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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาบทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ ที่มีตอการ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2 ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารทางวิชาการ บทความทางความคิดเห็นที่เกี่ยวของของนักวิชาการตางๆ ทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐาน
ในการวิจยั โดยไดแบงหัวขอในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตํารวจ 
2.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับบทบาท 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
2.5 นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตํารวจ 
 
 ในความหมายกวางๆ ตํารวจนาจะหมายถึง เจาพนักงานผูที่กฎหมายใหมีอํานาจหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ตํารวจจะตองคอยตรวจตราดูแลมิใหมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่จะ
ทํ าลายความสงบเรี ยบรอยของประชาชน  หากมีพฤติการณ ใด  ซ่ึ งจะทํ าให เกิดความ
กระทบกระเทือนถึงความเปนปกติสุขของประชาชนแลว แมส่ิงนั้นจะเปนการผิดกฎหมายหรือไมก็
ตาม ตํารวจจะตองเขาปองกันเขาแกไขชวยเหลือขจัดสิ่งนั้นใหหมดไป หรือบรรเทาความเดือดรอน
ลง ส่ิงที่กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยที่เปนการผิดกฎหมายนั้น ไดแก การกระทําใดที่   
ฝาฝนตอประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาสําหรับสิ่งที่ไมผิดกฎหมาย 
แตกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอยของประชาชนนั้นไดแก ภัยพิบัติตางๆ ไมวาจะเปน    
วาตภัย อุทกภัย หรืออัคคีภัยที่เกิดขึ้นเอง ตํารวจจะตองเขาชวยเหลือแกไขเหตุการณใหเขาสูความ
เรียบรอยโดยเร็ว 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2530 : 343) ไดใหความหมายของ ตํารวจ ไววา  
 เปนเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุมและปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย เรียกชื่อตามหนาที่ที่รับผิดชอบ เชน ตํารวจสันติบาล ตํารวจกองปราบ ตํารวจดับเพลิง 
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ตํารวจน้ํา ตํารวจรถไฟ ตํารวจปาไม โดยตํารวจภูธรหมายถึง ตํารวจผูมีหนาที่ระงับเหตุการณทาง
อาญาภายนอกกรุงเทพมหานคร  
 นอกจากนี้ในประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีไดใหความหมายวา ตํารวจ คือ      
เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จึง
อาจกลาวไดวา ตํารวจ คือ เจาหนาที่ของรัฐซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนนั่นเอง 
 หนาที่ของตํารวจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีผลบังคับใชตั้งแต 1 ตุลาคม 2478 
ที่ทําใหตํารวจมีหนาที่ 

1) ในฐานะเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ยอมมีอํานาจในการ
สืบสวนคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร 

2) ในฐานะเปนพนักงานสอบสวนยอมมีอํานาจทําการสอบสวนคดีอาญาไดภายในเขต
อํานาจของตน ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดหนวยงานของอํานาจ
ความรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหนวยราชการในกรมตํารวจ 

3) อํานาจจับกุมบุคคลผูทําผิดคดีอาญาทั้งในกรณีมีหมายจับและไมมีหมายจับ ตลอดถึง
การคนบุคคลในที่สาธารณะดวย 

4) มีอํานาจควบคุมดูแลผูถูกจับกุมไดตามเวลาที่กฎหมายใหอํานาจไว 
5) มีอํานาจตรวจคนเคหสถานที่อยูอาศัยและสํานักงานของบุคคลอันเปนที่รโหฐานได

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมาย 
 อภิรักษ  เวชกาญจนา  (2542 : 3) ไดสรุปหนาที่ของตํารวจตามกฎหมายตั้งแตเร่ิมตน กรม
ตํารวจจนปจจุบันไดเปล่ียนมาเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหลักหนาที่บทบาทของตํารวจที่
สําคัญ พอสรุปไดดังนี้คือ 

1) การปองกันอาชญากรรม 
2) การปราบปรามอาชญากรรม 
3) การสืบสวนสอบสวนจับกุมฟองรองผูกระทําความผิด 
4) การคนหาทรัพยสินสูญหาย 
5) การรักษาระเบียบขอบังคับตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับอาชญากรรม 
6) การจัดสรรบริการแกประชาชน 
7) การคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 
8) การปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ 
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หนวยที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดแก กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
กองบัญชาการตํารวจนครบาลและกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 ถึง 9 สํานักวิทยาการตํารวจ และ
กองบัญชาการศึกษา 

 

2.2  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับบทบาท 
 
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับบทบาท สามารถประมวลสาระสําคัญได  2   ประการ คือ 
นิยามของบทบาท และลักษณะของบทบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 2.2.1  นิยามของบทบาท 

บทบาท เปนแนวความคิดที่สําคัญในทางสังคมวิทยา จิตวิทยา และมนุษยวิทยา มี
นักวิชาการใหนิยามของบทบาทไวหลายแนว เชน 

คําวา บทบาท หรือ Role นั้น ในพจนานุกรม Webster’s Twentieth Country 
Dictionary of English Language  (1968 : 1023) ไดระบุถึงนิยามของบทบาทในหลายลักษณะ คือ 

บทบาท หมายถึง 
1) กฎเกณฑ หรือคําแนะนําที่สรางขึ้นมาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ การดําเนินการ 

วิธีการ และการจัดการ 
2) กฎเกณฑที่กําหนดใหประพฤติ ปฏิบัติตามจนเปนนิสัย เปนประเพณี 
3) บรรทัดฐาน หรือมาตรฐาน 
4) ผูปกครอง การควบคุม 
5) วถีิแหงการปฏิบัติจนเปนพฤติกรรม 
6) เปนเรื่องที่วาดวยกฎหมาย การตัดสินใจ การสั่งการ ที่กระทําโดยผูปกครอง 

หรือผูมีหนาที่ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
การใหนิยามดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของบารตันและมารติน (Bartan, and 

Martin.  1998 : 11) ซ่ึงเสนอแนะความคิดที่สอดคลองกันโดยกลาววา บทบาท หมายถึง การจัดกลุม
ของพฤตกิรรมที่มีความสัมพันธกับตําแหนงหรือหนาที่ โดยปกติตําแหนงจะตองมีควบคูกับบทบาท
เสมอ 

เชอรเมอรฮอรน (Schermerhom,  1993 : 491) ซ่ึงกลาววา “บทบาท” เปนการจัด
กิจกรรม (กลุมกิจกรรม) ที่บุคคลคาดหวังจากผูที่ดํารงตําแหนงหรือมีหนาที่นั้นๆ ภายในองคการ 
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ซ่ึงมีแนวคิดสอดคลองกับ โบวี (Bovee, and others.  อางใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  2540 : 709) กลาว
วา บทบาทหมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวังจากสมาชิก ซ่ึงตองมีตําแหนงเฉพาะเจาะจงภายใน
กลุม 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (อางถึงใน จักรพงษ  ทัพขวา.  2531 : 28) กลาวถึงการแสดง
บทบาทตามตําแหนงวา การแสดงบทบาทตามตําแหนงที่บุคคลครองอยูนั้น ถือวาเปนบทบาทจริง 
(Actual Role) ซ่ึงยึดถือตามนัยสิทธ์ิ และหนาที่ของตําแหนง และสอดคลองกับคานิยม และ
ปทัสถาน (Value and Norms) ของสังคม การแสดงบทบาทตามตําแหนงยอมมีสวนเกี่ยวของและ
สัมพันธกับบุคคลในสังคม บุคคลที่เกี่ยวของยอมมีความมุงหวัง หรือมีความคาดหวังในบทบาทที่  
ผูสวมตําแหนงจะแสดง ซ่ึงเรียกวา บทบาทที่มุงหวัง (Expected Role) ซ่ึงแนวความคิดนี้มีความ
สอดคลองกับแนวความคิดของเดวิส (Davis,  1962 : 40) ซ่ึงไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
บทบาท และความรับผิดชอบวาการที่บุคคลจะดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ตองมีบทบาทหนาที่ 
และความรับผิดชอบกําหนดควบคูไวกับตําแหนงนั้นเสมอ บทบาทและความรับผิดชอบที่กําหนด
ไวนี้ จะตองเปนที่รูและเขาใจกันระหวางบุคคลผูดํารงตําแหนงเองและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวความคิดของ กริฟฟชส (Griffiths,  อางถึงใน จักรพงษ  ทัพขวา   
(2531 : 28) ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับคําวา “บทบาท” ตามทฤษฎีบทบาทของ เกทเซลส – กูบา (Getzels 
Guba’s Role Theory) วาบุคคลที่ดํารงตําแหนงตางๆ ในระบบสังคมจะแสดงพฤติกรรมสวนหนึ่ง
ออกมาจากสิ่งที่ตนคิดวาผูอ่ืนคาดหวังใหตนปฏิบัติ และอีกสวนหนึ่งออกมาจากสิ่งที่ผูอ่ืนตองการ
ใหตนปฏิบัติจริง ความคาดหวังดังกลาวนี้ เรียกวา “บทบาท” และบทบาทในสังคมของบุคคลก็
ไดรับอิทธิพลมาจากบุคลิกภาพของตนอีกดวย 

บรูม และเซลเซนิค  (Broom, and Selzanick.  1977 : 3) อธิบายวา บทบาทบางครั้ง
เรียกวา บทบาททางสังคม เปนแบบแผนของพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตําแหนงเฉพาะทางเชน การ
เปนพอ เปนครู เปนตน ความหมายของบทบาทเปนการกลาวถึงสิทธิและหนาที่ที่ขึ้นอยูกับตําแหนง
ทางสังคม ซ่ึงบอกใหรูวาแตละคนควรจะแสดงบทบาทอยางไรบาง และเปนหนาที่ที่จะตองแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทนั้นๆ และเขาสามารถเรียกรองหรืออางสิทธิ์นี้ได 

สุพัตรา  สุภาพ  (2524 : 52) อธิบายวา สถานภาพและบทบาท (Status and Role) วา
การที่เรากําหนดเรียกบุคคลหนึ่งวา เปนขาราชการหรือตําแหนงใดๆ นั้น เปนการเรียกตาม
สถานภาพของผูนั้น สถานภาพจะเปนตําแหนงที่ไดจากการเปนสมาชิกกลุมเปนสิทธิและหนาที่
ทั้งหมดที่บุคคลมีอยูเกี่ยวของกับบุคคลอื่น และสังคมสวนรวม สถานภาพจะกําหนดวาบุคคลนั้นมี
หนาที่จะตองปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไร มีหนาที่รับผิดชอบอยางไรในสังคม สถานภาพเปนสิ่งเฉพาะ
บุคคล ทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากผูอ่ืน และมีอะไรเปนเครื่องหมายของตนเอง 
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สถิต  นิยมญาติ  (2524 : 128) อธิบายวา บทบาทเปนพฤติกรรมของบุคคลที่สังคม
คาดหวังเอาไว บทบาทเปนสิ่งที่ควบคูกับสถานภาพ 

อุทัย  หิรัญโต  (2526 : 197)    อธิบายวา     บทบาทเปนหนาที่    (Function)      หรือ 
พฤติกรรมอันพึงคาดหมาย (Expected Behavior) ของบุคคลแตละคนในกลุมหรือในสังคมหนึ่งๆ 
หนาที่หรือพฤติกรรมดังกลาว โดยปกติเปนสิ่งที่กลุมหรือสังคม หรือวัฒนธรรมของกลุมหรือสังคม
นั้นกําหนดขึ้น ฉะนั้น บทบาทจึงเปนแบบแหงความประพฤติของบุคคลในสถานะหนึ่งพึงมีตอ
บุคคลอื่นในสถานะอีกอยางหนึ่งในสังคมเดียวกัน 

จากนิยามตามตัวอยางขางตน พอสรุปแนวคิดสําคัญของบทบาท ออกเปน 2 กลุม 
กลุมแรกใหนิยามของบทบาท โดยสรุปสาระไดวา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่
บุคคลอื่นคาดหวังใหผูที่มีหนาที่ หรือมีตําแหนงนั้นๆ ประพฤติปฏิบัติ กลุมที่สอง ใหนิยามของ
บทบาท โดยสรุปสาระไดวา บทบาท หมายถึง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่คาดหวังจาก
บุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงของผูดํารงตําแหนงนั้นๆ 

จากความหมายของบทบาททั้งหมดที่กลาวมาแลว พอสรุปไดวา “บทบาท” 
หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมหรือการกระทําตางๆ ของบุคคลที่สังคมคาดหวังหรือกําหนดให
กระทํา โดยมีความเกี่ยวเนื่องกับอํานาจและหนาที่ และสิทธิซ่ึงขึ้นอยูกับฐานะหรือตําแหนงทาง
สังคมของบุคคลนั้น และเกี่ยวของกับปทัสถาน ขนบธรรมเนียมและประเพณีของสังคมตางๆ ซ่ึงจะ
เปนตัวกําหนดใหผูดํารงตําแหนงนั้นๆ ยึดเปนแนวทางปฏิบัติ 
  ปยนุช  สังขชวย  (2534 : 16 - 17) สรุปความหมายของบทบาทจากนักวิชาการ
หลายทาน โดยแยกพิจารณาได ดังนี้  

1) การพิจารณาความหมายของบทบาทตามสถานภาพของผูสวมบทบาท ซ่ึงแบง
ออกเปน 

(1) บทบาทที่เกิดขึ้นตามสถานภาพโดยกาํเนิด หรือสถานภาพที่ถูกกําหนดให
เปนพื้นฐานที่สังคมสวนใหญยึดเปนหลัก สําหรับสถานภาพประเภทนี้ ไดแก เพศ อายุ ชาติกําเนิด 
เปนตน 

(2) บทบาทที่เกิดขึ้นตามสภาพที่ไดมาโดยการแตงตั้ง   หรือโดยความสามารถ
เปนสถานภาพที่บุคคลไดรับภายหลัง ไดแก สถานภาพทางการศึกษา ทางอาชีพ ทางการสมรส   
เปนตน  

การเรียนรูบทบาทตามสถานภาพดังกลาว ทําไดโดยการสังเกตจากผูที่สวม
บทบาทสถานภาพนั้นมากอน หรืออาจเปนขอกําหนดทางวัฒนธรรมของแตละสังคมที่ในสังคมนั้น
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ปฏิบัติ สืบทอดกันมา  อยางไรก็ตามบทบาทเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อสภาพของสังคม
เปล่ียนแปลงไป 

