที่

ท างานฯ/มีเจ้าหน้าที่ฯ/มีงบประมาณฯ/มีข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 2.2) มีการจัดท าค าสั่ง/แผนปฏิบัติการฯ อย่างครบถ้วน  
 2.3) มีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานฯ เป็นประจ าทุกเดือน  
 2.4) มีการจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ  
 2.5) มีการรายงานผลการด าเนินงานจากส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ าทุกเดือน  
 2.6) ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการด าเนินงานของส่วน

ราชการหรือหน่วยงาน 
 2.7) ประชาชนโดยส่วนใหญ่ร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 3) ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว มีอะไรบ้าง ผลด าเนินการเป็น
อย่างไร 

      3.1) ผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3.2) ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด  
 3.3) ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน   
 3.4) ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
 3.5) ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทุก

ขั้นตอน 
 3.6) ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาในระดับรุนแรง  
 3.7) ผลการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 และ 6  

ซึ่งเป็นเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในพ้ืนที่ 
 3.8) โรงเรียนที่มีกระบวนการเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 3.9) ผลการจัดระเบียบสังคม การตรวจตราสถานบันเทิง/สถานบริการ หอพักหรือที่พัก 
เชิงพาณิชย์ ร้านเกม โต๊ะสนุกเกอร์ และสถานที่อ่ืนๆ 
 3.10) ผลการจับกุมด าเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม  
 3.11) ผลด าเนินการตรวจระบบมาตรฐานเกี่ยวกับสถานประกอบการสีขาว  
 3.12) ผลด าเนินการตามโครงการ To Be Number One  
 3.13) ผลด าเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียน/สถานศึกษา  
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ส่วนที่ 3 แนวทาง การพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร (ถ้ามี) 

 .............................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 



280 
 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

ค าชี้แจง  
 1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการน านโยบาย       
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
 2. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้   

     ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2  นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล  
 ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม    
                  ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 ส่วนที่ 4  ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติใน 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
 ส่วนที่ 5  การเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ 
  ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  เป็นค าถามปลายเปิด สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ (ถ้ามี)  
 3. ค าตอบทุกข้อและข้อมูลทุกประเด็นในแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ ผู้ท าวิทยานิพนธ์ 
ถือเป็นความลับและใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น 
 4. กรุณาอย่าเขียนชื่อลงในแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย และกรุณาตอบค าถามให้ครบทุกข้อ
และสอดคล้องกับความเป็นจริงของท่าน 
 5. ผลที่ได้รับจากแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน   
 6. ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
 
       ดาบต ารวจ 
            (พนม ตันติเวชยานนท์)  
        นกัศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต  
           มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
โทรศัพท์ : 080-0431181    
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง กรุณาตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่อง         ตรงตามสภาพความเป็นจริง 
       ของท่าน  
  
 1. เพศ  ชาย    หญิง  
 
 2. อายุ  
   ไม่เกิน 30 ปี   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี   51 – 60 ปี 
   61 ปี ขึ้นไป  
 
 3. สถานะ / ยศ  
   ประชาชน   สิบต ารวจตรี ถึง สิบต ารวจเอก  
   จ่าสิบต ารวจ   ดาบต ารวจ 
   ร้อยต ารวจตรี ถึง ร้อยต ารวจเอก  
   พันต ารวจตรี ถึง พันต ารวจเอก  
 
 4. สถานภาพสมรส  
   โสด    สมรส  
   หย่าร้าง    แยกกันอยู่  
   หม้าย  
 
 5. ระดับการศึกษา  
   ต่ ากว่า ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  
   ปริญญาโท     ปริญญาเอก 
  
 6. รายได้ต่อเดือน  
   ไม่เกิน 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท 
   20,001 – 25,000 บาท  25,001 – 30,000 บาท 
   30,001 – 35,000 บาท  35,001 บาท ขึ้นไป  
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ส่วนที่ 2 นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล     
ค าชี้แจง จากค าถามในแต่ละข้อ กรุณาตอบค าถามตามระดับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับนโยบาย   

ด้านยาเสพติดของรัฐบาลอยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย √  ลงในช่อง        ที่ตรงกับ
ระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของท่าน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

 5   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
 4   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมาก  
 3   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติปานกลาง  
 2   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติน้อย  
 1   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  

 
 
 

ข้อ 
ที ่

 
 

นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
 

1. 
ความชัดเจนของนโยบาย 
รัฐบาลได้ก าหนดปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

     

2. นโยบายยึดหลักนิติธรรมในการปูองกันและปราบปราม  
ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้เกี่ยวข้อง 

     

3. นโยบายมีความชัดเจนในรายละเอียดการปฏิบัติงาน      
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 

เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
     

5. หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติดในแต่ละระดับ ได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

     

 
6. 

ความเข้าใจในนโยบาย 
นโยบายมีการปราบปรามจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย 

     

7. นโยบายถือว่าผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษา  
ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 

     

8. นโยบายมีความเข้าใจได้ง่าย มีกลไกติดตามตรวจสอบผล
การด าเนินงาน 

     

9. มีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่หลักในแต่ละด้านอย่าง
ชัดเจน 

     

10. มีการรายงานผลการปฏิบัติ ให้ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ   
ยาเสพติด (ศพส.) ทราบเป็นประจ า 

     



283 
 

ส่วนที่ 2 (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ 
ที ่

 
 

นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
 

11. 
นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
นโยบายมีแผนงาน/มาตรการ/วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน 

     

12. นโยบายมีการให้จัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

     

13. แผนงาน/มาตรการต่างๆ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและ
น าไปปฏิบัติงานได้ 

     

14. นโยบาย ค าสั่ง/แผนปฏิบัติการ สามารถน าไปปฏิบัติได้
ตรงตามวัตถุประสงค ์

     

15. หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติด ร่วมกันขับเคลื่อนใน
การปฏิบัติ อย่างมีเอกภาพ 

     

 
16. 

