
สัน 1.2 cm ขนาดรูปเล่ม A4 = 8.25 x 11.75 inch (21 x 29.7 cm)  /  จำานวนหน้า 240 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 61-0361_cover



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เรื่อง  การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทํา  

   ความผิดเก่ียวกับยาเสพตดิ 

 

 

             

 1. พล.ต.ต.สมชาย  ชูช่ืน   ผบก.วจ. 

  2. พ.ต.อ.ชิดชนก  พรหมสวัสดิ์  รอง ผบก.วจ. 

 
 
 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาศิร ิ สุวรรณานนท คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 

1. พ.ต.อ.ลํ้าพันธุ     พรรธนประเทศ ผกก.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

2. พ.ต.ท.หญิง ปานมณี นนทะโคตร  รอง ผกก.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

3. พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน  ควรชัยตระกูล สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

4. พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย  สว.ฝอ.วจ. ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานวิจัย  
                                                       และประเมินผล 3 วจ. 

5. ร.ต.อ.เอกพล กุดหอม  รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

6. ร.ต.อ.หญิง วรรณภา วุฒิเจริญ  รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

7. ร.ต.ท.หญิง ภัชราภรณ บางพรมบาง  รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

8. ร.ต.ต.กร หงษพันธุ  รอง สว.(อก.)กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

9. ส.ต.ต.อริญชยวิธน ชนารา  ผบ.หมู กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

10. ส.ต.ต.อนิรธุ รินชมภู  ผบ.หมู กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 

การศึกษาวิจัย 

ท่ีปรึกษา 

คณะผูวิจัย 

อาจารยท่ีปรึกษา 





ก 
 

คํานํา 
           
 สถานการณปญหายาเสพติดท่ีประเทศไทยกําลังประสบอยูในปจจุบันถือไดกําลังทวีความ
รุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาเสพติด วิธีการซ้ือขายยาเสพติด และขยายการ
แพรระบาดไปสูกลุมผูเสพท่ีมีอายุนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งแพรระบาดไปยังกลุมเด็กและเยาวชน 
ซ่ึงเปนอนาคตสําคัญของชาติ ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาทางสังคมท่ีเริ่มตั้งแตปญหา
ครอบครัวแตกแยก กอเหตุชิงทรัพย วิ่งราวทรัพย ลักขโมยทรัพยสิน ปญหาการขมขืนกระทําชําเรา 
การใชความรุนแรง การทํารายรางกาย การฆาตกรรม และยกระดับไปสูการเปนปญหาอาชญากรรม 
ท่ีสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ัวไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิด 
ความเสียหายตอทรัพยสินสวนรวมของประเทศ อันสงผลกระทบดานลบไปสู ทุกภาคสวน 
ของสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไข
ปญหายาเสพติดกันอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 จากสถานการณปญหายาเสพติดท่ีแพรขยายไปท่ัวทุกภาคสวนของประเทศ จําเปนอยางยิ่ง 
ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ 
การกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยตรง ตองแสวงหาแนวทางแกไขปญหายาเสพติดอยางเรงดวน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนของชาติท่ีมีจํานวนมากข้ึน
และมีความรุนแรง หนวยงานทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตองตระหนักถึง
ความสําคัญและผลกระทบจากปญหาดังกลาว และหันมาใหความรวมมือกันแกไขปญหาอยางจริงจัง
และยั่งยืน ดังนั้น กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดจัดทํา
โครงการวิจัย “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด” เ พ่ือศึกษาถึงลักษณะ สาเหตุ และการมีสวนรวมของประชาชนในการแสวงหา 
แนวทางแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด รวมถึงแนวทางในการ
ปองกัน มิใหเด็กและเยาวชนไมกลับไปเก่ียวของและกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนตอไป 
 
 

กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

กันยายน 2561 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ พลตํารวจตรีสมชาย ชูชื่น ผูบังคับ

การกองวิจัย และพันตํารวจเอกชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รองผูบังคับการกองวิจัย ท่ีไดใหคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะและตรวจสอบแกไขขอบกพรอง จนทําใหการศึกษาวิจัยฉบับนี้ มีความสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ท่ีไดแนะนําแนวทาง องคความรู และขอขอบพระคุณ 