2) การพิจารณาบทบาทตามลักษณะของการแสดงบทบาท ในระบบสังคมบุคคล
ตางๆ สังเกตบทบาทซึ่งกันและกัน และจะกําหนดหนาที่ใหกับตนเองวา ควรจะแสดงบทบาทหรือ
พฤติกรรมอยางไร ในขณะเดียวกันก็คาดหวังวาบุคคลที่อยูในตําแหนงอ่ืนๆ ควรแสดงบทบาทหรือ
พฤติกรรมเชนไรดวย ซ่ึงพิจารณาบทบาทในลักษณะนี้อาจแบงไดเปน 

(1) บทบาทที่คาดหวัง (Role Expectation) คือบทบาทที่บุคคลอยูในตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่งในสังคม ถูกคาดหวังใหปฏิบัติตามความประสงคของคนสวนใหญในสังคม 

(2) บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Role Descriptions) คือ พฤติกรรมที่บุคคลใน
ตําแหนงนั้นกระทํา 

ดังนั้น บทบาท จึงเปนความคาดหมายทางการกระทําวาในสถานภาพหนึ่งๆ บุคคล
ควรจะมีบทบาทอยางไร โดยจะมีการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญ เพื่อทราบวาแตละบุคคลจะตอง
แสดงบทบาท และสวมบทบาทอยางไร ซ่ึงการเรียนรูบทบาทนี้จะเกิดจากการเลียนแบบและการ
สังเกตจากบุคคลที่เรายึดถือ เพื่อจะนํามาเปนแบบอยางของบทบาทแหงตนที่จะแสดงตอผูอ่ืนใน
สถานการณตางๆ ในสังคมตามที่ตนเองตองการ แตทั้งนี้การเสนอภาพของตนเองหรือการแสดง
บทบาทและการสวมบทบาทนี้อาจจะสอดคลอง หรือขัดแยงกับความคาดหวังของสังคมก็ได   
 
 2.2.2  ลักษณะของบทบาท 

นอกจากคํานิยามเกี่ยวกับบทบาทที่กลาวไปแลว ยังมีผูจําแนกลักษณะของบทบาท
ออกเปนหลายลักษณะดังนี้ คือ 

บรูม และเซลเซนิค (Broom, and Selzanick.  1977 : 35) ไดอธิบายลักษณะของ
บทบาทไววา 

1) บทบาทที่กําหนดไว หรือบทบาทตามอุดมคติ เปนบทบาทตามอุดมคติที่
กาํหนดสิทธิและหนาที่ของตําแหนงไว 

2) บทบาทที่ควรกระทํา (The Perceived Role) เปนบทบาทที่แตละบุคคลเชื่อวา
ควรจะกระทําในหนาที่ของตําแหนงนั้นๆ ซ่ึงอาจจะไมตรงตามบทบาทตามอุดมคติทุกประการและ
อาจแตกตางกันไปในแตละบุคคลก็ได 

3) บทบาทที่กระทําจริง (The Performed Role)เปนบทบาทที่แตละบุคคลได
กระทําไปจริงตามความเชื่อความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระทําในแตละ
สังคมในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ 
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เทอรเนอร  (Turner,  1982 : 351)     อธิบายวา    สังคมโลกถูกสมมติขึ้นโดยทฤษฎ ี
บทบาท ซ่ึงจัดโครงสรางในลักษณะของความคาดหวังจากสิ่งตางๆ เปรียบเสมือนกับ “การเลน
ละครบนเวที”  (Dramaturgical Approach) ซ่ึงประกอบไปดวย ความคาดหวัง (Expectations)          
3 ประการ คือ 

1) ความคาดหวังจาก “บท” (Expectations from the “Scripts”) หมายถึง ภาวะ
ความเปนจริงตางๆ ทางสังคม เปรียบเสมือนกับบทละคร (Scripts) จะประกอบไปดวยตําแหนง
ตางๆ ทางสังคม โดยมีปทัสถาน เปนตัวกําหนดวาบุคคลควรจะมีพฤติกรรมเชนใดในสังคม ซ่ึง
แตกตางกันไปตามสถานการณ และเงื่อนไขของสังคมที่ตางกัน 

2) ความคาดหวังจากผูรวมแสดงคนอื่นๆ (Expectations from other Players) 
บุคคลในสังคมตองมีการสวมบทบาทซึ่งกันและกัน เพื่อใหสามารถคาดหวังพฤติกรรมของบุคคล
อ่ืนในสังคมที่แสดงออก และสามารถมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ที่ถูกตองไดตามความคาดหวังของ
สังคมและบุคคลอื่นๆ 

3) ความคาดหวังจากผูชม (Expectations from the “Audience”) หมายถึง เปน
ความคาดหวังของบุคคลในสังคมที่อยูในสถานภาพตางๆ กัน ซ่ึงจะตองคาดหวังและสวมบทบาท
ของบุคคลอื่น เพื่อที่จะเปนเครื่องนําทางไปสูการปฏิสัมพันธทางสังคมอยางถูกตอง และเปนไปตาม
หลักเกณฑซ่ึงเปนความคาดหวังรวมกัน 

ฑิติยา  สุวรรณะชฎ  (2527 : 43) อธิบายถึง ฐานะตําแหนง และบทบาททางสังคม
ไวดังนี้ 

1) มีฐานะตําแหนง (Status) อยูจริงในทุกสังคม และมีอยูกอนที่ตัวคนจะเขาไป
ครอง 

2) มีบทบาทที่ควรจะเปน (Ought-to be Role) ประจําอยูในแตละตําแหนง 
3) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในสังคมนั้นๆ เปนสวนหนึ่งซ่ึงสําคัญใน

การกําหนดฐานะตําแหนงและบทบาทที่ควรจะเปน 
4) การที่คนเราจะทราบถึงฐานะตําแหนง และบทบาทนั้นไดมาจากสังคมกรณ 

(Socialization) ในสังคมนั้นๆ 
5) บทบาทที่ควรจะเปนนั้น ไมแนนอนเสมอวาจะเหมือนกับพฤติกรรมจริงๆ  
จากแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท จะเห็นวาทฤษฎีบทบาทเนนวา บทบาท 

คือ การปฏิบัติหนาที่ตําแหนง หรือสถานภาพของบุคคลซึ่งเปนไปตามความคาดหวังของสังคม ซ่ึง
มีการวางระเบียบไวชัดเจนวาบุคคลที่อยูในบทบาทนั้น จะตองมีสิทธิและหนาที่อยางไรบางถา
ตําแหนงหรือสถานภาพเปลี่ยนไป บทบาทก็จะเปลี่ยนตามไปดวย และถาบุคคลใดในสังคมมี
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ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมมากขึ้นเทาใด บทบาทก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ในองคกรตางๆ 
หรือหนวยงานตางๆ ก็ตองมีการกําหนดไวขององคกรนั้นๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองทราบถึงบทบาทของตนเองวามีขอบเขตการปฏิบตัิงานมากนอย
เพียงไร เพื่อจะไดแสดงบทบาทตามมาตรฐานที่ดี ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
 

 จากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตั้งแตครั้งยังเปนกรมตํารวจ และเปลี่ยนมาเปน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2542 นั้น เปนเวลากวาหนึ่งศตวรรษที่การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจเปนไปในลักษณะนโยบายจากเบื้องบนและการเขาไปสัมผัสกับประชาชนใน
ชุมชนหรือในพื้นที่จะมีไมมากนัก การปฏิบัติงานจะปฏิบัติไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ โดย
ไมเหลียวมองประชาชนในพื้นที่ตองการอะไร ซ่ึงในหนาที่หลักคือการบริการในดานการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและการบริการอํานวยความสะดวกในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
เชนการจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัยในอาคารบานพักและตัวบุคคล พรอมทั้งทรัพยสิน
ตางๆ ของประชาชน ดังนั้นหากมองตามเนื้องานแลวการประสานงานกับประชาชนจะนํามาซึ่ง
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจเปนอันมาก ดังนั้น ตั้งแตในป พ.ศ.2529 ทางกรมตํารวจจึง
ไดบรรจุแผนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธไวในแผนกรมตํารวจแมบทฉบับท่ี 1 (2530-2534) โดย
ใหตํารวจทุกนายไดปฏิบัติกันทุกพื้นที่โดยกําหนดในลักษณะกวางๆ เปนแนวทางไว 

 ตอมาในแผนกรมตํารวจแมบทฉบับที่ 2 (2535-2539) ไดระบุเปาหมายในการดําเนินงาน
ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธวา คือ การปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธกับประชาชนใน
ชนบท โดยหาความรวมมือหรือใหประชาชนมามีสวนรวมในการปฏิบัติงานนี้ เพื่อใหบังเกิดผลดีมี
ทิศทางและครบวงจร จากแนวนโยบายและทิศทางของงานสาขาชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
กําหนดไวเปนนโยบายทางดานการพัฒนาสังคม จิตใจ และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ซ่ึงไดเนนใหมีการจัดระบบและมาตรฐาน
การสงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ขยายการสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชน 
นํางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ เพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมและอบรมพัฒนาใหประชาชนเปน
ทรัพยากรมนุษยที่ดี คือการเปนผูมีศีลธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึก รวมกันรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยจะตองเขาถึงประชาชนทุกกลุม ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และกลุม
อาชีพ รวมทั้งปรับปรุงการผลิตและเผยแพรขาวสารที่จะชวยพัฒนาชุมชนตอไป โดยกําหนด
แนวทางในการดําเนินการอยางตอเนื่องตอมาในทุกๆ แผนแมบท 
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 โดยแผนกรมตํารวจแมบท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) ไดกําหนดแผนการปฏิบัติไวหลาย
แผนสาขาดังนี้ 

1) แผนสาขาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2) แผนสาขาความมั่นคงภายใน 
3) แผนสาขาการบริการทางสังคม 
4) แผนสาขาชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
5) แผนสาขาการพัฒนาการบริหาร 
6) แผนสาขาการจัดการจราจร 
7) แผนสาขาปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ 

แมวาในแผนกรมตํารวจแมบท ฉบับที่ 1-2 ชวง พ.ศ.2530-2539 จะไดกําหนดงานตํารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธไวในแผนหลัก แตการปฏิบัติยังละเลยกันอยู เจาหนาที่ตํารวจมักจะเนน
งานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ซ่ึงเจาหนาที่ตํารวจบางกลุมลืมไปวา งานดาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธนี้ เปนภารกิจพื้นฐานของเจาหนาท่ีตํารวจซึ่งแทรกอยูในงานดานตางๆ 
เพราะโดยเริ่มตั้งแตการสัมผัสกับประชาชน การขอขอมูลขาวสาร การหาความรวมมือจาก
ประชาชนในรูปแบบตางๆ เชนนี้เปนงานดานนี้ทั้งสิ้น  
 การพัฒนาประเทศไทยในชวง 25 ปในอนาคต จะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตนแตละประเทศ และองคการจะตองเนนการใชความไดเปรียบที่ตนเอง
มีการสรางพันธมิตรอยางหลากหลายเพื่อความอยูรอด การกระทําผิดกฎหมายอาจเกิดหลายทองที่
หรือหลายประเทศเกี่ยวเนื่องกัน หรือเกิดแลวหลบซอนไปตางประเทศ เปนตน ดังนั้นตํารวจตองหา
พันธมิตรหรือแนวรวมมากๆ ซ่ึงไดแก ผูใหขาวสารหรือผูสนับสนุน หรือประชาชนในทองถ่ิน
นั้นเอง… (ชิดชัย วรรณสถิตย.  2537 : 144)  และ ตํารวจนั้นมีหนาที่หลักในการบังคับใชกฎหมาย 
อีกทั้งตํารวจคือเจาหนาที่ของรัฐเพียงฝายเดียวที่เขาติดตอสัมพันธกับประชาชนทุกระดับตลอด 24 
ชั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ.  2540  : 3) …ยุทธวธีิตํารวจแบบใหม 
โดยการประยุกตใชงานชุมชนและมวลชนสัมพันธในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม อยาง
แทจริง โดยใชหลักศิลปศาสตรและรัฐศาสตรแบบผสมผสาน (ประชา  พรหมนอก.  2532 : 13) 
แนวทางดําเนินการดานงานชุมชนและมวลชนสัมพันธตองกระทําในเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงคใน
งานนี้ คือใหประชาชนเขาใจและศรัทธา พรอมที่จะใหความรวมมือทางดานขาวสารหรือสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจและรูจักการปองกันตนเอง เคารพกฎหมายและชวยเหลือเพื่อนบานได 
(วิรุฬห  ฟนแสน.  2539 : 17)      การปฏิบัติภารกิจของตํารวจไมวาดานใดๆ จึงตองเกี่ยวของกับ
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ประชาชนและพฤติกรรมของประชาชน รวมกันเรียกวากลุมบุคคลมวลชน หรือชุมชนเปนหลัก 
(วิรุฬห  ฟนแสน.  2539 : 53) 
 วิรุฬห  ฟนแสน  (2539 : 22) แนะนําแนวทางในการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ
วา 

1) มีการดําเนินการประชาสัมพันธในเชิงรุก เพื่อใหเกิดความเขาใจตํารวจมากขึ้น 
2) มีการจัดตั้งหนวยตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธขึ้นภายในองคกรตํารวจเพ่ือ

รับผิดชอบ 
3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ ใหทั้งงบประมาณและเครื่องมือเครื่องใช 

 พิชัย  สุนทรสัจบูลย  (2541 : 1-2) ใหแนวคิดจากประสบการณและการปฏิบัติงานที่ผาน
มาในงานชุมชนและมวลชนสัมพันธโดยกําหนดแนวความคิด ดังนี้ 

1) หลักการ โดยกําหนดหัวใจของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ วาเปนการปฏิบัติเชิง
งานจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ โดยผูบริหารหรือผูนําตองพัฒนาตนเองและความพรอมของหนวย
ใหประชาชนผูมาใชบริการแลวเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาเลื่อมใส จะเกิดความรวมมือกันไดดี 

2) วิธีการดําเนินการ 
(1) ตองพัฒนาตัวเอง ใหเกิดสภาวะผูนํา ซ่ึงเปนศาสตรและศิลป เพื่อใหเปนคน

ดีรักความเปนธรรม 
(2) พัฒนาผูใตบงัคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน ใหมีความรูคูคุณธรรม พูดดี คิด

ดีทําดี มีน้ําใจตอประชาชน 
(3) พัฒนาหนวยงานและระบบงาน 
(4) จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมประสานสัมพันธ 
(5) นําเสนอปญหาเพื่อเปนแนวทางแกปญหาสังคม และจูงใจเพื่อใหเกิดความ