นโยบายสามารถวัดผลได้ 
นโยบายมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกด้าน 

     

17. นโยบายมีกลไกติดตามวัดผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

     

18. นโยบายมีขั้นตอนการตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน      
19. นโยบายได้ก าหนดห้วงเวลาของการตรวจสอบและวัดผล

ชัดเจน 
     

20. นโยบายก าหนดคะแนนหรือตัวชี้วัดประสิทธิผลของงาน      
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ค าชี้แจง จากค าถามในแต่ละข้อ กรุณาตอบค าถามตามระดับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย √  ลงใน 
ช่อง       ที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของท่าน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

 5   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
 4   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมาก  
 3   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติปานกลาง  
 2   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติน้อย  
 1   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  

 
 

ข้อ 
ที ่

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
 

1. 
การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน 
รณรงค์กระตุ้นจิตส านึก และเสริมสร้างพลังสังคม/ชุมชน   
ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 

     

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อปูองกันเฝูา 
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     

3. สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน      
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชน/ประชาสังคม เพื่อ

เป็นกลไกปูองกันยาเสพติด 
     

5. พัฒนาการบริหารจัดการภาคชุมชนและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ในการปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติด 

     

6. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     

7. ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง หรือ 
สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

     

8. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง  
หรือสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 
ที ่

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
 

9. 
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพ่ือน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้า
รับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ 

     

10. สถานบ าบัดรักษามีรองรับเพียงพอ เช่น สาธารณะสุข 
โรงพยาบาล หรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

     

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
เพ่ือเข้าสู่การบ าบัดในระบบสมัครใจ   

     

12. บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในแต่ละรอบเดือนเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

     

13. การบ าบัดรักษากลุ่มท่ีเป็นนักเรียน ได้คัดแยกออกเป็น
การเฉพาะกลุ่ม 

     

14. ปริมาณผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ทั้งในระบบสมัครใจและ
ระบบบังคับ มีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 

     

15. จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลดลง หรือสามารถควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง 

     

16. ซักถามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่เข้ารับการบ าบัดรักษา 
เพ่ือทราบถึงแหล่งที่มาของยาเสพติด 

     

17. ผู้ต้องหาที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบต้องโทษมี
ปัญหาความซับซ้อนทั้งการเสพ/การกระท าผิด 

     

18. ปัญหาอย่างหนึ่งในการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษา คือ
มักจะไม่พบตัว 

     

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูเป็นประจ า 

     

20. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้
อยู่ในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปเสพยาอีก 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 
ที ่

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
 

21. 
การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 
ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกันยาเสพติด ในโรงเรียน 
สถานศึกษา 

     

22. จัดกิจกรรมเสริมปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
สถานศึกษา 

     

23. วิทยากรหรือครูต ารวจยาเสพติด ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในโรงเรียน สถานศึกษา 

     

24. เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน นอกโรงเรียน 
สถานศึกษา 

     

25. วิทยากรกระบวนการ /ประชาคมหมู่บ้าน เสริมสร้าง
จิตส านึกเก่ียวกับยาเสพติด เป็นอย่างดี 

     

26. เครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ความร่วมมือ
และประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี 

     

27. จัดระเบียบสังคม/ตรวจตราสถานที่เสี่ยงต่างๆ เช่น สถาน
บันเทิง/สถานบริการ หอพัก ร้านเกม ฯลฯ 

     

28. สถานบริการ/สถานบันเทิง ให้ความร่วมมือในการจัด
ระเบียบ สังคมกับหน่วยงานราชการ 

     

29. เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ปูองกันยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

     

30. โครงการ To Be Number One ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

     

 
31. 

การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 
ติดตามด้านการข่าวยาเสพติด ใช้งานการข่าวชี้น าและ
เป็นแนวทางในการปราบปรามจับกุม 

     

32. เร่งรัดสืบสวนหาข่าว เพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติด 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

     

33. เร่งรัดปราบปรามท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด    
เพ่ือลดบทบาทและอิทธิพลของเครือข่าย 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 
ที ่

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
34. พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านทรัพย์สินของ

ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจัง 
     

35. ขยายผลยึดทรัพย์สินในคดียาเสพติดและบังคับใช้
มาตรการตามกฎหมายได้ในระดับหนึ่ง 

     

36. ขยายผลจากผู้เสพไปยังผู้ค้าในระดับต่างๆ และสามารถ
ติดตามจับกุมผู้ค้าได้ 

     

37. ปราบปรามจับกุมกลุ่มค้ายาเสพติดในระดับต่างๆ ได้ผล 
เป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง 

     

38. ปราบปรามจับกุมยาเสพติด ในข้อหาหลัก เช่น น าเข้า/
จ าหน่าย/ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย/ครอบครอง 

     

39. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานยุติธรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม 

     

40. ขยายผลเพ่ือขออนุมัติหมายจับจากศาล และจับกุม
ผู้ต้องหาตามหมายจับได้ในระดับหนึ่ง 

     

41. ขยายผลและจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ข้าราชการได้ในระดับหนึ่ง 

     

42. ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด      
ทั้งทางปกครอง ทางวินัย และทางอาญา 

     

43. ขึ้นบัญชีบุคคลที่มีพฤติการณ์เก่ียวข้องยาเสพติดเป็น
ระบบ  และติดตามสืบสวนอย่างต่อเนื่อง 

     

44. ร่วมกันด าเนินการเพื่อลดปัญหายาเสพติดในเรือนจ า เช่น  
ตรวจตราผู้ต้องขัง หรือห้องขัง 

     

45. เร่งรัดปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่หรือใน
ที่ดิน   ที่มีการปลูกพืชเสพติด 

     

46. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 
ที ่

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
 

47. 
การร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประสานงานเชิงนโยบายกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อ
ร่วมมือปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

     

48. แสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     

49. ประเทศเพ่ือนบ้านให้ความร่วมมือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในระดับหนึ่ง 

     

50. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ บริเวณ
ชายแดน เพื่อสกัดกั้นและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด 

     

 
51. 

การสกัดก้ัน 
วางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ที่ปรากฏ
ข่าวสารว่ามีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด 

     

52. พัฒนาประสิทธิภาพการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนว
ชายแดนที่เป็นจุดหรือพ้ืนที่น าเข้ายาเสพติด 

     

53. พัฒนาประสิทธิภาพการสกัดก้ันยาเสพติด ด่านถาวร เช่น 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน 

     

54. พัฒนาประสิทธิภาพการตั้งจุดตรวจเส้นทางหลัก/เส้นทาง
รอง สกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติด 

     

55. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝุาย
ไทยและฝุายประเทศเพ่ือนบ้าน  

     

56. ร่วมตรวจลาดตระเวนตามแนวชายแดน  ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝุายไทยและฝุายประเทศเพ่ือนบ้าน 

     

57. สกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามด่านพรมแดน  
หรือจุดจอดเรือหรือริมฝั่งแม่น้ าได้ผลในระดับหนึ่ง 

     

58. จับกุมผู้ต้องหาลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศ ได้ผลใน
ระดับหนึ่ง 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 
ที ่

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
 

59. 
การบริหารจัดการ 
จัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือศูนย์ปฏิบัติ  
งานด้านยาเสพติดในทุกระดับ   

     

60. บริหารจัดการหน่วยงาน เพ่ือให้ขับเคลื่อนตามนโยบาย     
ยาเสพติดไปพร้อมกันอย่างมีเอกภาพ 

     

61. แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้หน่วยงานในพื้นท่ีวางแผน
และก าหนดเปูาหมายตามสภาพที่เกิดขึ้น 

     