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีเอ้ือเฟอและให 

ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลภาคสนาม ตลอดจนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ และผูตอบ

แบบสอบถามทุกทานท่ีใหความรวมมือจนทําใหการดําเนินการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีสนับสนุนโครงการวิจัยจนไดผลงานวิจัยท่ีเปน

ประโยชนตอประชาชนและสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางแทจริง 

 
คณะผูวิจัย 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุ ลักษณะ และพฤติกรรมของการกระทําความผิด 
ของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด  และระดับการมีสวนรวมของประชาชน มาตรการทางสังคม
และมาตรการในการปองกันปราบปรามของเจาหนาท่ีตํารวจในการแกไขปญหาการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด โดยเก็บขอมูลจาก 

 1) กลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ีเ ก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี

กองบัญชาการตํารวจนครบาล (เด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร) จํานวน 120 ตัวอยาง ในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 1-9 (เด็กและเยาวชนท่ีถูก

ควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีมีสถิติการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดสูง) 

ตํารวจภูธรภาคละ 120 ตัวอยาง รวม 1,080 ตัวอยาง รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 1,200 ตัวอยาง 

 2) กลุมตัวอยางประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล 120 ตัวอยาง 

ในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 1-9 ตํารวจภูธรภาคละ 120 ตัวอยาง รวม 1,080 ตัวอยาง รวมกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น 1,200 ตัวอยาง 

 3) กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและ 

งานสืบสวน ในพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล 120 ตัวอยาง ในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 1-9 

ตํารวจภูธรภาคละ 120 ตัวอยาง รวม 1,080 ตัวอยางรวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 1,200 ตัวอยาง 

 

สรุปผลการศึกษา 
 1. เด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
   1) ขอมูลท่ัวไปของเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร และในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 1 - 9 (เด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมอยูในสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีมีสถิติการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดสูง) จํานวน 1,187 

ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 16 - 18 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ซ่ึงเปนสถานศึกษาในสังกัดของรัฐบาล พักอาศัยกับครอบครัว (พอ-แม) ประเภทท่ีพักอาศัยเปนชุมชน

ชนบท ผูปกครองประกอบอาชีพลูกจางชั่วคราว/รับจางท่ัวไป และสถานภาพครอบครัวพอแมแยกกันอยู/

หยาราง หมายเหตุ : กลุมตัวอยางในภาค 6 มีจํานวนไมครบตามกําหนด (120 คน) เนื่องจากสถิติ

การเกิดคดีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมีนอย และ ภ.จว.สุโขทัย ไมมีสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจึงตอง

สงตอเด็กและเยาวชนไปยังสถานแรกรับของ ภ.จว.พิษณุโลก 

   2) พฤติกรรมการกระทําความผิดเ ก่ียวกับยาเสพติดของกลุมตัวอยาง พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ เคยกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในประเภทยาบา มีพฤติกรรมเก่ียวของ

กับยาเสพติดในลักษณะเปนท้ังผูครอบครองเพ่ือจําหนายและเสพ ซ่ึงมีสาเหตุการกระทําความผิดจาก



ง 
 

การอยากรู/อยากทดลอง ระยะเวลาท่ีเขาไปเก่ียวของไมเกิน 1 ป มีรายไดจากการขาย/ขนยาเสพติด 

1,001 - 5,000 บาท ตอครั้ง วิธีการขายทางโทรศัพทแลวนัดหมายสถานท่ีรับยาเสพติด โดยใชเงินสด

ในการขาย หวงเวลาท่ีมีการขายคือ แลวแตโอกาสหรือขายในเวลาไหนก็ไดแลวแตสะดวก 

 กรณีกลุมตัวอยางเปนผูเสพสวนใหญ มีวิธีการซ้ือยาเสพติดทางโทรศัพทแลวนัดหมาย

สถานท่ีรับเสพติด โดยใชเงินสดในการซ้ือยาเสพติด หวงเวลาท่ีมีการซ้ือยาเสพติด คือ แลวแตโอกาส