รวมมือ แกปญหาสังคม ชวยเหลือกันและกัน โดยเคารพกฎหมาย รูจักรักษาความปลอดภัยใน
ตนเองและชุมชน แจงเบาะแสคนราย ยินดีเปนพยานคดีตางๆ และการรวมกันพัฒนา 
 สมศักดิ์  แขวงโสภา  (2541 : 1-4) ไดนําเสนอแนวคิดในงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
ดังนี้ 

1) หลักการทั่วไป ของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ตองระลึกเสมอวา “ประชาชน” 
คือ ตํารวจคนแรกของโลก จึงเปนเปาหมายสําคัญในการปฏิบัติงานและประชาชนตองมีความรู
ความเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเองในสังคม ตองรวมรับผิดชอบรวมกันในสังคม โดยไมผลัก
ภาระใหตํารวจแตฝายเดียว และตํารวจตองมีคุณคามีความประพฤติกอใหเกิดความศรัทธาตอ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกันในการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

    19 

2) หลักการปฏิบัติการงานชุมชน มีดังนี้ 
(1) การสรางคน ตั้งแตการปลูกฝงจิตสํานึก การสรางแกนนําในชุมชน การฝกอบรม

แนะนําความรูตางๆ เพื่อปองกันและพึ่งตนเองได 
(2) สรางแนวทางการปฏิบัติ โดยจัดทําแผนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ให

สมบูรณ ชัดเจน มีขั้นตอนการดําเนินการครอบคลุมภารกิจนําสูการปฏิบัติเปนรูปธรรม และจัดการ
ประชุมชี้แจงใหชัดเจนโดยซักซอมการปฏิบัติดวย 

(3) สรางความเขาใจ โดยทําความเขาใจกันระหวางตํารวจและประชาชน เผยแพร
ประชาสัมพันธงาน จัดทําหมูบานตนแบบ และเปนตัวอยางการปฏิบัติกระจายไปยังชุมชนอื่น 

(4) สรางงาน ดําเนินการตามแผนอยางจริงจัง ประชาสัมพันธงานที่ประสบผลสําเร็จ
อยางตอเนื่อง และริเร่ิมกิจกรรมงานใหมๆ อยูเสมอ โดยไมละทิ้งงานที่ปฏิบัติอยูเดิม และคงคุณภาพ
ของงานเดิมไวเสมอ 
 3)  การดําเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 

(1) การติดตอเขาถึงเอาชนะจิตใจกลุมเปาหมาย 
(2) ใหการฝกอบรมและพัฒนาความรู 
(3) การจัดองคกรโดยจัดเครือขายใหสมบูรณและมีการประสานงานมากขึ้น 
(4) มีการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน 
(5) อบรมเพิ่มเติมสม่ําเสมอ 
(6) การติดตามผลเพื่อปรับปรุงและแกไขสวนที่บกพรอง 

 4)  ขอเสนอแนะอื่นๆ มีดังนี้ 
(1) ผูปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธตองอดทน เสียสละ มุงมั่นและเอาใจใส

ตองาน 
(2) อุปสรรคสําคัญคือ สวนตํารวจทั้งผูบังคับบัญชาบางนาย  และผูใตบังคับบัญชา

บางนายไมสนใจ ไมมองถึงประโยชนของงานนี้ และจะขัดขวางการปฏิบัติดวย มองวางานปกติก็
เพียงพอแลว 

(3) ตํารวจทุกนายตองมีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง 
(4) เงินเดือนตํารวจบางสวนนั้นยังต่ํากวาความเปนจริงในการดํารงชีพอยู จึงอาจเกิด

การประพฤติมิชอบได 
(5) ตํารวจทุกนายตองตระหนักและทํางานชุมชนและมวลชนสัมพันธทุกนาย 
(6) อยามองกระแสกลุมชนและทําไปโดยไมตรึกตรอง ตองมองความถูกตอง 
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 อดุลย  แสงสิงหแกว  (2541 : 2) ไดเสนอแนวความคิด โดยกําหนดหลักในการปฏิบัติงาน
เพื่อนําไปสูงานชุมชนและมวลชนสัมพันธได คือ “บริหารภายในหนวยงาน/องคกรใหดีแลว จะพูด
ไดเต็มปาก ยืนอยูอยางมั่นคง” โดยเนน ภาวะผูนํา มีเทคนิค ไมลําเอียง ตองโปรงใส การปฏิบัติและ
การเสนอแนะ นําไปสูการปฏิบัติเกิดภาพลักษณที่ดีขึ้น มีการปฏิบัติ 5 ประการ 

1) ทําการฝกใหเปนนิสัย 
2) ทําการอบรมสม่ําเสมอ 
3) ทํางานโยธาเพื่อการมีสวนรวม 
4) กําหนดมาตรการที่ดี 
5) กําหนดสวัสดิการใหเปนธรรม 

 สวัสดิ์  อมรวิวัฒน  (2533) ไดกลาวถึงงานชุมชนและมวลชนสมัพันธเมื่อไปเปนประธาน
การอภิปรายเชิงวิชาการ ในการเพิ่มพูนการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ ของกองบัญชาการตํารวจ 
นครบาล ป 2533 วา …โครงการตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธของกรมตํารวจเปนมาตรการ  
เชิงรุก ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทัศนคติ และความเขาใจอันดีระหวางตํารวจและประชาชน 
เพื่อไดมาซึ่งการสนับสนุนชวยเหลือในการปฏิบัติงานของตํารวจอยางเต็มใจ และบังเกิดความ
ศรัทธาตอตํารวจ… 
 ทักษิณ  ชินวัตร  (2527 : 75-77) อธิบายถึงงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธวาเปน
งานที่มีหลักการสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงตํารวจตองมีความสัมพันธที่ดีตอชุมชน 
กอใหเกิดความเขาใจกันในบทบาทและหนาที่ที่สลับซับซอนของตํารวจ เปนความหมายที่กวางไกล
กวาการประชาสัมพันธ โดยประกอบดวย 3 สวนคือ 

1) การประชาสัมพันธ ( Public Relation) 
2) การบริการที่ดีตอประชาชน ( Public Service) และ 
3) เกิดความรวมมือที่ดีของประชาชน ( Public Participation) 

 
 2.3.1  ลักษณะของงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

งานชุมชนและมวลชนสัมพันธในหนาที่ของตํารวจเปนแนวความคิดที่มาจากเรื่อง
ตํารวจชมุชนสัมพันธ (police-community relation หรือ PCR ) เปนการนําเอาหลัก  ปรัชญาของ
ตํารวจที่ เซอรโรเบิรต พลี ชาวอังกฤษ กลาวไววา  “ตํารวจคือประชาชน  และประชาชนก็คือ
ตํารวจ” เปนการเนนใหเปนวา สัมพันธภาพพื้นฐานระหวางตํารวจกับประชาชนเปนสิ่งที่สงผล
กระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ ตํารวจจึงตองธํารงรักษาไวซ่ึงสัมพันธภาพอันดี กับ
ประชาชนไวอยางสม่ําเสมอ จากวิวัฒนาการของตํารวจในระยะเริ่มแรก บุคคลที่ทําหนาที่ตํารวจก็
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คือประชาชน    ตอมาภายหลังจึงไดมีการจัดตั้งตํารวจเปนทางการเพื่อทําหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยในสังคมขึ้นโดยเฉพาะ ตํารวจไดรับการพัฒนาเปนหนวยงานหลักของสังคมในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และมุงเสริมสรางองคการตํารวจในลักษณะปด โดยไม
จําเปนตองรองขอความรวมมือจากประชาชนโดยตรง แตเม่ือถึงจุดดังกลาวการปฏิบัติงานไม
บรรลุผลเทาที่ควร เนื่องจากประชาชนไมรับรู ไมมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงตองกําหนด
กลยุทธใหม โดยใหเปนลักษณะเปด ใชการติดตอส่ือสาร กับประชาชนมากขึ้น เนนในเรื่อง       
“การประชาสัมพันธ”  เพื่อมุงในการเสริมสรางความเขาใจ ความมั่นคง และการสนับสนุนของ
ประชาชนที่มีตองานตํารวจ แตการติดตอส่ือสารกับประชาชนก็ยังเปนไปในลักษณะทางเดียว    
การใชยุทธวิธีของตํารวจดังกลาว  ปรากฏวาทําใหการปองกันปราบปรามอาชญากรรมไมไดผล
เทาที่ควร  ประชาชนมีความหวาดหวั่นที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม  และไดพยายามชวยเหลือ
ตัวเองในเบื้องตน  ดังจะพบเห็นทั่วไปวาบานตองมีกําแพงสูง  มีเหล็กดัดใสหนาตางกัน ผูบริหาร 
งานตํารวจจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของประชาชนที่ตองเขามารวมในการแกไขปญหา
อาชญากรรม ซ่ึงเปนปญหารวมระหวางตํารวจและประชาชน จะขาดฝายใดฝายหนึ่งไมได จึง
กําหนดยุทธศาสตร หรือยุทธวิธีใหติดตอส่ือสารเปน 2 ทาง คือทั้งตํารวจและประชาชนรวมมือกัน 
โดยใชงานชุมชนและมวลชนสัมพันธมาปฏิบัติ (กรมตํารวจ สํานักงานแผนงานและงบประมาณ 
กองแผนงาน 2.  2537 : 7-9) 

งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ จึงเปนแนวคิดที่ตองการใหประชาชนมีสวนรับรู
และเขาใจปญหาของตํารวจ มีสัมพันธภาพอันดีกับตํารวจ และเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
อาชญากรรมและปญหาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ  คือ การใชเอกสารของชาติ รูปภาพ
ของดินแดน และสวัสดิภาพ ประชาชนอยูในความมั่นคงและปลอดภัย รวมตลอดถึงการใหประเทศ
ดํารงอยูในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ แกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้โดยมี
เปาหมายเพื่อความสงบสุขในชุมชน ดังนั้นงานชุมชนและมวลชนสัมพันธจึงเปนหลักการที่สําคัญ
ในการที่จะเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางตํารวจและประชาชนในการแกไข
ปญหาตางๆ อันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยในสังคม (กรมตํารวจ สํานักงานแผนงานและ
งบประมาณ กองแผนงาน 2.  2537 : 10)  

อยางไรก็ดียังมีความสับสนไมเขาใจแนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับงานชุมชน
และมวลชนสัมพันธในหมูตํารวจ บางคนคิดวาเปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางตํารวจ
กับชนกลุมนอยเทานั้น บางทีก็มองวาเปนส่ิงเดียวกันกับการประชาสัมพันธบาง บางทีก็มองวาเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมตํารวจเพื่อบริการประชาชน ที่ถูกตองแลวงานชุมชนและมวลชนสัมพันธใน
หนาที่ของตํารวจเปนการดําเนินการอยางเปนกระบวนการเพื่อใหตํารวจมีปฏิสัมพันธอันดีกับ
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ชุมชน มีความเขาใจในปญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาวตาม
หลักการนี้ การติดตอส่ือสารระหวางตํารวจและประชาชนจะมีลักษณะสองทาง ดังที่มีผูตั้งขอสังเกต
ไววา “ความสําคัญของการติดตอส่ือสารระหวางตํารวจกับประชาชน ตองเขาใจความสัมพันธของ
ขอมูลระหวางกัน เพราะประชาชนผูรับบริการ ยอมตองการใหตํารวจเขาใจผูรับบริการไมนอยไป
กวา ที่ตํารวจปรารถนาใหประชาชนเขาใจตํารวจผูใหบริการเชนกัน” (กรมตํารวจ สํานักงาน
แผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน 2.  2537 : 6) 
  
 2.3.2  หลักการของงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ  

หลักการของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ (กรมตํารวจ สํานักงานแผนงานและ
งบประมาณ กองแผนงาน 2.  2537 : 15-22) มีวัตถุประสงคและขอบเขต กวางขวาง ดังนี้ 

1) เพื่อเสริมสรางความรวมมือกันระหวางตํารวจกับประชาชนในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

2) เพื่อปรับปรุงและดํารงรักษาไวซ่ึงการติดตอส่ือสารที่ดี และความเขาใจอันดี
ระหวางตํารวจกับชุมชนและมวลชน 

3) เพื่อเสริมสรางในการศึกษา ขอยุติของปญหาชุมชนรวมกัน ตลอดจนกําหนด
มาตรการในการแกไข โดยเนนหลักการที่วา การบริหารงานยุติธรรมคือความรับผิดชอบรวมกัน
ของชุมชน 

4) เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางตํารวจ อัยการ ศาลและราชทัณฑ 
5) เพื่อชวยสงเสริมใหตํารวจและผูนําชุมชนมีความเขาใจถึงลักษณะและสาเหตุ

ของปญหาอันสลับซับซอนของสังคม 
6) เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจใหอยูในฐานะ ที่สามารถคุมครอง

สิทธิ เสรีภาพของประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 
กองแผนงาน 2 สํานักงานแผนงานและงบประมาณ กรมตํารวจ ไดกําหนดหลกัการ

มีปฏิสัมพันธระหวางตํารวจกับชุมชน เพื่อเปนแบบในการปฏิบัติของตํารวจตอไปเปนงานที่กระทํา
ไดอยางกวางๆ โดยมีความหมายพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

1) เรียนรูเกี่ยวกับความปรารถนาและความบันดาลใจของประชาชน 
2) ใหคําแนะนําแกประชาชนในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน 
3) มีการสัมผัสกับประชาชน ทําใหเปนที่พึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอตํารวจ 
4) การแจงขาวสารแกประชาชน 
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 2.3.3  สรุปความสําคัญของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
การปฏิบัติงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ เนนการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยมี

ใจความสําคัญ คือ 
1) งานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธเปนงานที่ตองรวมมือกันหลายฝายทั้งรัฐ

และเอกชนพรอมดวยประชาชนเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบเห็นประโยชนตอชุมชนดวยกัน 
2) งานตํารวจชุมชนและมวลชนสมัพันธเปนการปฏิบัติงานที่ตองกระทําในเชิงรุก 

คือมุงกระทํากอนจะเกิดเหตุการณใดๆ อันไมควรจะเกิดขึ้น เนื่องจากตองการความพรอมหรือการ
ระมัดระวังไวกอน 

3) งานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธเปนงานที่ทําใหเกิดความเขาใจ และ
ศรัทธาในการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจไดในแนวทางหนึ่งนอกจากภารกิจประจําวันของตํารวจ 

4) งานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธเปนประโยชนตอสังคมเปนอยางมาก 
หากกระทํากันจริงจัง เนื่องจากในกระบวนการยุติธรรมตองอาศัยความเขาใจและรวมมือเพื่อขจัดภัย
สังคม ดังนั้นจึงตองนํางานนี้มาสรางความเขาใจตอกัน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 

5) งานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธเปนการเชื่อมประสานความสัมพันธ
ระหวางตํารวจและประชาชนโดยสามารถชี้ชอง แจงเบาะแสคนรายหรือรวมมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติของภาครัฐใหเปนไปดวยดี 

6) การปฏิบัติงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธตองใหทั้งความรูความเขาใจ
ในการเคารพกฎหมายและปฏิบัติตัวใหเปนประโยชนตอสังคม มิใชเพียงแคทํากิจกรรมหรือใหเพียง
ความบันเทิงเทานั้น 

7) งานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธจะทําใหขจัด หรือยุติปญหาของชุมชน
รวมกัน พรอมทั้งสามารถกําหนดมาตรการแกไขรวมกันในชุมชนไดดวย 

8) งานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธอยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตย ทุกคน
เทาเทียมกันแสดงความรับผิดชอบสังคมรวมกัน 

หากความสัมพันธระหวางตํารวจกับประชาชนไมดีแลว ยอมสรางผลเสียใหแก
ตํารวจ 4 ประการดวยกัน คือ 

1) ทําใหอาชีพตํารวจเปนที่จงเกลียดจงชัง ไมไดรับความเคารพนับถือในอาชีพ
เทาที่ควร ซ่ึงอาจทําใหตํารวจหมดความภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรได 

2) มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของตํารวจ กลาวคือ ตํารวจจะไมไดรับความ
รวมมือ หรือไดรับความรวมมือจากประชาชนนอยมาก ไมวาจะเปนการแจงขาวสารอาชญากรรม
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หรือการเปนพยานในคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ส่ิงเหลานี้ยอมกระทบตอผลการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจ 

3) มีผลกระทบตอเจาหนาที่ตํารวจโดยตรง กลาวคือ อาจถูกทํารายไดหรือตอสู
ขัดขวางอันสืบเนื่องจากประชาชนขาดความยําเกรง 

4) มีผลกระทบตอความสงบสุขของชุมชน เพราะหากความสัมพันธระหวาง
ตํารวจกับประชาชนไมดีแลว ยิ่งไมสามารถจะแกไขปญหาอาชญากรรมได ตลอดจนการบังคับใช
กฎหมาย ยอมมีปญหาและสงผลกระทบตอความสงบสุขของชุมชนได 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  
  
 2.4.1  ความเปนมาของการแพรระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย 

ยาเสพติดใหโทษที่แพรระบาดเขามาในประเทศไทยกอน พ.ศ.2503 มีเพียงฝน
เทานั้น แตการติดฝนยังไมเห็นโทษภัยรายแรงมาก เพียงแตราษฎรที่ติดฝนนั้นไมเปนอันทํามาหากิน 
เวลารบก็ไมมีกําลังรบทําใหพายแพแกขาศึก จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัตน พิจารณาเห็นวาการสูบฝนนั้น 
เปนที่รังเกียจของสังคมและเปนอันตรายแกสุขภาพอยางรายแรง ประเทศอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกร สหประชาชาติก็ไดพยายามชักชวนประเทศตางๆ ใหเลิกการสูบฝนโดยเด็ดขาดแลว ในที่สุด
คณะปฏิวัติไดออกประกาศ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ใหเลิกการสูบฝนการจําหนายฝน 
ทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2502 เปนตนมา และใหเวลา 6 เดือน เพื่อรักษา
ผูติดฝนโดยมอบใหกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีสถานพยาบาล และ
สถานพักฟนสําหรับผูติดฝนมารักษาพยาบาลพักฟน 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 คณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา การเสพฝนเปนที่
รังเกียจในวงการสังคม และเปนอันตรายแกสุขภาพและอนามัยอยางรายแรง ประเทศตางๆ ได
พยายามเลิกการเสพฝนโดยเด็ดขาดแลว จึงเห็นเปนการสมควรใหเลิกการเสพฝนและการจําหนาย
ฝนในประเทศไทยเสีย หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหเลิกการเสพฝนและยกเลิกจากการจําหนายฝนทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ให
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามประกาศนี้ 

ขอ 2  เพื่อใหการเสพฝนเปนไปโดยเรียบรอยภายในระยะเวลาอันสมควร ส่ังการ
ใหกระทรวงการคลังดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) ประกาศใหผูเสพฝนหรือมูลฝนซึ่งไมไดขึ้นทะเบียนขอรับ อนุญาตเสพ
ฝนตอพนักงานเจาหนาที่ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2501 
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2) กวดขันมิใหมีผูใดเสพฝนหรือมูลฝน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2502 เปน
ตนไปนอกจากผูที่มีใบอนุญาตเสพฝน 

3) ใหยุบ เลิกรานจําหนายฝนใหหมดสิ้นเด็ดขาด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2502 

ขอ 3  ใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย จัดใหมีสถานพยาบาลและ
สถานพักฟนสําหรับผูติดยามารกัษาพยาบาลพักฟน 

ขอ 4   ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2502 เปนตนไปบุคคลที่
เสพฝน ไมวามีใบอนุญาตใหสูบฝนหรือไม ถาประสงคจะเขารักษาพยาบาลและพักฟนในสถานที่
ดังกลาวในขอ 3 ใหเจาหนาที่รับตัวไวรักษาพยาบาลและพักฟนได ไมเกิน 90 วัน 

ขอ 5  นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 เปนตนไป ผูใดเสพฝนหรือมูลฝน นอกจาก
มีความผิดตามกฎหมายวาดวยฝนแลว เมื่อพนโทษใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจ
สงตัวผูนั้นเขาทําการรักษาพยาบาล และพักฟนในสถานที่ดังกลาวในขอ 3 ไดตามกําหนดเวลาที่
เห็นสมควร ซ่ึงตองไมเกิน 90 วัน ใหถือวาผูที่อยูในสถานพยาบาลและสถานที่ พักฟนตามสมควร
ดังกลาวแลวเปนผูอยูในระหวางคุมขังตามอํานาจของพนักงานสอบสวนตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงถาหลบหนีก็มีความผิดตองระวางโทษตามประมวลกฎหมายนั้น 
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2501 วิธีการรักษาในระยะเริ่มตน ไมมียารักษาโดยเฉพาะ เนื่องจากยัง
เปนของใหมสําหรับประเทศไทยผูปฏิบัติงาน จึงไดศึกษาคนควาหายามาใหตามแบบจากสิงคโปร
ไดผลดีพอใชได การรักษาพยาบาลผูติดฝน ยาที่ใชไดแก ยาน้ําทิงเจอรฝนผสมยานอนหลับ และยา
ระงับประสาท 

ในระยะนี้เอง เฮโรอีนก็แพรระบาดเขามาในประเทศไทย เร่ิมพบครั้งแรกประมาณ
เดือนสิงหาคม 2502 และแพรระบาดมากขึ้น การรักษาผูติดฝนซ่ึงเคยใชทิงเจอรฝน ตามแบบอยาง  
สิงคโปรไดผลดีพอประมาณนั้น กลายเปนยารักษาที่ไมไดผลจึงไดพิจารณาเริ่มการรักษาแนวใหม 
โดยนําแบบอยางจากอเมริกาใช คือเร่ิมใช เมธาโดน รักษาผูติดเฮโรอีน ตั้งแตประมาณเดือน
พฤษภาคม 2503 เปนตนมา (นักรบ  หล่ิมวิรัตน.  2535  : 21-23)   
 
 2.4.2  ความหมายของยาเสพติด 

ยาเสพติดมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลหลายอาชีพดังนั้น จึงมีทัศนะทางความหมาย
ของคําวายาเสพติดหลายรูปแบบ ตามความเกี่ยวพันของยาเสพติดที่มีตอวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ 
ดังนี้ 
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จากคําจํากัดความขององคการอนามัยโลก (WHO) ยาเสพติดใหโทษ (Drug) 
หมายถึง กาย อารมณ หรือพฤติกรรมของผูใชสารเคมีดังกลาวจะตองสารเคมีใดก็ตามเมื่อรับเขาสู
รางกาย จะเปนการกิน ฉีด สูบ หรือสูดก็ตาม แลวทําใหมีผลเสียตอรางกายดังตอไปนี้ 

1) จะตองเปนยาที่ใชแลวเกิดอาการติดทางใจ (Phychic หรือ  Pychological 
Dependence) เปนลักษณะเฉพาะที่สําคัญที่สุดของยาเสพติด คือ เมื่อใชแลวจะพยายามขวนขวายให
ไดยานั้นมามีความคิดถึงจดจอตอยานั้น ทําใหตองหวนกลับไปใชอีก ถือยานั้นเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติ 

2) มีอาการติดทางกาย  (Physiological or Physical Dependence) มีการดื้อยา
เกิดข้ึน คือตองการเพิ่มขนาดยาของการใชขึ้นทุกที ลักษณะอันนี้ไมจําเปนตองพบในยาเสพติดทุก
ตัวไปบางตัวไมมีผลในลักษณะนี้ การเพิ่มของยาก็มีขีดจํากัดดวยแมแตเฮโรอีนซึ่งเคยมีรายงานวา
ขนาดใชสูงสุดในประเทศสูงถึง 1,400 มิลลิกรัมตอวัน ซ่ึงผูใชก็ไมไดตายทันที ยกเวนในระยะที่เพิ่ม
ขนาดการใชอยางกะทันหัน การดื้อยานี้เปนภาวะทางสรีระวิทยา ซ่ึงรางกายตองไดยานั้นมาเพื่อ
ไมใหเกิดอาการอดยา เมื่อกอนนี้เราเชื่อวาเปนลักษณะเฉพาะ ที่สําคัญที่สุดของการติดยาที่แทจริง 
แตในปจจุบันนี้เปนที่รูกันวา การติดยาที่รายแรงบางอยาง เชน พวกโคเคอีน นั้นอาจไมเกี่ยวของกับ
การติดยาทางกายเลย 

3) ตองมีอาการถอนยา ( Withdrawal or Abstinence Syndrome) คืออาการทนทุกข
ทรมานทางกายและใจเมื่อปราศจากยาที่ติดนั้น อาการถอนยานั้นเปนดัชนีอยางหนึ่งที่สามารถชีบ้อก
ไดวาเยาวชนติดยาเสพติดแลวหรือไม 

4) เปนพิษเปนภัยตอรางกาย  และจิตใจของผูติดยาสรางความเดือดรอนแก
ผูเกี่ยวของตอครอบครัว เกิดปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความมั่นคงของประเทศชาติ 
ความหมายตามกฎหมายที่ระบุไวคือ ยาเสพติดใหโทษซึ่งหมายถึง “สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึง
เมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลว ทําใหเกิดผล
ตอรางกายและจิตใจในลักษณะ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา 
มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุด
โทรมลง ยาเสพติดจะรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใชผลิตยาเสพติดใหโทษดวย 
ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมไดหมายถึงยาสามัญประจําบานบางตํารา
ตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู”  (อภิรักษ  เวชกาญจนา.  2542 : 32)    

สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  (2537 : 125) ใหนิยามไววา 
“ยาหรือสารเคมีใดก็ตามเมื่อบุคคลเสพหรือรับเขาสูรางกายโดยการฉีด สูบ กิน หรือดม หรือวิธีอ่ืน
ติดตอกันเปนเวลานานหรือชวงระยะเวลาหนึ่งแลวและจะกอใหเกิดเปนพิษเรื้อรัง ซ่ึงจะทําใหเกิด
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ความเสื่อมโทรมขึ้นแกผูเสพและสังคม ทั้งจะทําใหผูเสพแสดงออกลักษณะตางๆ กันคือมีความ
ตองการที่จะเสพยาชนิดนั้นๆ ตอเนื่องกันไป มีความตองการเพิ่มปริมาณยามากขึ้นทุกระยะ และมี
ภาวะเปนการติดยา และอยากยาทั้งทางดานรางกายและจิตใจ” 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 ใหนิยามของยาเสพติดใหโทษ
ไววา “ยาเสพติดหรือวัตถุชนิดอื่นใดๆ เมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือ
ดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกาย หรือจิตใจในลักษณะสําคัญเชน ตองการเพิ่มขนาด
การเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งรางกายและจิตใจตลอดเวลา
และสุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมกับใหรวมถึงสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาวดวย 
ทั้งนี้ตามที่คณะรักษาการพระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 จะไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แตไมไดหมายถึงยาสามัญประจําบานบางตําราตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษ
ผสมอยู พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 มาตรา 4” 

จรัส  สุวรรณเวลา  (2522 : 66) ใหนิยามวา ยาคือสารใดก็ตามที่มีผลเมื่อรับเขาสู
รางกาย ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของรางกาย ดังนั้นสารเกือบทุกชนิดจึงนับเปนยาทั้งสิ้น 
จึงมีผูเรียกยาเสพติดวาสารเสพติดก็มี ยาเสพติดก็ม ี

ยาเสพติดหรือสารเสพติด ซ่ึงพอจะสรุปไดวาสารเสพติด หมายถึงสารใดก็ตามเมื่อ
รับเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยการกิน ดม สูด หรือฉีด จะทําใหมีผลตอรางกาย และจิตใจของผูใชสาร
โดยมีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้ 

1) ผูใชยาตองเพิ่มขนาดของยาตลอดเวลา และตองการที่จะเสพยานั้นตอไปอีก 
2) เมื่อหยุดใชยาจะทําใหเกิดอาการอยากยาหรือขาดยา 
3) ผูที่ใชยาเปนเวลานานจะมีความตองการยาเพิ่มมากขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ 
4) เมื่อใชยานี้เปนเวลานานยาจะไปทําลายสุขภาพของผูเสพทั้งทางรางกายและ

จิตใจ 
จากที่กลาวมาแลว สรุปไดวายาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมี เมื่อรับขาสู

รางกาย ไมวาจะเปนการกิน ฉีด สูบ หรือสูดดม มีผลเสียตอรางกาย พฤติกรรม อารมณของผูใช
สารเคมี ทําใหทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของรางกายและจิตใจ 

 
 2.4.3  ประเภทของยาเสพติด 

การแบงประเภทของยาเสพติด องคการอนามัยโลกไดแบงประเภทของสารเสพติด
ออกเปน 8 ประเภทดังนี้ 
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1) มอรฟน ไทพ (Morphine Type) ไดแก ฝนและผลิตภัณฑจากฝน มอรฟนและ
อนุพันธของมอรฟนสารสังเคราะห ที่มีฤทธิ์คลายมอรฟน เชน เมธีดีน และเมธาโดน เปนตน 