62. ยกระดับงานข้อมูลการข่าว เพื่อเป็นเครื่องมือน าการ
แก้ไขปัญหาและก ากับติดตามการด าเนินงาน 

     

63. จัดตั้งกลไกบริหารจัดการเฉพาะกิจในพ้ืนที่ที่มีระดับ
ปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษ 

     

64. ระบบก าลังพลของทุกหน่วย มีความสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้ 

     

65. บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งของการแก้ไขปัญหา 
และส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน 
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ส่วนที่ 4 ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก
 เฉียงเหนือตอนบน 
ค าชี้แจง จากค าถามในแต่ละข้อ กรุณาตอบค าถามตามระดับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับ

ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนบน  อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย √  ลงในช่อง      ที่ตรงกับระดับ
ประสิทธิผลตามความคิด เห็นของท่าน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

 5   หมายถึง   ระดับประสิทธิผลมากที่สุด  
 4   หมายถึง   ระดับประสิทธิผลมาก  
 3   หมายถึง   ระดับประสิทธิผลปานกลาง  
 2   หมายถึง   ระดับประสิทธิผลน้อย  
 1   หมายถึง   ระดับประสิทธิผลน้อยที่สุด  

 
 

ข้อ 
ที ่

 
ประสิทธิผลการน านโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระดับประสิทธิผล 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
 

1. 
ด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด  
มีผลการจับกุมยาเสพติดในข้อหาส าคัญต่างๆ 

     

2. มีผลการใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดี     
ยาเสพติด 

     

3. มีผลการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัดรักษาในทุก
ระบบ 

     

4. ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลงหรือควบคุมได้ใน
ระดับท่ีพอใจ 

     

5. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลงหรือ
ควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ 

     

 
1. 

ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 
มีการจัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในแต่ละ
ระดับ 

     

2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

     

3. มีการจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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ส่วนที่ 4 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 
ที ่

 
ประสิทธิผลการน านโยบาย 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ระดับประสิทธิผล 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
4. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการ

ด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
     

5. ประชาชนส่วนใหญ่ร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

     

 
1. 

ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 
มีผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

     

2. มีผลการด าเนินงานเสริมสร้างความ เข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชน ในพื้นที่ 

     

3. มีผลการด าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน 
นักศึกษา ในโรงเรียน/สถานศึกษา ในพ้ืนที่  

     

4. มีผลการจัดระเบียบสังคม การตรวจตราสถานบันเทิง/
สถานบริการ และสถานที่อ่ืนๆ  

     

5. มีผลการด าเนินงานตามโครงการ To Be Number One      
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ส่วนที่ 5 การเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม         
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนความคิดเห็น (ถ้ามี)  

ค าชี้แจง จากค าถามในแต่ละข้อ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทาง 
การพัฒนาประสิทธิผล การน านโยบาย การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดไป ปฏิบัติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ถ้ามี)  

 
1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
  

 ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

 ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม    
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

 ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย 
วิทยานิพนธ์เรื่อง 

การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน  มะลูลิม 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. อาจารย์ ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

4. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 
 ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. อาจารย์ ดร.ชรินทร์  สีทับทิม 

 นักวิชาการประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



296 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบเครื่องมือด้วยวิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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การตรวจสอบเครื่องมือโดยการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีหาดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วิทยานิพนธ์ ดาบต ารวจ พนม ตันติเวชยานนท์  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
……………………………… 

 

ค าชี้แจง 
 ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามของการวิจัยแต่ละข้อ ว่ามีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย หรือไม่ อย่างไร ดังนี้ 

1. ตรงตามวัตถุประสงค์     โปรดใส่ตัวเลข  1 ลงในช่องว่าง  
  2 . ไม่แน่ใจว่าตรงตามวัตถุประสงค์    โปรดใส่ตัวเลข  0 ลงในช่องว่าง 
  3 . ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์    โปรดใส่ตัวเลข -1 ลงในช่องว่าง  
 
เกณฑ์พิจารณา 

1. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC  ตั้งแต่  0.5 ขึ้นไป   มีค่าความเท่ียงตรง ใช้ได้ 
  2. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC  ต่ ากว่า 0.5 ลงมา   ต้องตัดออกหรือปรับปรุง 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วย 
  1. ท่านที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน  มะลูลิม 
  2. ท่านที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร  
  3. ท่านที่ 3 อาจารย์ ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
  4. ท่านที่ 4 อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 
  5. ท่านที่ 5 อาจารย์ ดร.ชรินทร์  สีทับทิม  
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ตารางค่า IOC 
 

 

นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 
1. 

ความชัดเจนของนโยบาย 
รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระ
แห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. นโยบายยึดหลักนิติธรรมในการปูองกันและ
ปราบปราม  ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. นโยบายมีความชัดเจนในรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานฯ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติดในแต่ละระดับ  
ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุน
งบประมาณฯ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
6. 

ความเข้าใจในนโยบาย 
นโยบายมีการปราบปรามจับกุมและบังคับใช้
กฎหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

7. นโยบายถือว่าผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8. นโยบายมีความเข้าใจได้ง่าย มีกลไกติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9. มีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่หลักในแต่ละด้าน
อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

10. มีการรายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ทราบเป็นประจ า 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
11. 

นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
นโยบายมีแผนงาน/มาตรการ/วัตถุประสงค์      
ที่ชัดเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

12. นโยบายมีการให้จัดสรรทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น วัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

 

นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

13. แผนงาน/มาตรการต่างๆ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
และน าไปปฏิบัติงานได้ 

1 1 0 1 0 0.6 ใช้ได้ 

14. การบังคับบัญชาในระดับต่างๆ สร้างความ
เชื่อมั่นต่อประชาชน 

1 0 1 0 0 0.4 ตัด 

15. ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา 

1 0 1 0 0 0.4 ตัด 

16. นโยบาย ค าสั่ง/แผนปฏิบัติการ  สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1 1 0 1 0 0.6 ใช้ได้ 

17. หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านยาเสพติดร่วมกัน
ขับเคลื่อนในการปฏิบัติฯ อย่างมีเอกภาพ 

1 1 0 1 0 0.6 ใช้ได้ 

 
18. 

นโยบายสามารถวัดผลได้ 
นโยบายมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม  
ทุกด้าน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

19. นโยบายมีกลไกติดตามวัดผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

20. นโยบายมีขั้นตอนการตรวจสอบและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

21. การวัดผลสามารถบ่งบอกถึงความส าเร็จของ 
นโยบาย 

1 0 0 1 0 0.4 ตัด 

22. นโยบาย ได้ก าหนดห้วงเวลา ของการตรวจสอบ
และวัดผลชัดเจน 

1 1 0 1 0 0.6 ใช้ได้ 

23. นโยบายก าหนดคะแนนหรือตัวชี้วัดประสิทธิผล
ของงาน 

1 1 0 1 0 0.6 ใช้ได้ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

       

 
24. 

การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน 
รณรงค์กระตุ้นจิตส านึก และเสริมสร้างพลัง
สังคม/ชุมชน ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

25. หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดจากยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 ตัด 
26. สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือ

ปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 
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ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

27. สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

28. ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชน/ประชา
สังคม เพ่ือเป็นกลไกปูองกันยาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

29. ภาคประชาชน/ประชาสังคม ร่วมมือเป็นกลไก
ปูองกันยาเสพติดเป็นอย่างดี 

0 0 0 1 1 0.4 ตัด 

30. พัฒนาการบริหารจัดการภาคชุมชนและ
สนับสนุนจากภาครัฐในการปูองกันและเฝูาระวัง
ยาเสพติด 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

31. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

32. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักท่ี
ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

0 0 1 0 0 0.2 ตัด 

33. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักท่ี
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

0 0 0 0 0 0 ตัด 

34. ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
หรือสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

35. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ลดลง หรือสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
36. 

การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อน าผู้เสพ/ผู้ติด         
ยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาระบบสมัครใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

37. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่ค่อยกล้าแสดงตัว เข้ารับ
การบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ 

0 0 0 1 1 0.4 ตัด 

38. สถานที่บ าบัดรักษา  มีรองรับเพียงพอ เช่น 
สาธารณะสุข โรงพยาบาล หรือค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

39. ค่ายทหาร สามารถใช้เป็นสถานที่บ าบัดรักษา          
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้ 

0 0 1 1 0 0.4 ตัด 

40. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด  
ยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดในระบบสมัครใจ   

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

41. บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในแต่ละรอบ
เดือนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

42. การบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ส่วนมาก
จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น 

0 0 0 1 1 0.4 ตัด 

43. การบ าบัดรักษากลุ่มท่ีเป็นนักเรียน ได้คัดแยก
ออกเป็นการเฉพาะกลุ่ม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

44. ปริมาณผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ทั้งในระบบ
สมัครใจและระบบบังคับ มีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

45. จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลดลง  หรือสามารถ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

46. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา 
จะแจ้งข้อมูลแหล่งที่มาของยาเสพติด 

0 0 1 1 0 0.4 ตัด 

47. ซักถามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่เข้ารับการ
บ าบัดรักษาเพ่ือทราบถึงแหล่งที่มาของยาเสพติด 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

48. ผู้ต้องหาที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบ
ต้องโทษ มีปัญหาความซับซ้อน ทั้งการเสพ/การ
กระท าผิด 

1 0 1 1 0 0.6 ใช้ได้ 

49. ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแล้ว มักจะออกนอกเขต
พ้ืนที่ภูมิล าเนา 

0 0 1 0 0 0.2 ตัด 

50. ปัญหาอย่างหนึ่งในการติดตามผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษา คือมักจะไม่พบตัว 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

51. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้เสพ/ผู้ติด          
ยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูเป็นประจ า 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

52. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษาให้อยู่ในสังคมได้ โดยไม่หวนกลับไป
เสพยาอีก 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

 
53. 

การสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกัน 
ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน/ปูองกันยาเสพติด ใน
โรงเรียน สถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

54. จัดกิจกรรมเสริมปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

55. วิทยากรหรือครูต ารวจด้านยาเสพติด ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ในโรงเรียน สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

56. เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน นอก
โรงเรียน สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

57. วิทยากรกระบวนการ/ชุดประชาคมหมู่บ้าน 
เสริมสร้างจิตส านึกเก่ียวกับยาเสพติดเป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

58. เครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

59. จัดระเบียบสังคม/ตรวจตราสถานที่เสี่ยงต่างๆ 
เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการ หอพัก ร้านเกม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

60. สถานบริการ/สถานบันเทิง ให้ความร่วมมือใน
การจัดระเบียบ สังคมกับหน่วยงานราชการ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

61. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ปูองกันยาเสพติดใน
สถานประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

62. โครงการ To Be Number One ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
63. 

การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 
ติดตามด้านการข่าวยาเสพติด ใช้งานการข่าว
ชี้น าและเป็นแนวทางในการปราบปรามจับกุม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

64. เร่งรัดสืบสวนหาข่าว  เพื่อ ลดปัญหาการค้า        
ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

65. สามารถลดปัญหาการค้ายาเสพติดได้ 0 0 0 1 1 0.4 ตัด 
66. เร่งรัดปราบปรามท าลายเครือข่ายการค้า          

ยาเสพติดเพ่ือลดบทบาทและอิทธิพลเครือข่าย 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

67. สามารถลดปัญหาเครือค่ายยาเสพติดได้ 0 0 0 1 1 0.4 ตัด 
68. พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน

ทรัพย์สินของผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าง
จริงจัง 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

69. ขยายผลยึดทรัพย์สินในคดียาเสพติดและบังคับ
ใช้มาตรการตามกฎหมายได้ในระดับหนึ่ง 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

 



303 
 

ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

70. ขยายผลจากผู้เสพไปยังผู้ค้าในระดับต่างๆ และ
สามารถติดตามจับกุมผู้ค้าได้ 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

71. ปราบปรามจับกุม กลุ่ม/ผู้ค้ายาเสพติดในระดับ
ต่างๆ ได้ผล เป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

72. ลดปัญหายาเสพติดในเรือนจ าได้ 0 0 0 1 1 0.4 ตัด 
73. ลดปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ 
0 0 0 1 1 0.4 ตัด 

74. ปราบปรามจับกุมความผิดยาเสพติดในข้อหา
หลัก เช่น น าเข้า/จ าหน่าย/ครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย/ครอบครอง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

75. ลดปัญหาพื้นที่หรือที่ดิน ที่มีการปลูกพืชเสพติด 0 0 0 1 1 0.4 ตัด 
76. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานยุติธรรม เพ่ือ

เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

77. กฎหมาย ระเบียบ เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  
มีความสะดวก รวดเร็ว 

0 0 0 1 1 0.4 ตัด 

78. ขยายผลเพ่ือขออนุมัติหมายจับจากศาล และ
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ในระดับหนึ่ง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

79. ขยายผลและจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือข้าราชการ ได้ในระดับหนึ่ง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

80. ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับ     
ยาเสพติด ทางปกครอง ทางวินัย และทางอาญา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

81. ขึ้นบัญชีบุคคลที่มีพฤติการณ์เก่ียวข้องยาเสพติด
เป็นระบบ และติดตามสืบสวนอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

82. ร่วมกันด าเนินการเพื่อลดปัญหายาเสพติดใน
เรือนจ า เช่น  ตรวจตราผู้ต้องขัง หรือห้องขัง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

83. ปัญหาการปลูกพืชเสพติดในพ้ืนที่ มีจ านวนที่
ลดลง 

0 0 0 1 1 0.4 ตัด 

84. เร่งรัดปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่
หรือในที่ดิน ที่มีการปลูกพืชเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 



304 
 

ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

85. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
86. 