หรือซ้ือในเวลาไหนก็ไดแลวแตสะดวก กลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดไดกระทํา

ความผิดในคดีอ่ืน คือ ลักทรัพย 

   3) ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในปองกันและปราบปรามและ 

การอํานวยการยุติธรรมการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด ในภาพรวม 

มีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.14 คิดเปนรอยละ 62.73  

 ในดานการปองกันและปราบปรามกลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ 

“เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.21 คิดเปนรอยละ 64.28  

 - ในดานการปองกันและปราบปรามเม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยาง 

มีระดับความเชื่อม่ันสูงสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจมีการจับกุมเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูเสพหรือผูจําหนาย 

ยาเสพติดอยางจริงจัง รองลงมา คือเคยเห็นเจาหนาท่ีตํารวจออกตรวจตามโรงเรียน หอพักรานเกม/

อินเทอรเน็ตและเคยเห็นเจาหนาท่ีตํารวจเขาไปจัดอบรมโครงการแดร หรืออบรมใหความรูเก่ียวกับ 

ยาเสพติดในโรงเรียนหรือชุมชนท่ีทานพักอาศัย ตามลําดับ 

 ในดานการอํานวยการยุ ติธรรม พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อ ม่ัน 

อยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.06 คิดเปนรอยละ 61.18  

 - ในดานการอํานวยการยุติธรรมเม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยาง 

มีระดับความเชื่อม่ันสูงสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดดวย

ความเปนธรรม รองลงมา คือเจาหนาท่ีตํารวจมีการอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติใหกับเด็กและเยาวชน

กอนดําเนินการสอบสวน เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมมีการรับเงินใตโตะ 

และเจาหนาท่ีตํารวจดําเนินการสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพเขารวมในการสอบสวน เชน พนักงานอัยการ 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห เปนตน ตามลําดับ 

2. ประชาชนท่ัวไป 

   1) ขอมูลท่ัวไปของประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ภาค 1 - 9 และ บช.น. ท้ังหมด

จํานวน 1,208 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 - 30 ป สถานภาพ

สมรส การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พักอาศัยในชุมชนเมือง 

ไมมีสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนเด็กและเยาวชน และเปนครอบครัวท่ีมีสมาชิกเปนเด็กและเยาวชน

จํานวน 2 คน  
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   2) ระดับการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมอยูในเกณฑ “มีสวนรวม

นอย” มีคาเฉลี่ย 2.54 คิดเปนรอยละ 50.70  

 ระดับการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด เม่ือพิจารณาแตละประเด็น กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมอยูในเกณฑ  

“มีสวนรวมปานกลาง” พบวา ระดับการมีสวนรวมกับโรงเรียน/ชุมชน/ผูปกครอง และเจาหนาท่ี

ตํารวจสอดสองดูแลเด็กและเยาวชน ไมใหไปเก่ียวของกับยาเสพติดและการมีสวนรวมในการแบงปน

ความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับคนในชุมชน ตามลําดับ   

 กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมอยูในเกณฑ “มีสวนรวมนอย” พบวา การเขารวม 

ปรึกษา หารือ กับเจาหนาท่ีตํารวจ และทําการศึกษาวิเคราะหปญหาและสาเหตุของเด็กและเยาวชน 

ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด มีสวนรวมในการใหขอมูล เบาะแส เก่ียวกับยาเสพติดใหกับเจาหนาท่ีตํารวจ 

หรือหนวยงานภาครัฐ ทานรวมฝกอบรม ใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับ 

คนในชุมชน และการมีสวนรวม ติดตามและประเมินผล ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

กับเจาหนาท่ีตํารวจ ตามลําดับ 

   3) ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปราม 

และการอํานวยการยุติธรรม ในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เชื่อม่ัน

ปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.03 คิดเปนรอยละ 60.53 

  ในการปองกันและปราบปราม พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ 

“เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 2.95 คิดเปนรอยละ 58.94  

    ในการปองกันและปราบปรามเม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยาง 

มีระดับความเชื่อม่ันสูงสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจสามารถสืบสวน ดําเนินคดี และขยายผลเพ่ือจับกุม 

กับผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดรายใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ เจาหนาท่ีตํารวจประสานงาน

รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือปองกันปราบปรามยาเสพติด มีการจัดอบรมใหความรู

เก่ียวกับกฎหมาย บทลงโทษ และผลกระทบของยาเสพติดอยางสมํ่าเสมอ และเจาหนาท่ีตํารวจ

ประสานความรวมมือจากประชาชนในการใหขอมูล เบาะแส เพ่ือสืบสวนดําเนินคดีท่ีเก่ียวของกับ 

ยาเสพติด ตามลําดับ 

  ในดานการอํานวยความยุติธรรมในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางประชาชน 

มีความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.11 คิดเปนรอยละ 62.11  

 ในดานการอํานวยความยุติธรรม เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยาง 

มีความเชื่อม่ันสูงสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจมีความรู ความสามารถในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับยาเสพติด รองลงมา คือเจาหนาท่ีตํารวจสามารถบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดไดอยาง



ฉ 
 

รวดเร็ว ตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดอยาง

ถูกตองเปนธรรมและเทาเทียมกัน และเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

ไมแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบตามลําดับ 

 3. เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน 

 ๑) ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปราม 

และงานสืบสวน ในพ้ืนท่ี ภาค 1 - 9 และ บช.น. ท้ังหมดจํานวน 1,214 คน พบวา กลุมตัวอยาง 

สวนใหญมียศ จ.ส.ต. - ด.ต. ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู อยูในสายงานปองกันปราบปราม มีอายุราชการ 

ไมเกิน 10 ป และระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานไมเกิน 10 ป 

    2) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการกระทําความผดิของเด็ก 

และเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม พบวา  อยูใน “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ย 3.69 คิดเปน 

รอยละ 73.80   

  - ปญหาอุปสรรคภายในหนวยงานเม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยาง 

มีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงท่ีสุด คือการขาดแคลน วัสดุอุปกรณ 

งบประมาณ และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีขอจํากัดและขอยกเวนในการบังคับใช

กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด ทําใหเปน

อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี ปญหาการขาดแคลนกําลังพลในการปฏิบัติงาน กระบวนการจับกุมและ

สอบสวนมีข้ันตอนยุงยากและใชเวลาในการดําเนินการมาก เนื่องจากตองมีสหวิชาชีพเขารวมในการ

ปฏิบัติงาน และการขาดความเตอเนื่องในการปฏิบัติงานปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด  

 - ปญหาอุปสรรคภายนอกหนวยงาน เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยาง 

มีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงท่ีสุด คือปญหาเด็กและเยาวชนท่ี

ผานการบําบัดยาเสพติดมาแลวยังกลับไปเก่ียวของกับยาเสพติดเนื่องจากอยูในสภาพแวดลอมเดิม ๆ 

รองลงมา คือ ปญหาเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ิมจํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็ว 

และขยายไปยังกลุมเด็กท่ีมีอายุนอยลงจนถึงชั้นประถมศึกษา ปญหาครอบครัว/ชุมชน ไมยอมรับวา

เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด ครอบครัว/ชุมชน ยังขาดการยอมวาเด็กและ

เยาวชนมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด และการขาดการบูรณาการในการทํางานรวมกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในการปองกันปราบปรามกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตามลําดับ 

  3) มาตรการทางสังคมและการปองกันปราบปรามในการแกไขปญหาการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ในภาพรวม พบวา อยูใน “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ย 

3.42 คิดเปนรอยละ 68.41  

  - มาตรการทางสังคม พบวา อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.13 คิดเปนรอยละ 

62.58 
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  - มาตรการในการปองกันและปราบปราม อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 63.42 

คิดเปนรอยละ 68.41  

  มาตรการทางสังคมเม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นระดับ 

สูงสุด คือการรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการในการแกปญหายาเสพติด รองลงมา คือการประสาน

ความรวมมือการปฏิบัติงานกับหนวยงานในชุมชน “โรงเรียน/รานคา/วัด” และจัดกิจกรรมปองกันแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เขาวัด การจัดตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE หรือกลุมเยาวชนเพ่ือนชวยเพ่ือนในโรงเรียน รวมถึงการจัดประชุมชาวบาน/ผูนํา