2) บารบิทูเรท ไทพ (Barbiturate Type) ไดแก ยาระงับประสาทและยานอนหลับ
รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ในลักษณะเดียวกัน เชนยากลอมประสาทสวนใหญเปนพวกบารบิทูเรท เชน นิโน
บารบิทาล เซโดบารบิทาล เปนตน นอกจากนี้ยังมีสารเคมีที่ออกฤทธ์ิทํานองเดียวกัน เชน พาราดี
ไฮด ไดอะซีแพรมหรือแวเลียม เปนตน 

3) แอลกอฮอล ไทพ (Alchol Type) ไดแก เอทิลแอลกอฮอล เชน เบียร ไวน     
กระแช น้ําตาลเมา เปนตน 

4) แอมเฟตามีน ไทพ (Amphetamine Type) ไดแก พวกยากระตุนตางๆ ยาแกงวง 
ยาบา เปนตน 

5) โคเคน ไทพ  (Cocaine Type) ไดแก ใบโคคาและโคเคอีน 
6) คานาบีส ไทพ (Canabis Type) ไดแก กลุมกัญชา 
7) แคท (Khat) ไดแก พวกแคทและอาจรวมใบกระทอมดวย 
8) ฮอลลูซิโนเจน ไทพ (Hallucinogen Type) ไดแก พวกที่ออกฤทธิ์หลอน

ประสาท เชน แอลเอสดี เห็ดเมา 
ประเภทของยาเสพติด  แบงตามชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ  ตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1  ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง ไดแก เฮโรอีน (Heroin) ,อาเซทอรฟน 

(Acetorphine) ,เคโทเบมิโดน (Ketobemidone) 
ประเภทที่ 2   ยาเสพติดใหโทษทั่วไป    ไดแก    อาเซดิลไดโคเดอีน    (Acetyl              

dihydrocodeine) ,โคคาอีน (Cocaine) ,ฝน (Opium) หมายถึง ฝนดิบ ฝนสุก หรือมูลฝน 
ประเภทที่ 3  ยาเสพติดใหโทษ ที่ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 2 เปนสวนผสมอยู

ดวยตามที่ไดขึ้นทะเบียนตําหรับยาไว ไดแก อินวิโคไซรัพ (Ilvico Syrup) ,คอช ลินทตัส (Codyl 
cough Linctus) ,ยาแกไอโคดิล 

ประเภทที่ 4  สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 
2 ไดแก อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) ,อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 

ประเภทที่ 5  ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 ไดแก 
กัญชา (Cannabis) ,พืชกระทอม (Kratom) ,พืชฝน (Papaver Somniferum Linn) หมายความรวมถึง
พันธุฝน เมล็ดฝน กลาฝน ฟางฝน 
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หมายเหตุ ปจจุบันยาเสพติด (ยาบา) จัดอยูในยาเสพติดประเภทที่ 1 ซ่ึงมีโทษ
รายแรงเทาเฮโรอีน 

ประเภทของยาเสพติดจําแนกตามคุณสมบัติได 5 ประเภท คือ 
1) ยาเสพติดประเภทฝน และกลุมของฝน ยาเสพติดประเภทนี้กดประสาท และ

สมองอยางรุนแรง 
2) ยาเสพติดประเภทยานอนหลับและยาระงับประสาท 
3) ยาเสพติดประเภทกัญชา และพืชกระทอม เปนยาเสพติดตามกฎหมาย ออกฤทธิ์

กดและหลอนประสาท 
4) ยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน เปนยากระตุนระบบประสาทกลาง 
5) ยาเสพติดประเภทหลอนประสาทและไอระเหย 
ประเภทของยาเสพติด แบงตามการเกิดของยาได 2 ประเภท คือ 
1) ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) เชน ฝน กัญชา กระทอม ฯลฯ 
2) ยาเสพติดสังเคราะห (Synthetic Drugs) เชน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับ

ประสาท 
ยาเสพติดแบงตามลักษณะของการออกฤทธิ์ของยา จําแนกเปน 4 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1  กระตุนประสาท (Stimulant) ยาประเภทนี้กระตุนประสาทสวนกลาง

ที่รูจักกันดีคือ คาเฟอีนในกาแฟ ชา เครื่องดื่มตางๆ เชน โคลา แตคาเฟอีนมีปริมาณต่ําและเปนที่
ยอมรับของสังคม และไมมีปญหาทางการเสพติด ยากระตุนสังเคราะห เชน แอมเฟตามีนหรือยามา 
หรือยาบา มีความแรงสูงกวาอาจทําใหเสพติดได ปกติใชในทางการแพทยเพื่อรักษาโรคอวน โคเคน
เปนยากระตุนขนาดแรง สกัดมาจากใบโคคา เสพแลวมีอาการตื่นเตนเพิ่มพลังงานโดยไมตองนอน
ไดเปนเวลานาน ตนโคคาพันธุอีรีโทรไชลอน ปลูกกันมากทางดานตะวันตก ของทวีปอเมริกาใต  
วิธีผลิตใชปูนขาวคลุกใบโคคา จะไดเปนผลผลึกสีขาว ไมมีสี ใชสูบหรือฉีดเขาเสนโลหิต ทําใหเกิด
ความเอิบอิ่มราเริงเกินขอบเขต ตื่นเตน กังวลกลามเนื้อมีพลังมากขึ้น พูดพลอย ลดความเมื่อยลา 
ชองนัยนตาดําขยายโต หลังจากนั้นจะมีอาการหอเหี่ยว ไมเบิกบาน และถาหากใชยามากเกินขนาด 
การทํางานของระบบหัวใจอาจหยุดมีผลถึงตายได บางแหงนาํไปผสมกับเฮโรอีนทําใหมีฤทธิ์ออน
ลงยานี้เสพติดทางใจ สําหรับยาแอมเฟตามีน ไมมีอาการติดทั้งทางกายและอารมณ หากเสพมาก
ความดันจะสูง หัวใจเตนผิดปกติ และทําใหเกิดอุปทานตางๆ ขึ้น 

ประเภทที่ 2  ยากดประสาท (Depressant) ยาประเภทนี้ทําใหนอนหลับ เชนบารบิ
ทูเรท กดประสาทสวนกลาง ทําใหหัวใจสงบลง แตหากใชมากทําใหมีอาการติดอาง ซวนเซ ลมงาย 
โมโหงาย ชอบตอลอตอเถียง หากใชเกินขนาดหรือรับประทานกับสุราจะทําใหหมดสติถึงเสียชีวิต 
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ประเภทที่ 3  ยาที่ทําใหเพอคล่ังเห็นภาพหลอน (Hallucinogen) ยาประเภทนี้ทําให
สะดุงตกใจเห็นภาพหลอน ส่ิงที่มองเห็น ไดยินไมใชของจริง ยาพวกนี้เปนเม็ดเปนผงน้ํา เชน แอล 
เอส ดี (LSD) 25 สวนมากใชซุกซอนตามกอนน้ําตาลลูกกวาดและในแผนกระดาษ หรือผสมในยา
แกปวดศีรษะ เชน แอสไพริน สุรา ผา เครื่องเพชร หรือแมกระทั่งดานหลังของแสตมป อาการของ
คนติดยาประเภทนี้ ชองนัยนตาจะขยายโต สายตาออนตอแสงลง กระวนกระวาย นอนไมหลับ และ
มีอาการราเริงจนเกินขอบเขต เปนการติดยาทางจิตใจ 

ประเภทที่ 4  ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน  (Mixed)    ยาเสพติดชนิดนี้อาจกด 
กระตุน หรือหลอนประสาทรวมกัน ไดแก กัญชา ผูเสพติดมักจะเกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพ
ลวงตา หูแวว หรือมีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสน ควบคุมตนเองไมได และปวยเปนโรคจิต
ในที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด.  2537 : 127-130) 

อรวรรณ หุนดี  (2529 : 13) ไดกลาวถึงสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายไววา ทุกคนรูจัก 
เพราะบุหร่ีและเหลา เปนสิ่งเสพติด แตถูกกฎหมาย เพราะรัฐเปนผูควบคุมนโยบายในการผลิต การ
ปองกันยอมทําไดยากกวาสิ่งเสพติดที่กลาวมาแลว เพราะส่ิงเสพติดเหลานั้นผิดกฎหมาย การเสพ
การซื้อขายยอมตองซุกๆซอนๆ แตการสูบบุหร่ีและเหลาสามารถทําไดอยางเปดเผยไมมีการจับกุม 
ยกเวนแตการกระทําผิดอันเปนผลจากการเสพ เชน เมาเหลา ทะเลาะวิวาทกันจนทํารายรางกายจึงจะ
ถูกจับกุม แตจากการถามผูเสพติดที่เขารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลของรัฐ หรือภาคเอกชน 
ปรากฎวาผูที่ติดบุหร่ีหรือเหลาจะเปนบันไดนําไปสูส่ิงเสพติดที่รายแรงได 
 
 2.4.4  อันตรายที่เกิดจากยาเสพติด 

โดยทั่วไปแลว การใชยาเสพติดในทางที่ถูกตองจะเกิดผลดีแกผูใช กลาวคือการใช
ยาเสพติดในทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตรจะเปนผลดีตอสังคม เพราะมีสวนชวยชีวิตหรือ
บรรเทาอาการเจ็บปวยของคนไขได และการบําบัดรักษาผูปวยที่จะตองอยูภายใตการควบคุมของ
แพทยอยางใกลชิด ซ่ึงไมไดกอใหเกิดปญหาแตอยางใด และเปนการใชยาเสพติดที่ถูกตองตาม
กฎหมาย 

ในขณะเดียวกันการใชยาเสพติดในทางที่ผิด ก็จะเกิดผลเสียแกผูเสพ เชนการใช
ยาเสพติดเพื่อการบําบัดความเจ็บปวยทางรางกาย และจิตใจในลักษณะพร่ําเพรื่อจนเกินประมาณ
โดยไมไดอยูภายใตการควบคุมของแพทย จนกลายเปนผูติดยาเสพติด เพราะยาเสพติดนั้นเมื่อเสพ
เขาสูรางกายแลว จะมีผลทําใหผูเสพมีความตองการอยางแรงกลาในการที่จะเสพตอไปไมสามารถ
หยุดการเสพได ตรงกันขามกลับตองการที่จะเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหเกิดความเสื่อม
โทรมทางรางกายและจิตใจ ทําใหรางกายไมเปนปกติอาจทําใหถึงแกความตายได 
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อันตรายที่เกิดขึ้นแกผูเสพยาเสพติด ไดแก 
1) ทําลายสุขภาพใหทรุดโทรมเพราะระบบการทํางานของอวัยวะผิดปกติ น้ําหนัก

ลด ผิวคลํ้า รางกายซูบผอม 
2) เปนบุคคลไรสมรรถภาพทั้งทางรางกายและจิตใจอารมณไมเปนปกติ เฉื่อยชา 

เกียจคราน 
3) บุคลิกภาพเสีย ขาดความสนใจในตัวเอง มีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
4) อาจประสบอุบัติเหตุไดงาย   เพราะการควบคุมทางกลามเนื้อและระบบ

ประสาทบกพรอง 
5) เกิดโรคแทรกซอนไดงาย เพราะความตานทานทางโรคนอย ติดเชื้องาย โทษ

ของยาเสพติดนอกจากจะทําลายสุขภาพแลว ยังกอใหเกิดความเสียหายพอสรุปไดดังนี้ 
(1) ทางดานสวนตัว  ทําใหสุขภาพรางกาย  และจิตใจไมปกติ  ออนแอ           

เกียจคราน และเสียบุคลิก เปนตน 
(2) ทางดานเศรษฐกิจ ทําใหบั่นทอนประสิทธิภาพในการผลิต สูญเสียแรงงาน

โดยไรประโยชน และเปนผลกระทบกระเทือนตอรายไดของตนเองและประเทศชาติ เปนตน 
(3) ทางดานสังคม ทําลายชื่อเสียงของตนเองและวงศตระกูล เปนที่รังเกียจของ

สังคม สูญเสียเงินและทรัพยสิน และทําใหเกิดอาชญากรรมตางๆ เปนตน 
(4) ทางดานการปกครอง ทําใหเพิ่มรายจายในการปราบปราม เกิดความไมสงบ

ภายในประเทศมากขึ้น สูญเสียกําลังเจาหนาที่ในการปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาและ ทําให
เปนภาระภาษีเพิ่มของประชาชน เปนตน 
   

2.5  นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
 

 2.5.1  นโยบายของรัฐบาลในการแกปญหายาเสพติด 
ปญหายาเสพติดเปนวิกฤติอันหนึ่ง ที่คุกคามภาวะความเปนอยูของสังคม เปน

ปญหาที่เกี่ยวโยงกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นรัฐบาลในแตละสมัยจึงไดนํานโยบาย
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาเปนนโยบายอันหนึ่งของรัฐบาลซึ่งเทาที่ปรากฎในเอกสาร
มีดังนี้ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  2546) 

1) นโยบายสมัยรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร แถลงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2519                     
“จะปองกันและปราบปรามการผลิต และการคายาเสพติดใหโทษ และแกไขบําบัด ผูติดยาเสพติด
ดังกลาวใหไดผลโดยดวน…” 
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2) นโยบายสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท            
 นโยบายรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ (1) แถลงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2520 

นโยบายเกี่ยวกับสังคม “จะเรงรัดและดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท ควบคูกับการรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติด…” 

 นโยบายรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท (2) แถลงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2522 “ในดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจะปองกันและปราบปราม การผลิต การคา และ
การเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอยางจริงจัง  ทั้งโดยทางตรงและทางออม จะ
ปราบปรามโดยใชกฎหมายอยางเด็ดขาด และใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดใหมีการปลูกพืชทดแทน 
และการพัฒนาชาวไทยภูเขา สงเสริมการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจของผูติดยาเสพติด 
รวมทั้งการสงเคราะหผูติดยาเสพติด เพื่อมิใหเปนภาระแกสังคมตอไป จะรวมมือกับนานาประเทศ
ในการควบคุม ปองกัน และปราบปรามการแพรระบาดของยาเสพติดทุกวิธีทาง…” 

3) นโยบายสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
นโยบายรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (1) แถลงเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

พ.ศ.2523 ดานยาเสพติด “จะดําเนินการกวาดลางแหลงผลิตและจําหนายยาเสพติดใหโทษโดย
เด็ดขาด ฉับพลัน สวนทางดานผูติดยาเสพติดจะใหการบําบัดรักษา และอบรมใหตระหนักถึงภัยอัน
เกิดจากยาเสพติด…” 

 นโยบายรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (2) แถลงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2526 ดานการขจัดภัยยาเสพติด “จะดําเนินการกวาดลางแหลงผลิตและจําหนายยาเสพติดใหโทษ
โดยเด็ดขาด ฉับพลัน สวนทางดานผูติดยาเสพติดจะใหการบําบัดรักษา และอบรมใหตระหนักถึงภยั
อันเกิดจากยาเสพติด…” 

 นโยบายรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (3) แถลงเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
พ.ศ.2529 “อนึ่ง ปญหาการผลิตและการคายาเสพติดยังเปนปญหาสําคัญ รัฐบาลจึงมีนโยบาย ที่จะ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามตอไปอยางจริงจังและเด็ดขาด ในขณะเดียวกันในดานการ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดรัฐบาลจะรวมมือกับภาคเอกชนโดยขยายบริการใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
เพื่อใหผูเคราะหรายเหลานั้นกลับตนเปนพลเมืองดี และเปนกําลังของชาติสืบไป…” 

4) นโยบายสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  
 นโยบายรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (1) แถลงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 

พ.ศ.2531 นโยบายสังคม ดานความสงบเรียบรอยในสังคม “รักษาความสงบเรียบรอยในสังคม 
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดโดยเด็ดขาด…” 
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 นโยบายรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (2) แถลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ.2534 นโยบายสังคม ดานความสงบเรียบรอยในสังคม “รัฐบาลจะปองกันและปราบปราม      
ยาเสพติดอยางเด็ดขาด โดยรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการทําลายแหลงผลิตยาเสพติด และ  
ขอความรวมมือจากประเทศที่มีผูใชยาเสพติดสูง ใหความรวมมือแกไขปญหาอยางจริงจัง 
ขณะเดียวกันจะเนนการรณรงคในกลุมเยาวชนใหตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ทั้งจะใหมีการจัดหลักสูตรการศึกษาในเรื่องนี้ตอไปดวย…” 

5) นโยบายสมัยรัฐบาลนายอานันท  ปนยารชุน  
 รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แถลงเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2534 นโยบาย

สังคม “เรงรัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหไดผลโดยเร็วที่สุด โดยใชอํานาจที่มีอยูตาม
กฎหมายอยางเต็มที่ในการปราบปรามการผลิต การคาและการบริโภคยาเสพติด ปรับปรุงกฎหมาย
และการบังคับใชกฎหมายใหเกิดบังเกิดผลอยางแทจริง รวมทั้งการรวมมือกับสหประชาชาติและ
มิตรประเทศอยางใกลชิด นอกจากนี้ จะดําเนินการกวดขันการใชยากระตุนประสาทอยางเขมงวด 
และเรงปราบปรามจับกุมผูผลิตและผูขายที่ผิดกฎหมายอยางเด็ดขาด…” 

6) นโยบายสมัยรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา 
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา แถลงเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2538  
(1) นโยบายการเมืองและการบริหาร ในการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน “ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทอยางจริงจัง 
ดวยการสนับสนุนปจจัยการดําเนินงานอยางเต็มที่ ขยายงานดานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ให
ความรูประชาชนและองคกรประชาชน กํานัน ผูใหญบาน กลุมอาสาสมัคร และสงเสริมใหมีสวน
รวมในการปองกันอาชญากรรม รวมทั้งเรงรัดปราบปรามการผลิตและการคายาเสพติด ตลอดจน
แหลงอบายมุขอันเปนสาเหตุของการกออาชญากรรมอยางเด็ดขาด…” 

7) นโยบายสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  
รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2539 
นโยบายดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน “ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิต 
และการคายาเสพติด ยาบา และสารออกฤทธิ์ตอประสาทอื่น รวมทั้งรณรงคใหประชาชนตระหนัก
ถึงมหันตภัยและโทษของสิ่งดังกลาว…” 

8) นโยบายสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย 
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2540  นโยบายเรงดวน : การเสริมสรางเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจการ
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บรรเทาปญหาดานสังคม “เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ใหสามารถอํานวยความยุติธรรม และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน โดยเฉพาะในดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การคา           
ยาเสพติด และลดจํานวนแรงงานตางชาติที่ผิดกฎหมาย…”              

9) นโยบายสมัยรัฐบาล พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร 
รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2544 นโยบายเรงดวน : เรงรัดจัดตั้งสถาบันบําบัดผูติดยาเสพติดควบคูไปกับการปราบปราม
และปองกัน 

 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด “รัฐบาลจะเรงรัดดําเนินการเพื่อให
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดภายใตนโยบายระยะเรงดวน โดยหลักการปองกันนําหนาการ
ปราบปราม ผูเสพตองไดรับการรักษา ผูคาตองไดรับการลงโทษโดยเด็ดขาด ดังนี้ 

(1) เขมงวดกับการบังคับใชกฎหมาย และสรางกระบวนการพิเศษ เพื่อควบคุม
และปราบปรามผูคาและผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางเด็ดขาด รวดเร็วและเปนธรรม พรอมทั้งแกไข
กฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับขาราชการการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของ 
และใหรางวัลและใหการคุมครองเปนพิเศษแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนที่ใหความรวมมือใน
การปราบปรามยาเสพติด 

(2) ควบคุมการนําเขาสารเคมีที่อาจนําไปสูการผลิตยาเสพติดอยางเขมงวดและ
เสริมสรางกลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในการผลิต 

(3) สรางความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและนานาประเทศ  เพื่อ
ควบคุมและกําจัดแหลงผลิต และเครือขายการจําหนายยาเสพติดขามชาติ 

(4) แกไขปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการเขารับการบําบัดรักษาโดยให
ผูติดยาเสพติดสามารถเขารับการบําบัดและฟนฟูสูสภาพไดทันที โดยไมมีความผิดทางกฎหมาย 
พรอมจะจัดใหมีระบบการบริการบําบัดการฟนฟู การฝกอาชีพ และการปรับสภาพแวดลอม เพื่อให
ผูเสพสามารถกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติสุข 

 ดานครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ “รัฐบาลมีนโยบายในการสราง
ครอบครัวใหอบอุนและเขมแข็ง เปนหนวยพื้นฐานในการฟนฟูเศรษฐกิจและเปนภูมิคุมกันจาก
ปญหาสังคมแกสมาชิกทุกวัยในครอบครัว…” 
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10)   นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ “สนับสนุนกองทัพบกในการใหความรวมมือกับ
สวนราชการองคกรและประชาชน เพื่อการแกไขปญหายาเสพติดใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม 
รวมทั้งใหการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด…” 

เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้มีความครอบคลุมมากขึ้น ผูวิจัยขอนําเสนอสาระสําคัญ
ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2541 เร่ืองนโยบายการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนคําสั่งเชิงนโยบาย(Executive Order) ซ่ึงเปนนโยบายเรงดวน
ในการแกปญหายาเสพติดในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน ที่มีจุดมุงหมายที่จะควบคุมการ
ขยายตัวของปญหายาเสพติดและลดระดับปญหาใหไดโดยเร็ว โดยมีแนวความคิดในการแกไข
ปญหายาเสพติดในลักษณะเบ็ดเสร็จ ดวยการระดมสรรพกําลังจากทุกกลไกของสังคมใหเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงาน ดวยการจําลองรูปแบบและแนวความคิดจากการตอสูเพื่อการเอาชนะ
คอมมิวนิสต ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2533 ในอดีต คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่141/2541 เปนการ
แสดงเจตนารมณของรัฐ (General Will) ตอการแกไขปญหา โดยยกระดับปญหายาเสพติดเปนวาระ
แหงชาติ (National Agenda) เปรียบเสมือนสัญญาประชาคมและธรรมนูญในการแกไขปญหา           
ยาเสพติด ซ่ึงวางแนวทางการดําเนินงานและกําหนดหลักการดําเนินงานในทุกมาตรการและทุก
ระดับ จึงสงผลกระทบในวงกวางทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน ตลอดจน
ความรูสึกแและความคาดหวังขององคกรกลไกของสังคมและผูคนโดยทั่วไป ประกอบดวย
สาระสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรราษฎร-รัฐ-รวมใจตาน
ภัยยาเสพติด โดยการผนึกกําลังของประชาชนและหนวยราชการในการตอตานปญหายาเสพติด
อยางจริงจังและตอเนื่อง 

2)  การบริหาร 
(1) การจัดองคกร จัดองคกรดําเนินงานใน 2 ลักษณะที่รองรับกันตั้งแต

ระดับชาติไปจนถึงระดับพื้นที่ ไดแก 
ก. องคกรนโยบาย ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน

ประกอบดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) คณะอนุกรรมการที่
เ กี่ ยวของกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา เสพติดกระทรวง  ทบวง  กรม 
กรุงเทพมหานครและจังหวัด 

ข. องคกรดําเนินงานที่ทําหนาที่รับนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ไปสูการปฎิบัติประกอบดวย ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ(ศ.ปส.ช.) ศูนยปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร/จังหวัด 
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(2) การมอบอํานาจใหองคกรและบุคคลในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ดังนี้ 

ก. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)ทําหนาที่
เพิ่มเติมจากอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ในการสั่งการ
และประสาน  กระทรวง ทบวง กรม และองคกรที่ เกี่ยวของ ในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ดังนี้  

ก) ใหความคุมครองและใหคุณใหโทษตอขาราชการพลเรือน ตํารวจ 
ทหารและบุคคลอื่นๆซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 

ข) ประกาศพื้นที่เรงรัดการดําเนินงาน หากมีพื้นที่ปญหาที่ตองการให
ความสําคัญเปนพิเศษให ป.ป.ส.กําหนดองคกรและจัดกําลังรับผิดชอบเปนกรณีได 

ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆคือ 

ก) ส่ังการศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร/
จังหวัด 

ข) แตงตั้งเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานในพื้นที่ไดตามสมควร 
ค) พิจารณาใหคุณ  ใหโทษตลอดจนโยกยายผูปฏิบัติงานเพื่อการ

ปองกันปญหายาเสพติดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ
ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

ค. ผูวาราชการจังหวัด และผูวาการกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการศูนย
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยมีอํานาจในการ 

ก) อํานวยการสั่งการ ระดมสรรพกําลังของสวนราชการและองคกรที่
เกี่ยวของ 

ข) แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานในศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ศ.ปส.จ/ศ.ปส.ก.)ไดตามความจําเปน 

ค) ใหความคุมครองกับบุคคลผูปฏิบัติงานปองกัน และแกไขปญหา   
ยาเสพติดพิจารณาใหคุณใหโทษกับผูปฏิบัติงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

ง) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เกี่ยวกับการใหคุณใหโทษหรือโยกยาย
ผูปฏิบัติงาน เพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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ง. นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ผูอํานวยการเขตมี
อํานาจหนาที่ ดังนี้ 

ก) อํานวยการ ส่ังการ ระดมสรรพกําลังของสวนราชการและองคกรที่
เกี่ยวของ 

ข) แตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดตามความจําเปน 
ค) การสนับสนุน การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานมีความ

เรงดวนเปนกรณีพิเศษ 
3)  แนวทางการปฏิบัติ ประกอบดวยแนวการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) การดําเนินการทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธเชิงรุก หมายถึง การ
ดําเนินการสรางความรูและความเขาใจที่ เขาถึงกลุมเปาหมายแลวนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการประกอบดวย การทําความเขาใจในโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด การทําใหเกิดความรวมมือจากประชาชน 
หนวยงาน องคกร การรณรงค และการปฏิบัติการดานจิตวิทยามวลชน  เพื่อใหเกิดกระแสสังคมใน
วงกวางในการจัดการกับปญหานอกเหนือจากการเผยแพรใหความรูโดยการอบรมและการ
ประชาสัมพันธโดยผานสื่อตางๆที่ดําเนินการอยู 

(2) การกําหนดพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจนและมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ โดยแตละพื้นที่ยอมมีความแตกตางทางกายภาพ โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสถานการณ ปญหาที่แตกตางกัน การจําแนกแยกแยะพื้นที่ตามสถานการณที่ชัดเจน 
และกําหนดมาตรการการดําเนินงานที่สอดคลองและเหมาะสมกันแตละพื้นที่ จึงเปนปญหาสําคัญ
และจําเปน ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ขอ 6.2 ไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ในการประกาศเขตพื้นที่เรงรัดการดําเนินงาน ทั้งนี้หากมี
พื้นที่ปญหาที่ตองใหความสําคัญเปนพิเศษใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) กําหนดองคกร และจัดกําลังรับผิดชอบเปนกรณีไป 

(3) ไมใหมีผูเสพติดรายใหม และลดจํานวนผูเสพติดที่มีอยูแลว เปนการมองถึง
ความสัมฤทธิ์ผลสูงสุดหรือเปาหมายสุดทายในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เนื่องจากการแกไขปญหายาเสพติดสําเร็จเฉพาะดาน เฉพาะมาตรการ แตอาจจะไมตอบปญหาใน
ภาพรวม หรือเปาหมายสุดทายของการดําเนินงานดานยาเสพติด  คือ ทําอยางไรที่จะไมใหมีผูติด   
ยาเสพติด ถาหากไมมีผูติดหรือผูเสพยาเสพติดก็ยอมไมมีผูผลิต ผูจําหนาย แตในทางกลับกัน ถาหาก
ยังไมสามารถลดหรือแกไขปญหา ผูเสพติดที่มีอยูเดิมแลวยังเพิ่มจํานวนผูเสพติดรายใหมเกิดขึ้นอีก 
ก็ยอมเปนผลสะทอนกลับในทางบวก (Positive  Feedback) ผลักดันใหเกิดการขยายตัวของการผลิต
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และการคายาเสพติดมากขึ้น ดังนั้น ความสัมฤทธิ์ผลของการแกไขปญหายาเสพติดจึงอยูที่การ
ปองกันไมใหผูไมเคยติดยาเสพติดเสพยาเสพติด   และการแกไขใหผูติดยาเสพติดแลวเลิกเสพ       
ยาเสพติด 

(4) การปองกันยาเสพติดในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว สถานศึกษาและ
ชุมชนอยางครบกระบวนการและตอเนื่อง การปองกันยาเสพติดที่ดีที่สุด ไดแก การสงเสริมกลไก
และสถาบันสังคมในทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบันสังคมที่เปนรากฐาน ไดแกครอบครัว สถานศึกษา
และชุมชนไดเขามามีบทบาทในการปองกกันยาเสพติด โดยตองเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง 