การร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประสานงานเชิงนโยบายกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือร่วมมือปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

87. แสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่มีอิทธิพลต่อ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือร่วมมือ กันแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

88. ประเทศเพ่ือนบ้านให้ความร่วมมือปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับหนึ่ง 

1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

89. ประเทศเพ่ือนบ้านด าเนินการลดปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดลงได้ 

0 0 0 1 1 0.4 ตัด 

90. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บริเวณชายแดน เพ่ือสกัดกั้นและเฝูาระวังปัญหา
ยาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
91. 

การสกัดก้ัน 
วางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
ที่ปรากฏข่าวสารมีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

92. พัฒนาประสิทธิภาพการสกัดก้ันยาเสพติดตาม
แนวชายแดนที่เป็นจุดหรือพ้ืนที่น าเข้ายาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

93. พัฒนาประสิทธิภาพการสกัดก้ันยาเสพติด ด่าน
ถาวร เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

94. การลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศลดลง 0 0 0 1 1 0.4 ตัด 
95. พัฒนาประสิทธิภาพการตั้งจุดตรวจเส้นทาง

หลัก/เส้นทางรอง  สกัดกั้นการขนส่งล าเลียง      
ยาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

96. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝุายไทยและฝุายประเทศเพ่ือนบ้าน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

97. ร่วมตรวจลาดตระเวนตามแนวชายแดน ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝุายไทยและฝุายประเทศเพ่ือนบ้าน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

98. สกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามด่าน
พรมแดนหรือจุดจอดเรือหรือริมฝั่งแม่น้ า ได้ผล
ในระดับหนึ่ง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

99. จับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบน ายาเสพติดเข้า
ประเทศ ได้ผลในระดับหนึ่ง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
100. 

การบริหารจัดการ 
จัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
(ศพส.) หรือศูนย์ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ใน
ทุกระดับ   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

101. บริหารจัดการหน่วยงานเพื่อให้ขับเคลื่อนตาม
นโยบายยาเสพติดไปพร้อมกันอย่างมีเอกภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

102. แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้หน่วยงานในพื้นท่ี
วางแผนและก าหนดเปูาหมายตามสภาพที่
เกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

103. ยกระดับงานข้อมูลการข่าว เพื่อเป็นเครื่องมือ
น าการแก้ไขปัญหาและก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

104. จัดตั้งกลไกบริหารจัดการเฉพาะกิจในพ้ืนที่ที่มี
ระดับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

105. ระบบก าลังพล ของทุกหน่วย  มีความ สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

106. ระบบก าลังพลของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความ
พร้อมอยู่เสมอในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

0 1 0 1 0 0.4 ตัด 

107. บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งของการ
แก้ไขปัญหา และส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 
108. 

ด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 
มีผลการจับกุมยาเสพติดในข้อหาส าคัญต่างๆ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

109. มีผลการใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

110. มีผลการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าบ าบัด 
รักษาในทุกระบบ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

111. ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลงหรือ
ควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

112. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลง 
หรือควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
113. 

ด้านการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 
มีการจัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
ในแต่ละระดับ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

114. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

115. มีการจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ด้านการปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

116. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
การด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

117. ประชาชนส่วนใหญ่ร่วมมือในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 

118. 

ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา   
ระยะยาว 
มีผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

119. มีผลการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

120. มีผลการด าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่
นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียน/สถานศึกษา  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางค่า IOC (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่  

IOC 
 

สรุป 
1 2 3 4 5 

121. มีผลการจัดระเบียบสังคม การตรวจตราสถาน
บันเทิง/สถานบริการ และสถานที่อ่ืนๆ  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

122. มีผลการด าเนินงานตามโครงการ  
To Be Number One 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 
การเสนอแนะแนวทาง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี  
 
1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล 
  

 ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการน านโยบายการปูองกันและปราบปราม    
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญเชิงในคุณภาพ 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์ และจัดการสนทนากลุ่ม จ านวน 52 คน  

 
ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 จังหวัดหนองคาย  
 1.  นายนฤทธิ์ จันทร์รัตน์     เ จ้าพนักงานปกครองช านาญการ / รองหัวหน้า 
  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
  จังหวัดหนองคาย  

 2. ก านันและผู้ใหญ่บ้าน (ขอสงวนนาม) ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 10 คน  
 3. ประชาชน (ขอสงวนนาม) ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 10 คน  
 จังหวัดนครพนม  
 1.  นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง    เ จ้าพนักงานปกครองช านาญการ / รองหัวหน้า 
  ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
  จังหวัดนครพนม  
 2. ก านันและผู้ใหญ่บ้าน (ขอสงวนนาม) ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 10 คน  
 3. ประชาชน (ขอสงวนนาม) ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 10 คน  
 

ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 
 จังหวัดหนองคาย  

 - เจ้าหน้าที่ประจ า ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย  
 จ านวน 5 คน  

 จังหวัดนครพนม  
 - เจ้าหน้าที่ประจ า ส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม 
 จ านวน 5 คน  
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ภาคผนวก จ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในเชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



311 
 

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในเชิงปริมาณ 
จากการตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน 

 
 จังหวัดหนองคาย  

 1 . ประชาชนในชุมชนหายโศก ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 70  คน 
 2. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองหนองคาย   จ านวน 24  คน 
 3. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรท่าบ่อ จ านวน 12 คน 
 4. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพนพิสัย จ านวน   11 คน 
 5. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรศรีเชียงใหม่ จ านวน    9 คน  
 6. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรสังคม จ านวน    7 คน  
 7. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรสระใคร จ านวน    8 คน  
 8. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเฝูาไร่ จ านวน    8 คน 
 9. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรรัตนวาปี จ านวน    7 คน 
 10. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ตาก จ านวน    7 คน 
 

 จังหวัดนครพนม  
 1. ประชาชนในชุมชนวัดโพธิ์ศรี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน  72 คน 
 2. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครพนม จ านวน  2 1 คน 
 3. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรปลาปาก จ านวน   6 คน 
 4. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรท่าอุเทน จ านวน  12  คน 
 5. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านแพง จ านวน 8 คน 
 6. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธาตุพนม จ านวน  15 คน  
  7. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเรณูนคร จ านวน 9 คน  
  8. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาแก จ านวน  12  คน 
   9. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรศรีสงคราม จ านวน 9 คน 
  10. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาหว้า จ านวน 7 คน 
  11. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพนสวรรค์ จ านวน 6 คน 
  12. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรนาทม จ านวน 5 คน 
   13. ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรวังยาง จ านวน 5 คน 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลส าหรับการวิจัย 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 2.15  แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดท่ัวประเทศ แสดงตัวยาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2553 

  
ที่มา: ส่วนการข่าว (2554) 
 

 
ล าดับ 

 
ปี พ.ศ. 