ชุมชน/อสม./ผูนําตามธรรมชาติ เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนสรางกติกาหรือเง่ือนไขเพ่ือประกาศเปนวาระของชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติด 

ตามลําดับ 

 มาตรการในการปองกันและปราบปรามเม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา 

กลุมตัวอยางมีความเห็นระดับสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ กําชับใหเจาหนาท่ีตํารวจ 

กวดขันจับกุมการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด หนวยงานดําเนินการ

แตงต้ังใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดอยาง

ชัดเจนและเปนรูปธรรม มีมาตรการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการขยายผลการจับกุมเพ่ือดําเนินการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจนถึงผูคารายใหญ มีการกําชับให กต.ตร.สน./สภ. 

ใหสอดสองประชาชนในชุมชน/หมูบาน ท่ีมีพฤติกรรมสอเปนผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

และแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแสขอมูล ตามลําดับ และกลุมตัวอยา 

งมีความเห็นตอมาตรการในการปองกันและปราบปรามอยูใน “ระดับปานกลาง” คือ หนวยงานมีการ

ประชุมรวมกับหนวยงานอ่ืน อาทิ สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือรวมกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการกระทําของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 

มีการดําเนินการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย บทลงโทษ ผลกระทบและการปองกันตนเองจาก

ยาเสพติดใหกับเด็กหรือเยาวชนท่ัวไป และเด็กหรือเยาวชนท่ีอยูในกลุมเสี่ยง และประชาชนท่ัวไป

อยางสมํ่าเสมอ และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีมีพฤติกรรม

เก่ียวของกับยาเสพติดใหเปนปจจุบัน 
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา   

 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง 

 1) ควรใหโอกาสแกเด็กเพ่ือกลับไปเรียน เพ่ือจะไดไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

 2) เจาหนาท่ีตํารวจตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 

 3) หนวยงานของตํารวจควรบูรณาการเก่ียวกับการใหความรู แกปญหายาเสพติดกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน 

 4) ควรมีกฎหมายสําหรับเด็กอายุไมเกิน 18 ป ในการขับข่ีรถจักรยานยนต โดยกําหนดเวลา

ไมควรเกิน 21.00 น 

 5) ใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ เอกชน และผูนําชุมชน รวมกันหาสาเหตุ และแกไขปญหา

อยางจริงจัง  

 6) จัดกิจกรรมเชิงรณรงคปองกันการกระทําผิดกับกลุมผูนําชุมชน เด็กและเยาวชน  

 7) สรางคานิยมใหเยาวชน ตระหนักวาผู ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด เปนบุคคลท่ีสังคม 

ไมยอมรับ 

 8) เพ่ิมงบประมาณจัดการปญหาดานเด็กและเยาวชน กรณียาเสพติดของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

 9) พัฒนาและสรางบุคลากรในดานชุมชนสัมพันธของ ตร. เพ่ือปฏิบัติงานดานนี้เพ่ิมข้ึน 

 10) ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคม ซ่ึงมีผลกระทบมาจากปญหาเศรษฐกิจ มุงเนนสราง

ความอบอุนในครอบครัว แกไขปญหาเศรษฐกิจ และปากทองเปนหลัก ตอไปก็เปนเรื่องการมีจิตสํานึก

ของสังคมและชุมชน ควรมีมาตรการทางสังคมของผูท่ีเขามารวมแกไขปญหา ขอใหมีการเขาถึงอยาง

จริงจัง ตอเนื่อง ยาเสพติดสามารถท่ีจะลดลงไดแตตองใชเวลา  

 11) ควรใหผูนําชุมชนมีทัศนคติเก่ียวกับผลรายของยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน

เปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญอยางมาก  

 12) เม่ือเด็ก/เยาวชน ท่ีกระทําความผิด กลับคืนสูสังคมและชุมชน ท่ีอาศัยอยูเดิมจึงจําเปน

ท่ีชุมชนสังคมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดํารงอยู มิฉะนั้นเด็กอาจกลับมากระทําผิดซํ้าไดอีก 