(5) การปฏิบัติตอผูติดยาในฐานะผูปวยแนวทางปฏิบัติขอนี้ ไมไดมุงที่จะให
เจาหนาที่ละเวนการปฏิบัติละเลยตอการจับกุมผูติดยาเสพติด เนื่องจากการเสพยาเสพติด ยอมมี
ความผิดตามกฎหมาย เมื่อเจาหนาที่พบเห็นการกระทําความผิด เสพยาเสพติดก็ยอมจะตอง
ดําเนินการตามกฎหมาย การจัดกุมผูติดยาเสพติดมีผลดีสวนหนึ่ง เน่ืองจากเปนการปองกันใหสังคม
มีความปลอดภัย จากการปองกันไมใหผูติดยาไปกออาชญากรรม และกอความเดือดรอนตอสังคม 
อยางไรก็ตาม การจับกุมผูติดยาเสพติดไมใชหนทางการแกไขหรือยุติปญหายาเสพติด  ในปจจุบัน
คดียาเสพติดมากกวารอยละ 80 เปนคดีเสพและครอบครอง ซ่ึงนอกจากไมไดแกปญหาโดยตรงแลว 
ยังกระทบตอกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคดีเขาสูการพิจารณาของศาลและ
นักโทษในเรือนจําสูงขึ้น 

แนวทางการปฏิบัติในขอดังกลาวนี้ จึงไมมุงตอการจับกุมผูเสพเพื่อเพิ่มผลงาน 
และสถิติคดียาเสพติด แตมีการดําเนินงานภายใตพื้นฐานความคิดที่วา ผูติดยาเปนผูตกเปนเหยื่อของ
สังคมและสังคมควรใหความสนใจในการดูแลเอาใจใส เชนเดียวกับผูติดเชื้อเอดส ไมแสดงความ
รังเกียจและควรใหโอกาสในการกลับตัวกลับใจ ทําใหลดกระแสความรูสึกและกระแสตอตานจาก 
ผูติดยาหรือผูติดเชื้อ ซ่ึงนาจะสงผลดีตอการแกไขปญหายาเสพติดโดยรวม ตามกฎหมาย พ.ร.บ.    
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 กําหนดบทยกเวนโทษใหผูที่ติดยาเสพติด แตสมัครใจเขารับการ
บําบัดรักษากอนที่ความผิดจะปรากฏ ดังนั้น การสงเสริมจูงใจใหผูติดยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา กอนที่ความผิดปรากฏรวมทั้งการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของสถานบําบัดรักษา 
และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนสิ่งที่ตองดําเนินการตามมาเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาว 

(6) การดําเนินการตอผูคา ผูผลิต ผูนําเขาสงออกยาเสพติดและกลุมผูมีอิทธิพล
อยางเฉียบขาด บุคคลผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหาสําคัญ ทั้งการผลิต การคา การ
นําเขา สงออก รวมทั้งผูที่ใหอิทธิพลคุมครอง ถือเปนอาชญากรที่สรางความเสียหายใหแกสังคมโดย
สวนรวมมากกวาการกออาชญากรรมทั่วไป ยอมสมควรที่จะถูกลงโทษอยางจริงจัง การลงโทษ
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อยางจริงจังในที่นี้ไมไดหมายถึง การดําเนินการที่เกินขอกําหนดตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือเลือก
ปฏิบัติ ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในความ
คุมครองทางกฎหมาย  การดําเนินการตามแนวปฏิบัติดังกลาว  หมายถึง การเรงรัดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งดานการสืบสวนปราบปราม การตรวจสอบและจัดทรัพยสิน การ
ลงโทษกลุมผูกระทําผิดโดยเฉพาะกลุมผูผลิตและนักคายาเสพติดรายสําคัญ 

ความคาดหวังและผลที่นาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามคําสั่ง(Output and 
Outcome) จากเปาหมายและหนทางการดําเนินงานขางตน ส่ิงที่นาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตาม
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ประกอบดวย 

1) เกิดกระแสสังคม (Social Movement) ในการที่จะรวมมือในการแกไขปญหา   
ยาเสพติดทั้งภาครัฐและภาคราษฎร กระแสสังคมที่เกิดขึ้นนี้ไมใชกระแสของการตอสูหรือตอตาน
โดยการใชความรุนแรง แตเปนจิตสํานึกรวมกันที่จะตองเกิดขึ้นในผูคนทั่วไปและมีพลังเพียงพอใน
การที่จะกอใหเกิดความรวมมือกันแกไขปญหารวมกัน 

2) องคกรการบริหารจัดการมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ องคกรการบริหาร
จัดการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ไดใหน้ําหนักและความสําคัญตอองคกรในระดับ
พื้นที่ ความคาดหวังและผลที่นาจะเกิดขึ้นตามคําสั่ง ไดแก ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด (ศ.ปส.ก./จ.) มีความเขมแข็ง มีเอกภาพบนพื้นฐานของความรวมมือ
ระหวางหนวยงานสามารถดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องในระยะยาว  แมวาคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 จะใหน้ําหนักและความสําคัญตอการดําเนินงานระดับจังหวัดแตไมได
หมายความวา ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร/จังหวัด (ศ.ปส.ก./จ.)         
จะดําเนินงานไปโดยลําพังศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร/จังหวัด 
(ศ.ปส.ก./จ.) จะตองดําเนินงานควบคูไปกับองคกร ภาคราษฎรและทองถ่ินในการกระตุนและ
สงเสริมใหเกิดประชาคมการดําเนินงานรวมกัน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) ซึง่เปน
รากฐานขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 

3) ปญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลง ซ่ึงถือเปนเปาหมายสูงสุดของการ
ดําเนินการลดความรุนแรงของปญหา อาจเปนความรุนแรงในแงผลกระทบตามความรูสึกของ
ประชาชนทั่วไป โดยที่ผูคนทั่วไปในสังคมรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมเกิดสภาวะ
หวาดระแวงวาลูกหลานจะไปติดยาหรือผลกกระทบดานอื่นๆจากปญหาดานยาเสพติด สามารถทีจ่ะ
จัดการควบคุมปญหาได แมยาเสพติดจะไมหมดไปก็นาจะบรรลุตามวัตถุประสงคไดในระดับหนึ่ง 

ปจจัยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามคําสั่ง ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ภายใตคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ขึ้นอยูกับความสามารถในการแปลงคําสั่งไปสูการ
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ปฏิบัติไดมากนอยพียงใด ความสามารถที่จะผนึกกําลังประชาชน และหนวยราชการในการ
ดําเนินงานความสามารถที่แปลงคําสั่งไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนองคกรและกลไกคําสั่งที่จัดตั้งขึ้น
สามารถจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีปจจัยสําคัญที่กําหนดประกอบดวย 

1) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและแนวคิด (Paradigm and Concept) ตอการมอง
ปญหาและการดําเนินงานดานยาเสพติด ถากระบวนทัศนและแนวความคิดไมเปลี่ยนแปลงยอม
สงผลถึงวิธีการดําเนินงาน วิธีการปฏิบัติก็ยอมไมเปลี่ยนแปลง แนวความคิดสําคัญไดแก การมอง
ปญหาและการดําเนินงานในลักษณะองครวม จากการมุงตอความสําคัญเฉพาะมาตรการ เฉพาะ
กลุมเปาหมาย เฉพาะพื้นที่ อาจจะบรรลุผลในระดับยุทธศาสตรหรือระดับผลรวมของการแกปญหา 

2) ความรวมมือของประชาชนโดยทั่วไป หมายถึง การที่จะตองระดมพลังหรือ
สรางกระแสความรวมมือของสังคมในวงกวางใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ดวยความ
ตระหนักในภาระหนาที่ของทุกคนในสังคม ไมใชหนาที่ของผูใดผูหนึ่งหรือหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งการใหความสําคัญตอการทํางานรวมกันระหวางภาครฐัและภาคราษฎรการ
เกิดเอกภาพในการดําเนินงานบนพื้นฐานของความรวมมือมากกวาการสั่งการและการใชอํานาจ 

3) ความพรอม ความตั้งใจและความจริงจังของบุคลากร บุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ยาเสพติดเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการที่จะทําให คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 
141/2541 บรรลุตามวัตถุประสงคทั้งในฐานะที่เปนผูกระตุนสงเสริม (Change Agent) ใหเกิด
กระบวนการดําเนินงานตางๆ และในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ
เปนเจาพนักงานใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองมีความรูความ
เขาใจ (Knowledge) มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีตอการดําเนินงาน มีทักษะ (Skill) ในระบบที่เกี่ยวของ
ที่สําคัญคือมีความซื่อสัตยสุจริต ดังนั้นกระบวนการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการบริหารจัดการ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งระบบการใหคุณใหโทษ การคุมครอง และสงเสริมบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่
เพื่อเปนแรงจูงใจ และการลงโทษผูเกี่ยวของกับอิทธิพล และผลประโยชนดานยาเสพติดจึงเปนส่ิง
สําคัญ และจําเปนตองดําเนินการควบคูไปกับกระบวนการแกไขปญหายาเสพติด 

4) ความเปนระบบและตอเนื่องของกการดํา เนินงาน  โดยที่คํ า ส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 มุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคของสังคม  จึงมีความหลากหลายของ
องคกร กลไกและระบบที่เกี่ยวของ การดําเนินงานอยางเปนระบบที่มีความสอดคลองสัมพันธกัน
ในระหวางกลไกและระบบงานตางๆจึงมีความสําคัญ และตองเกิดกระบวนการดําเนินงานใน
ลักษณะที่ตอเนื่องไมใชเกิดขึ้นในลักษณะไฟไหมฟาง 

จะเห็นไดวากรอบนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพติดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องจนเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐบาล พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ที่
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ประกาศชัดเจนในการทําสงครามกับปญหายาเสพติด โดยนํายุทธศาสตรพลังแผนดินมาใช จนเกิด
เปนรูปธรรมของการแกไขปญหายาเสพติดหลายเรื่อง เชน การปราบปราม การแกไขกฎหมาย การ
บําบัดรักษา การปองกัน และการจัดระเบียบสังคม แตดวยสภาพปญหาที่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว 
เครือขายผูคา ผูขาย มีการพัฒนาตนเองไปมากประกอบกับการทํางานที่ยังคงใชรัฐเปนศูนยกลาง
ปญหาและใชมาตรการปราบปรามเปนหลัก จึงยังคงทําใหการแกไขปญหายาเสพติดไมไดผล
เทาที่ควร 
  
 2.5.2  แนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติป 2546   

จากการประชุมคณะอํานวยการแกไขปญหายาเสพติด ของศูนยปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปส.ตร.) ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 
2545 ณ หองประชุม 1 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.สันต  ศรุตานนท ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(ผบ.ตร.) เปนประธาน และผูเขารวมจากหนวยงานตางๆ ในสังกัด อาทิ ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค
1 – 9 (ผบช.ภ.1 – 9) ผูบัญชาการตํารวจนครบาล (ผบช.น.) ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
(ผบช.ก.) ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด) และผูบัญชาการตํารวจปราบปราม        
ยาเสพติด (ผบช.ปส.) ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการตามที่ กองบัญชาการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เสนอแนวทาง การปองกนัและปราบปรามยาเสพติด ป 2546 ดังนี้ 

1) สํารวจเปาหมายเครือขายการคายาเสพติดและผูคายาเสพติดใหเปนปจจุบัน 
แลวจําแนกเปาหมายเปนระดับใหชัดเจน และมอบภารกิจใหชุดปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดในระดับตาง ๆ ดําเนินการเนนการ สืบสวนทางการเงินเพื่อลิดรอน และทําลายเครือขาย
การคายาเสพติดโดยใชมาตรการตรวจสอบทรัพยสิน และยึดทรัพยตลอดจนมาตรการทางภาษี ทั้งนี้
ใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ทุกระยะ 

2) จัดทําและพัฒนาระบบการขาวที่เกี่ยวของกับเครือขายผูผลิตและผูคายาเสพติด
ใหเปนปจจุบันและทันสมัย สามารถตอบสนองการปองกัน และปราบปรามยาเสพติดไดอยาง 
รวดเร็ว โดยใหกองบัญชาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กําหนดมาตรการและ
แนวทางการขาวใหแกฝายขาวของ ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ศปส.) ในแตละระดับ 

3) ยกระดับการดําเนินการในการควบคุมและปราบปรามขบวนการคาเคมีภัณฑ 
สารตั้งตน และอุปกรณที่ใชในการผลิตยาเสพติด ใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
ศูนยปราบปรามน้ํายาเคมีและสารตั้งตนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของกองบัญชาการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  เปนศูนยกลางในการอํานวยการ กํากับดูแล และประสานขอมูลกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหมีการจัดตั้งชุด สืบสวนปราบปรามน้ํายาเคมีและสารตั้งตนในภาคและ
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จังหวัดที่มีพื้นที่ ที่กฎหมายกําหนด ใหเปนเขตปลอดสารเคมีและสารตั้งตนผลิตยาเสพติด ตลอดจน
จังหวัดที่เปนเสนทางลักลอบสงออกและนําเขา   น้ํายาเคมี และสารตั้งตน 

4) ใหมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดบนเสนทางคมนาคมใหมีลักษณะเปน 
เครือขายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีความสัมพันธทั้งในยุทธศาสตรเสนทางและเวลา โดยมี 
กองบัญชาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ทําหนาที่เปนศูนยวิเคราะหขอมูลติดตาม
แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงเสนทางลักลอบลําเลียงยาเสพติดอยางตอเนื่อง เพื่อแจงใหหนวยที่
เกี่ยวของทราบเพื่อปรับแผนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดใหทันตอสถานการณอยูเสมอ 

5) การจัดตั้งดานตรวจยานพาหนะบนเสนทางหลวงที่มีลักษณะถาวร สามารถ
ตรวจ คัดกรองยานพาหนะจํานวนมาก  เพื่อตรวจสอบยานพาหนะตองสงสัยโดยมีอุปกรณ
สนับสนุนการตรวจสอบที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจคนยาเสพติด ที่ซุกซอนมาใน
ยานพาหนะไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 

6) ดําเนินมาตรการในการปองกันโดยเนนเปาหมายเด็กและเยาวชนทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษาเปนหลัก อาทิ กําหนดตัวเจาหนาที่ตํารวจที่ทําหนาที่ประสานงาน 
และใหความชวยเหลือ ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหชัดเจน บรรยาย
ใหความรู และฝกทักษะการปฏิเสธการใชยาเสพติดใหแกเด็กนักเรียน จัดคาย ยุวชนตานภัย           
ยาเสพติดเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่เปนประโยชนในชวงปดภาคการศึกษา 

7) ใชชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ เขาดําเนินการปลุกจิตสํานึกให
ประชาชน เขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสนับสนุน ใหมีการจัดตั้ง
แกนนําชุมชนเพื่อตอตานยาเสพติด   
   