 
จ านวน 

คดี 

 
จ านวน 
ผู้ต้องหา 

น้ าหนักของกลาง (กิโลกรัม) จ าแนกตามชนิดยาเสพติด 

 
เฮโรอีน 

แมท 
แอมเฟ 
ตามีน 

 
ไอซ์ 

 
เอ็กซ์ตาซี 

 
โคคาอีน 
(โคเคน) 

 
คีตามีน 

 
กัญชาแห้ง 

 
พืชกระท่อม 

 
1. 2544 207,447 220,525 473.60 8,448.89 0.01 17.02 4.92 95.41 10,921.13 1,589.98 

2. 2545 207,862 219,062 628.23 8,624.00 8.15 37.74 15.01 26.52 12,379.87 1,440.81 

3. 2546 101,848 107,823 436.93 6,442.00 48.85 33.25 11.17 98.11 13,771.92 1,173.84 

4. 2547 35,213 28,697 729.42 2,310.00 45.38 21.79 9.25 162.45 8,713.85 555.71 

5. 2548 71,539 78,508 954.58 1,00.74 322.67 8.65 6.78 47.49 13,288.33 1,743.15 

6. 2549 82,624 90,845 92.80 1,246.48 94.00 6.80 37.68 21.93 11,573.35 7,336.38 

7. 2550 106,599 116,333 294.00 1,276.97 48.10 23.08 18.80 2.81 14,950.99 42,267.66 

8. 2551 140,567 152,184 199.85 1,998.27 54.11 12.42 11.54 18.26 18,894.74 12.716.38 

9. 2552 173,835 188,084 143.13 2,464.81 213.02 15.16 9.28 20.48 18,088.74 21,879.55 

10. 2553 163,909 177,523 141.72 4,644.01 692.64 4.00 30.82 165.43 17,820.32 30,294.48 



 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงการสร้างเครื่องมือส าหรับแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

 

ตัวแปร 
 

นิยามปฏิบัติการ 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

ข้อค าถาม 

นโยบายด้าน       
ยาเสพติดของ
รัฐบาล 

ความชัดเจน
ของนโยบาย 

นโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาใน
คราวการเข้ารับต าแหน่งและก่อนที่จะ
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยก าหนดให้การ
แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น 
“วาระแห่งชาติ”  

มีรายละเอียด ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

1. ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
2. ยึดหลักนิติธรรมในการป้องกันและปราบปราม   
3. มีความชัดเจนในรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
4. การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
5. การจัดสรรหรือได้รับงบประมาณ 

ความเข้าใจใน
นโยบาย 

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ 
งานด้านยาเสพติด มีความเข้าใจใน
แนวทางปฏิบัติของนโยบาย 

มีความเข้าใจได้ง่าย   
และมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

1. การปราบปรามจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย 
2. ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษา   
3. นโยบายมีความเข้าใจได้ง่าย 
4. มีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่หลักในแต่ละด้าน 
5. การรายงานผลการปฏิบัติ 

นโยบาย
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ 
งานด้านยาเสพติด น า แผนงาน/
มาตรการต่างๆ ไปปฏิบัติงานได ้

น าไปปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และมี
เอกภาพ 

1. แผนงาน/มาตรการ/วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน 
2. การให้จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น 
3. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและน าไปปฏิบัติงานได้ 
4. ปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
5. ขับเคลื่อนในการปฏิบัติ อย่างมีเอกภาพ 

นโยบาย
สามารถวัดผล
ได้ 

หน่วยงานแต่ละระดับมีการตรวจสอบ 
ติดตามผล ประเมินผล และวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด 
หรือค่าคะแนนวัดผล
อย่างชัดเจน 

1. มีขั้นตอนในการปฏิบัติครอบคลุมทุกด้าน 
2. มีกลไกติดตามวัดผลและประเมินผล 
3. มีขั้นตอนการตรวจสอบและวัดผล 



 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

 

ตัวแปร 
 

นิยามปฏิบัติการ 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

ข้อค าถาม 

    4. ก าหนดห้วงเวลาการตรวจสอบและวัดผลชัดเจน 
5. ก าหนดคะแนนหรือตัวชี้วัดประสิทธิผลของงาน 

ปัจจัย ที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการน า
นโยบาย การ
ป้องกันและ 
ปราบปราม 
ยาเสพติด ไปปฏิบัติ
ในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนบน 

การสร้างพลัง
สังคม/พลัง
ชุมชน   

หมู่บ้าน /ชุมชน  ในพ้ืนที่ รวมตัวเป็น
พลังแผ่นดินเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การ ส่งเสริมให้องค์กร 
หน่วยงาน  โรงเรียน และสถานศึกษา 
สถาน ประกอบการ และภาคเอกชน
ทุกแห่งได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  

ด าเนินการป้องกัน
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  

 

1. รณรงค์ กระตุ้นจิตส านึก ถึงปัญหายาเสพติด 
2. ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
3. ความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
4. การรวมกลุ่มภาคประชาชน/ประชาสังคม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการภาคชุมชน 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม 
7. ปัญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมได้ 
8. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดลดลง 

การแก้ไขปัญหา 
ผู้เสพ/ผู้ติด 

ลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดใน
พ้ืนที่ น าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษา
ในทุกระบบ ขยายสถานบ าบัดให้
เพียงพอ และให้องค์กรภาคเอกชน 
ภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมกันบ าบัดรักษา 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 
รักษา ทั้งในระบบ
สมัครใจ ระบบบังคับ
บ าบัด และระบบ
ต้องโทษ 

1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การบ าบัดรักษา 
2. สถานที่บ าบัด มีรองรับเพียงพอ 
3. ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่การบ าบัด   
4. บ าบัด ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง 
5. คัดแยกบ าบัดเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นนักเรียน   
6. ผู้บ าบัดมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
7. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมได้ 
8. ซักถามเพ่ือให้ทราบถึงแหล่งที่มาของยาเสพติด 



 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

 

ตัวแปร 
 

นิยามปฏิบัติการ 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

ข้อค าถาม 

    9. ผู้บ าบัดระบบต้องโทษ มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น 
10. ปัญหาของผู้ที่ผ่านการบ าบัด 
11. ร่วมกันติดตามดูแลผู้ที่ผ่านการบ าบัด 
12. ผู้ที่ผ่านการบ าบัด ไม่หวนกลับไปเสพยาอีก 

การสร้างภูมิ    
คุ้มกัน/ป้องกัน 

การ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ
ประชาชน เยาวชนทั่วไป  เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหา       
ยาเสพติดให้กับประชาชนในพ้ืนที่  

การ สร้างภูมิคุ้มกัน  
ยาเสพติดให้กับ
ประชาชน  เยาวชน
ทั่วไป หรือ เยาวชน
กลุ่มเสี่ยง  ให้ความ  
ส าคัญในการป้องกัน
ยาเสพติดใน โรงเรียน 
สถานศึกษาทุกแห่ง 

1. การสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน สถานศึกษา 
2. การจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด 
3. วิทยากรยาเสพติด ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
4. เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงนอกโรงเรียน 
5. วิทยากรกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก 
6. การประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
7. จัดระเบียบสังคม/ตรวจตราสถานที่เสี่ยงต่างๆ 
8. ความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคม 
9. เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานประกอบการ 
10. โครงการ To Be Number One 

 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

 

ตัวแปร 
 

นิยามปฏิบัติการ 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

ข้อค าถาม 

 การปราบปราม 
/บังคับใช้ 
กฎหมาย 

การลดผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติด
ทุกระดับ  ตัดวงจรที่จะน ายาเสพติด
มายังตลาดผู้เสพ  บังคับใช้กฎหมาย    
และใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน  

การ บังคับใช้
กฎหมาย  การ ใช้
มาตรการทางด้าน
ทรัพย์สิน  สืบสวน
ขยายผล  การ พัฒนา
กระบวนการยุติธรรม  
และลงโทษเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 

1. ติดตามด้านการข่าวยาเสพติด 
2. เร่งรัดสืบสวนหาข่าวยาเสพติด 
3. ปราบปรามท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด 
4. ด าเนินงานด้านทรัพย์สินของผู้กระท าผิด 
5. ขยายผลยึดทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง 
6. ขยายผลจากผู้เสพไปยังผู้ค้า 
7. ปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 
8. ปราบปรามจับกุมความผิดข้อหาหลัก 
9. ประสานงานกับหน่วยงานยุติธรรม 
10. ขยายผลเพ่ือขออนุมัติหมายจับจากศาล 
11. จับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
12. ด าเนินการทั้งทางปกครอง วินัย และอาญา 
13. ขึ้นบัญชีบุคคลที่มีพฤติการณ์เก่ียวข้องยาเสพติด 
14. ลดปัญหายาเสพติดในเรือนจ า 
15. ที่ดินหรือพ้ืนที่ ที่มีการปลูกพืชเสพติด 
16. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

 
 



 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

 

ตัวแปร 
 

นิยามปฏิบัติการ 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

ข้อค าถาม 

 การร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ   
โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือ
ร่วมกันปราบปรามการผลิตและค้า       
ยาเสพติด มิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัย
ของแต่ละประเทศ  

การ ร่วมมือกั นกับ
ต่างประเทศ เป็น
อย่างดี  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งกับ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

1. ประสานงานเชิงนโยบายกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. ประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ความร่วมมือของประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การสกัดก้ัน การ สกัดกั้น ย าเสพติดตามแนว
ชายแดนมิให้ลักลอบน ายาเสพติดสู่
ประเทศ  การ สร้างแนวสกัดก้ันที่มี
ประสิทธิภาพ  การ เสริมความม่ันคง
ตามแนวชายแดน  การพัฒนาเพ่ิมการ
ลาดตระเวน  การตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ตามเส้นทางชายแดน  

การตรวจตรา สกัด
กั้นยาเสพติด ทั้งตาม
แนวชายแดน และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

1. วางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันตามแนวชายแดน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันตามด่านถาวร  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการตั้งจุดตรวจตามเส้นทาง 
5. การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศ 
6. ร่วมกันตรวจลาดตระเวนตามแนวชายแดน 
7. สกัดกั้นยาเสพติดตามด่านพรมแดน จุดจอดเรือ 
8. จับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศ  

การบริหาร 
จัดการ 

ระดมสรรพก าลัง ในพ้ืนที่ เข้าแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  จัดองค์กร กลไกการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในแต่ละ ระดับ  
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ร่วมมือกัน แก้ไข  
ปัญหายาเสพติด 
 

1. ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) 
2. พัฒนาหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างมีเอกภาพ 
3. หน่วยงานในพื้นท่ีวางแผนและก าหนดเป้าหมาย 
4. ยกระดับงานข้อมูลการข่าวในทุกระดับ 
5. กลไกบริหารจัดการเฉพาะกิจในพ้ืนที่พิเศษ 



 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

 

ตัวแปร 
 

นิยามปฏิบัติการ 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

ข้อค าถาม 

    6. จัดระบบก าลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
7. พัฒนาการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

ประสิทธิผลการน า
นโยบายการ
ป้องกันและ 
ปราบปราม 
ยาเสพติดไปปฏิบัติ
ในภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนบน 

การลดความ
รุนแรงของ
ปัญหา 
ยาเสพติด 

ลดผู้ผลิต ผู้ล าเลียง  ผู้ค้ายาเสพติดใน
ทุกระดับ  ตัดวงจรที่จะน ายาเสพติด
มายังตลาดผู้เสพในพ้ืนที ่

บังคับใช้กฎหมาย   
การ ใช้มาตรการ
ทางด้านทรัพย์สิน  
การสืบสวนขยายผล 

1. มีผลการจับกุมยาเสพติดในข้อหาส าคัญต่างๆ 
2. มีผลการใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน 
3. มีผลการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัดรักษา 
4. ความรุนแรงของยาเสพติดลดลงหรือควบคุมได้ 
5. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลง 
    หรือควบคุมได้ในระดับท่ีพอใจ 

การสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่
ประชาชน 

ปัญหายาเสพติดลงได้ใน ระดับที่พอใจ 
จนไม่ส่งผลกระทบต่อด าเนินชีวิต
ตามปกติของประชาชนในพื้นท่ี  
 

ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในการปฏิบัติ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด     
    ในแต่ละระดับ 
2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงาน  
3. มีการจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
    ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาใน 
    การด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ร่วมมือในการป้องกันและ 
    แก้ไขปัญหายาเสพติด  

 



 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

 

ตัวแปร 
 

นิยามปฏิบัติการ 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

ข้อค าถาม 

 การสร้างความ
ยั่งยืนในการ
แก้ไขปัญหา
ระยะยาว 

ทุกภาคส่วนรวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดิน 
เพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

มุ่ง สร้างภูมิคุ้มกัน   
ยาเสพติดให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที ่

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
2. การด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
    หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 
3. การด าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน 
    นักศึกษา ในโรงเรียน/สถานศึกษา ในพ้ืนที่  
4. มีผลการจัดระเบียบสังคม การตรวจตราสถาน 
    บันเทิง/สถานบริการ และสถานที่อ่ืนๆ  
5. การด าเนินงานโครงการ To Be Number One  

 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ตารางท่ี 4.4 แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดของต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2556 แยกรายเดือนและแยกข้อกล่าวหา  
  