 2.5.3  นโยบายการการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

1) ดานการปราบปรามยาเสพติด         
(1) เนนการสืบสวนปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีลักษณะ

เปนเครือขาย ขบวนการ และการกระทําความผิดที่เกินขีดความสามารถของตํารวจหนวยอ่ืน 
(2) เนนการสืบสวนปราบปรามแหลงผลิต ผูคายาเสพติดรายสําคัญ การสกัด

กั้นการลักลอบลําเลียงนําเขาและสงออกยาเสพติด สารตั้งตนและเคมีภัณฑ 
(3) จัดระบบเครือขายการขาวยาเสพติด ใหครอบคลุมและเปนเอกภาพ 

สามารถสนับสนุนภารกิจของหนวย ตลอดจนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการประสานการขาวกับ หนวยงานตางประเทศที่เกี่ยวของ 
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(4) นําเทคโนโยลีสมัยใหมมาใชในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด และการ
ดําเนินการดานการขาว  

2) ดานการสอบสวน  
(1) ดํารงการสอบสวนคดียาเสพติดใหมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม บนพื้นฐานของ

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน 
(2) เพิ่ม ขยาย กระจายกลไกการสอบสวนคดียาเสพติดรายสําคัญ และการ

ตรวจสอบทรัพยสินใหกับตํารวจทองที่ 
(3) พัฒนากฎหมายใหม เพื่อใหสามารถเปนกลไกกําจัด ผูคายาเสพติดราย

สําคัญและ เครือขายขบวนการคายาเสพติดไดอยางแทจริง     
3) ดานการพัฒนา        

(1) ศึกษาและปรับปรุงแกไขกําหนดหนาที่การงานและโครงสรางของ 
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ใหมีความเหมาะสมสอดคลองตามสถานการณ
เปล่ียนแปลงของยาเสพติด 

(2) พัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน ยึดถือความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ตั้ง มีความกลาหาญ เสียสละและสามัคคี 

(3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานเทคนิควิธีการสืบสวน ทักษะดาน
ยุทธวิธี และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(4) เรงรัดการแสวงหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิาน 

(5) ใหความสําคัญและสงเสริมสวัสดิการให เหมาะสม  สอดคลองกับ
สภาวการณเศรษฐกิจ  

4) ดานการเปนฝายอํานวยการ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ     
(1) สรางและพัฒนาระบบบริหารงาน  อํานวยการ  สนับสนุนใหมีความ

คลองตัว ฉับไวทันเวลา ตอบสนองอยางสอดคลองตามความตองการของผูบังคับบัญชา ใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองตามสถานการณเปล่ียนแปลงของยาเสพติด 

(2) พัฒนาประสิทธิภาพในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล การจัดทําแผน การ
ประสานแผน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 

(3) เสริมสรางการจัดระบบงบประมาณใหมีความรวดเร็ว และตอบสนองความ
ตองการ ของหนวยปฏิบัติอยางแทจริง 
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(4) พัฒนาและปรับกลยุทธในการปราบปรามยาเสพติด และเสริมสรางแนวคิด
การแกไขปญหายาเสพติด ในดานการปองกันการแพรระบาดยาเสพติด 

5) ดานการปกครองบังคับบัญชา 
(1) เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนที่ยอมรับในเรื่องความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 

สามัคคี และซ่ือสัตยสุจริต และยกยองบุคลากรที่เปนแบบอยางของหนวย 
(2) เสริมสรางระบบคุณธรรม ทั้งในดานการพิจารณาความดี ความชอบและ

การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนงบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม ความถูกตอง และความโปรงใส 
(3) กระตุนเตือนใหผูบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี ตามแบบ

ธรรมเนียมตํารวจแกผูใตบังคับบัญชา (สํานักงานตํารวจแหงชาติ www.police.go.th, 19 พฤศจิกายน 
2546)  

 

2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 ประชา  พรหมนอก  (2532 : บทคัดยอ) ศึกษาถึงตํารวจชุมชนสัมพันธกับการพัฒนาสังคม
ผลจากการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพันธในพื้นที่เปาหมายไดสรางเครื่องมือวัดวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบอยางมีระบบ  พบวามีผลตอการลดลงของคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ คดี
ประทุษรายตอชีวิต รางกายและเพศ คดีประทุษรายตอทรัพย ลดลงรอยละ 8.32 ,10.36 และ8.54 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2530 ในชวงเวลาเดียวกัน และคดีรัฐเปนผูเสียหายมีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.71 ทางดานคุณภาพชีวิตคือทัศนคติและความรูสึก พบวา ตํารวจเอาใจใสตอกิจกรรม
ชุมชนมากขึ้น และประชาชนเห็นวางานตํารวจชุมชนสัมพันธ มีสวนทําใหลดปญหาอาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด ปญหาอบายมุข ปญหาเด็กและเยาวชน แกไขปญหาจราจร ลดปญหาอัคคีภัย และที่
สําคัญคือเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางตํารวจกับประชาชน ประชาชนเขามามีบทบาทและ
สนับสนุนงานของตํารวจในลักษณะกิจกรรมรวมมือ ชวยเหลือกันและกัน พยายามที่จะจัดระบบ
การรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกชุมชนและหมูบานของตนเองใหพึ่งตนเองได
ในระดับหนึ่ง เพื่อที่จะประสานสัมพันธกับงานของตํารวจใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบสุขแกชุมชนและสังคมประเทศชาติในที่สุด 
 ประหยัด  นาลา  (2536 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาถึงการดําเนินงานตํารวจชุมชนสัมพันธ : 
กรณีศึกษา สน.ชนะสงคราม ผลจากการศึกษาการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพันธของ สน.       
ชนะสงครามโดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางพื้นที่เปาหมายที่จัดกิจกรรมตํารวจชุมชนสัมพันธ กับ
พื้นที่นอกเปาหมาย พบวางานตํารวจชุมชนสัมพันธมีสวนชวยลดปญหาอาชญากรรม ปญหา         
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ยาเสพติด ปญหาอบายมุข ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาจราจรและปญหาอัคคีภัย นอกจากนี้ยังชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางตํารวจกับประชาชน 
 อัญชลี  รัชนกุล  (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของประชาชนตอบทบาทของตํารวจชุมชนประจําตําบล ผลการวิจัยพบวา การ
ส่ือสารระหวางตํารวจชุมชนกับประชาชนอยูในระดับต่ําที่สุด ส่ือที่ใชคือส่ือบุคคล การรับรูภาวะ
หนาที่ยังอยูในระดับต่ํา สวนการรับรูการปฏิบัติงานจริงอยูในระดับปานกลาง ความคาดหวังใน
คุณลักษณะและการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจชุมชนอยูในระดับปานกลาง ชองทางการสื่อสารที่
ประชาชนตองการคือผานสื่อบุคคล ปญหาของตํารวจชุมชนคือ การขาดงบประมาณ การขาด
ประสิทธิภาพของราษฎรอาสาสมัคร และสภาพปญหาของบางพื้นที่เกินความสามารถของตํารวจ
ชุมชน 
 ธีระวุฒิ  ทองรอด  (2542 : 123 - 129) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตํารวจชุมชน
เชิงรุกในทัศนะของเจาหนาที่ตํารวจภูธรภาค 1 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจมีความรูความ
เขาใจ และทัศนะตอแนวคิดงานตํารวจชุมชนอยูในระดับสูงโดยมีความเห็นวางานตํารวจชุมชนเชิง
รุกเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและเห็นวาการ
ปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสอดคลองกับความตองการของประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน นอกจากนี้
ยังเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางตํารวจกับประชาชน และชวยปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของสภาพการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนท่ีดําเนินการอยู
ในปจจุบันนั้น สวนใหญแลวมีการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนในทุกสถานี
ตํารวจ แตสวนใหญจะเปนการปฏิบัติงานดานจราจรและรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและการ
ปฏิบัติงานในดานการบริการดานธุรการ พบวายังมีขอจํากัดในดานสถานที่สําหรับใหบริการแก
ประชาชนและดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานตํารวจชุมชนใหกับประชาชนและชุมชนที่อยูใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนพบวา มีปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนนั้นอยูในระดับปานกลาง ปญหาที่ประสบมากที่สุดไดแก 
ปญหาดานงบประมาณ ซ่ึงรวมถึงการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับเจาหนาที่ตํารวจและการจัดหา
อุปกรณ เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รองลงมาไดแกปญหาดานกําลังพลซ่ึงจําเปนตองมี
ผูปฏิบัติงานตํารวจชุมชนที่มีลักษณะเหมาะสมเชน มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงาน กับชุมชนได ปญหาอุปสรรคที่พบนอยที่สุดไดแก ปญหาอุปสรรคดานผูบังคับบัญชาซึ่ง
ขาราชการตํารวจมีความเห็นวาผูบังคับบัญชามีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับงานตํารวจ
ชุมชน มีการรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน มีความเปนธรรมในการแกไขปญหาและเปนที่
ปรึกษาได 
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 ดําเนิน  ระแบบเลิศ  (2542 : 75 - 79) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูนํา
ชุมชนในการปองกันการแพรระบาดยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดนครราชสีมา ผลการศกึษา
พบวา ปจจัยภูมิหลังของผูนําชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 40 – 
50 ป สมรสแลวและอยูกับคูสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาดํารงตําแหนงนอย
กวา 5 ป อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพเสริม รายไดตอเดือน 3001 – 5000 บาท ไมเคยตกเปน
ผูเสียหายคดียาเสพติด อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปจจัยความสัมพันธกับเจาหนาที่ตํารวจ    
สวนใหญมีการรูจักหรือคุนเคย มีการติดตอประสานงาน มีการชวยเหลือ และการพบปะสังสรรค 
ปจจัยความสนใจและรับรู สวนใหญสนใจปญหายาเสพติด ปญหาการแพรระบาด และการรับรู
ขาวสาร ปจจัยความพรอมของผูนําชุมชนที่จะใหความรวมมือกับตํารวจสวนใหญมีนอยมาก ปจจัย
การมีสวนรวมในการปองกันการแพรระบาดยาเสพติด สวนใหญจะมีสวนรวมเฉพาะการจัด
กิจกรรมหรือโครงการในการปองกันการแพรระบาดยาเสพติด เพียงอยางเดียว 
 คมกริช  ศิลาทอง  (2544 : 55 - 57) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของ
ขาราชการตํารวจในการปราบปรามยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณี : ตํารวจชุดปฏิบัติการปราบปราม 
ยาเสพติดตํารวจภูธรภาค 1 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด
เห็นวา การสนับสนุนจากหนวยงานดานรายไดและสวัสดิการยังไมเพียงพอกับความตองการ และ
ยังตองเสี่ยงภัยอันตรายในการปฏิบัติงาน สวนการสนับสนุนจากหนวยงานดานอุปกรณ เครื่องมือ
และยานพาหนะ  ยังไมเพียงพอกับความตองการและไมมีประสิทธิภาพดีเทาที่ควรและการ
สนับสนุนจากหนวยงานดานความรูความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจ พบวา เจาหนาที่ตํารวจสวน
ใหญยังขาดความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวนและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี การรับรู
อิทธิพล ดานผูมีอิทธิพล พบวาเจาหนาที่ตํารวจยังมคีวามรูสึกเกรงกลัวอิทธิพล ซ่ึงทําใหมีผลตอการ
ปราบปรามยาเสพติด ไมไดตามเปาหมาย 
 อุทัย  ลายภูคํา  (2545 : 137 - 138) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของประชาชนในระดับชุมชน ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตอําเภอ         
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มีอายรุะหวาง 14 – 60 ป สวนใหญเปนชาย มีอายุระหวาง 14 – 30 ป จบ
การศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสแลว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดของ
ครอบครัวเฉลี่ยตอปนอยกวา 50,000 บาท และมีรายจายของครอบครัวเฉลี่ยตอปนอยกวา 50,000 
บาท และสวนใหญไมมีตําแหนงทางสังคม ประชาชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับยาเสพติดอยูใน
ระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติดอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของประชาชนตอการ
สนับสนุนทางสังคม 1) การสนับสนุนจากครอบครัว อยูในระดับ มาก 2) การสนับสนุนจาก
ประชาชนทั่วไป อยูในระดับ ปานกลาง 3) การสนับสนุนจาก อบต. และภาคราชการอ่ืน อยูใน
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ระดับ มาก 4) การสนับสนุนจากภาคธุรกิจ อยูในระดับ ปานกลาง 5) การสนับสนุนจากองคกร
พัฒนาเอกชน อยูในระดับ ปานกลาง 6) การสนับสนุนจากกลุมหรือองคกรชุมชน อยูในระดับ   
ปานกลาง 7) การสนับสนุนจากผูนําชุมชน อยูในระดับ ปานกลาง พฤติกรรมการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของประชาชนในระดับชุมชน อยูในระดับมาก รอยละ 52.3 ระดับปานกลาง      
รอยละ 31 และระดับนอย รอยละ 16.7 ปจจัยที่นํามาศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของประชาชนในระดับชุมชน 9 ปจจัย คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ตําแหนงทางสังคม ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก
ประชาชนทั่วไป การสนับสนุนจากกลุมหรือองคกรชุมชน และการสนับสนุนจากผูนําชุมชน  
 

 กลาวโดยสรุป  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยบทบาทของ
ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในการแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจน แนวนโยบายการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล และแนวทางการปฏิบัติของหนวยราชการตางๆ ซ่ึงไดเรงรัด
ดําเนินการในการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด พรอมกันนี้ รัฐบาลจะจัดใหมีระบบการบริการ
บําบัดและฟนฟู การฝกอบรมดานอาชีพ และการปรับสภาพแวดลอมใหแกผูเสพยาเสพติดอยาง
ทั่วถึง เพื่อใหผูเสพสามารถกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติสุข ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวไดสงผลให
ปริมาณยาเสพติดภายในประเทศลดนอยลง แตก็ใชวาจะกําจัดใหหมดไปจากประเทศไดโดยส้ินเชิง 
จักตองดําเนินการทางดานชุมชนและมวลชนสัมพันธควบคูไปดวย เพื่อปองกันการกลับมาระบาด
ซํ้าในอนาคต 
 ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ตํารวจเห็นวาการไดศึกษาบทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธในการแกไขปญหายาเสพติด จะสงผลใหเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธไดรู
และเขาใจบทบาทของตนเองในการแกไขปญหายาเสพติด และนํามาเปนประโยชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใหสัมฤทธิ์ผล เพื่อลดการแพรระบาดและการกลับมาของยาเสพติดใน
ประเทศไทยตลอดไปในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 