 
เดือน 

 
จับกุม 

ประเภทข้อกล่าวหา 
 

ผลิต 
 

น าเข้า 
 

ส่งออก 
 

จ าหน่าย ครอบครอง 
เพ่ือจ าหน่าย 

 

ครอบครอง 
 

เสพ 
 

อ่ืนๆ 

คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน 
ตุลาคม 2555 284 289 -- -- 3 2 -- -- 3 4 32 37 95 95 150 150 1 1 
พฤศจิกายน 2555 281 288 1 1 4 4 -- -- 7 8 27 32 51 51 190 190 1 1 
ธันวาคม 2555 321 324 2 2 7 5 -- -- 5 5 28 33 76 77 203 203 -- -- 
มกราคม 2556 219 222 -- -- 7 8 -- -- 4 4 24 24 58 60 126 126 -- -- 
กุมภาพันธ์ 2556 235 240 -- -- 5 6 -- -- 13 13 24 28 63 63 130 130 -- -- 
มีนาคม 2556 212 226 -- -- 5 6 -- -- 15 19 34 38 45 49 106 106 7 8 
เมษายน 2556 195 202 -- -- 4 9 -- -- 6 6 22 24 64 64 97 97 1 1 
พฤษภาคม 2556 238 236 1 1 18 7 -- -- 6 6 30 29 60 60 132 132 1 1 
มิถุนายน 2556 228 236 1 1 8 10 -- -- 6 7 24 26 74 77 108 108 7 7 
กรกฎาคม 2556 182 187 1 1 8 8 -- -- 1 1 29 31 48 51 93 93 2 2 
สิงหาคม 2556 199 206 1 1 2 1 -- -- 6 7 25 28 52 55 111 111 2 3 
กันยายน 2556 206 206 -- -- 6 7 -- -- 5 5 21 19 88 90 85 85 1 0 

รวม 2,800 2,862 7 7 67 73 -- -- 77 85 320 349 774 792 1,531 1,531 23 24 
 
ที่มา: จังหวัดหนองคาย (2556) 



 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดของต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2556 แยกประเภทยาเสพติดและแยกข้อกล่าวหา  
  

 
ประเภท 
ยาเสพติด 

 
จับกุม 

 

ประเภทข้อกล่าวหา 
 

ผลิต 
 

น าเข้า 
 

จ าหน่าย ครอบครอง 
เพ่ือจ าหน่าย 

 

ครอบครอง 
 

เสพ 
 

อ่ืนๆ 

คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน 
เฮโรอีน 1 4 -- -- -- -- -- -- 1 4 -- -- -- -- -- -- 

ฝิ่น 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 3 -- -- -- -- 

ไอซ์ 8 9 -- -- 1 -- -- -- 5 7 1 1 1 1 -- -- 

กัญชาสด 3 3 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

กัญชาแห้ง 176 170 -- -- 8 7 5 5 17 9 95 98 51 51 -- -- 

พืชกระท่อม 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 1 1 -- -- 

ยาบ้า 4,827 4,997 -- -- 30 28 124 167 366 458 383 419 3,922 3,923 2 2 

สารระเหย 41 41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 41 41 -- -- 

รวม 5,026 5,230 3 3 39 35 129 176 389 478 484 523 4,016 4,017 2 2 

 
ที่มา: จังหวัดนครพนม (2556) 
 



 
 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (X) และประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันปราบปราม 
        ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Y) 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Y 

X1 1.000            

X2 0.585 ** 1.000           

X3 0.662 ** 0.623 ** 1.000          

X4 0.599 ** 0.576 ** 0.767 ** 1.000         

X5 0.613 ** 0.635 ** 0.764 ** 0.721 ** 1.000        

X6 0.550 ** 0.535 ** 0.734 ** 0.733 ** 0.854 ** 1.000       

X7 0.577 ** 0.564 ** 0.729 ** 0.715 ** 0.831 ** 0.818 ** 1.000      

X8 0.594 ** 0.627 ** 0.739 ** 0.710 ** 0.817 ** 0.766 ** 0.830 ** 1.000     

X9 0.547 ** 0.499 ** 0.702 ** 0.721 ** 0.743 ** 0.800 ** 0.754 ** 0.685 ** 1.000    

X10 0.598 ** 0.591 ** 0.632 ** 0.573 ** 0.647 ** 0.630 ** 0.691 ** 0.726 ** 0.570 ** 1.000   

X11 0.565 ** 0.574 ** 0.722 ** 0.718 ** 0.784 ** 0.801 ** 0.803 ** 0.776 ** 0.755 ** 0.681 ** 1.000  

Y 0.579 ** 0.576 ** 0.742 ** 0.736 ** 0.795 ** 0.818 ** 0.807 ** 0.773 ** 0.800 ** 0.667 ** 0.795 ** 1.000 
 



 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 แสดงตัวแบบการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

 
9.1) นโยบายด้านยาเสพติด 

ของรัฐบาล 
  (1) ความชัดเจนของนโยบาย 
  (2) ความเข้าใจในนโยบาย 
  (3) นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  (4) นโยบายสามารถวัดผลได้ 

9.2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล 
(1) การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน 
(2) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 
(3) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน 
(4) การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 
(5) การร่วมมือระหว่างประเทศ 
(6) การสกัดก้ัน (7) การบริหารจัดการ 
(8) ความส านึกและรับผิดชอบ 
     ในหน้าที่ 

9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

10. ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

(1) การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 
(2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 
(3) การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 

2. การจัดสรรงบประมาณด้าน
การป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดอย่างเพียงพอ 

 

3. การลดจ านวน 
ผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

 

4. การแสวงหาความร่วมมือ 
กับต่างประเทศ 

 

5. การจับกุมและลงโทษ 
ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

 
6. การบริหารแบบบูรณาการ 

 

7. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติด 

 

8. การปฏิบัติตามนโยบาย 
อย่างต่อเนื่อง 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล   ดาบต ารวจ พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
วัน เดือน ปี ที่เกิด  13 ตุลาคม 2512
สถานที่เกิด   จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบัน   291 หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนสวรรค์ใต้ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ
    จังหวัดชัยภูมิ 36150
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2537  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ
 พ.ศ. 2552  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2531  พลส ารองพิเศษประจ ากองร้อยที่ 5 โรงเรียนต ารวจภูธร 5

  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง
 พ.ศ. 2532  ลูกแถว (งานปูองกันปราบปราม) 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 พ.ศ. 2539  ผู้บังคับหมู่ (งานปูองกันปราบปราม)
    สถานีต ารวจภูธรอ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่ (งานปูองกันปราบปราม)
    ปฏิบัติหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติด
ที่ท างานปัจจุบัน   สถานีต ารวจภูธรแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลที่เคยได้รับ 
 พ.ศ. 2551  ชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดการฝึกตามยุทธวิธี ต ารวจภูธรภาค 3
    (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
 พ.ศ. 2556  เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการปูองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 
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