 13) หมูบานควรมีเสียงตามสายแจงขาวตาง ๆ และผูนําชุมชนตองทราบพฤติกรรมคนใน

หมูบาน โดยใหคนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแลวามีผูใดท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด และใหมีรางวัล 

หมูบานปลอดยาเสพติด 

 14) ผูนําชุมชนควรจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ กีฬาใหเด็ก เพ่ือไมใหมีเวลาวางไปเก่ียวของ

กับยาเสพติด  

 15) สังคมควรมีการรณรงคโทษของยาเสพติดใหเยาวชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

 16) ผูนําชุมชนออกเยี่ยมพบปะพูดคุยกับลูกบานรวมมือกับตํารวจในการติดตอ ลอซ้ือ 

จับกุม อยางเขมแข็ง ชุมชนและสังคมตองเปนการแกไขอยางมีจิตสํานึกและจริงจัง ตองกระทําอยาง

ตอเนื่องทุกชุมชนจะรูพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนของตนเองมากกวาภาครัฐ เพราะปญหา 
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ของครอบครัวนําไปสูพฤติกรรมของเด็กวาไปคบหาหรือม่ัวสุมกับกลุมใดในชุมชนยอมเปนท่ีรับทราบ

ของบุคคลในชุมชนอยูแลว หากแกไขปญหาท่ีเนนไปท่ีชุมชนและสังคมแลวนาจะสัมฤทธิ์ผลไดมาก 

 17) จัดตั้งองคกร หรือชมรม ภายในชุมชนใหมีหนาท่ีเก่ียวกับอบรม ปองกันปญหา 

ยาเสพติด 

 ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย 

 1) สาเหตุ ท่ี ทําให เด็กกระทําความผิดเ ก่ียวกับยาเสพติดมากท่ีสุด ไดแก  ปจจัย 

ดานครอบครัว การใชชีวิตประจําวัน, การเลี้ยงดู, การท่ีไมมีเวลาใหเด็ก, การเลี้ยงแบบตามใจ ทุกอยาง

ลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ดังนั้นครอบครัวควรเปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหกับเด็ก

และเยาวชน เพ่ือปองกันไมใหเด็กและเยาวชนไปยุงกับยาเสพติด ครอบครัวจึงมีบทบาทท่ีสําคัญซ่ึงเปน

แมพิมพแรกท่ีเด็กไดศึกษา สวนวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนนั้น ควรเนนการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล 

ใหความรักสนับสนุนมากกวาใชอารมณ มีเวลาเอาใจใสดูแลไมใหไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด และสาเหตุ

สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูขายอาศัยชองวางของกฎหมายในการพิจารณารับโทษในระยะเวลาท่ีนอย

กวาท่ีผูใหญไดรับ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดมีจํานวน

มากข้ึน และพบวาเด็กและเยาวชนท่ีเปนเพศหญิงตกเปนเหยื่อของการรับผิดแทนและเขาสู

กระบวนการยาเสพติด ทําใหเปนอันตรายอยางยิ่งโดยเฉพาะเด็กท่ีตกเปนเหยื่อและถูกตีตราตั้งแตอายุ

ยังนอย ถาสกัดก้ันและดึงกลับไมไดจะเปนการนําไปสูพฤติกรรมเลียนแบบกระทําความผิดไปเรื่อยๆ 

จนเกินอายุ 18 ป ซ่ึงเปนการกระทําผิดคดียาเสพติดของผูใหญตอไป 

 2) สภาพสังคมท่ีเปนอยูของเด็กและเยาวชน ไมวาจะเปนกลุมเพ่ือนหรือชุมชนท่ีอยูอาศัย 

ถาเด็กและเยาวชนมีสังคมท่ีมีการยุงเก่ียวกับยาเสพติด ก็มีความเสี่ยงสูงท่ีเด็กและเยาวชนจะไป 

ยุงเก่ียวโดยหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นสภาพสังคมจึงมีสวนท่ีจะเปนตัวกําหนดใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึน

มาแลวจะไปยุงกับยาเสพติดหรือไม  

 3) การใชอินเตอรเน็ต เครื่องมือสื่อสาร ปจจุบันอินเตอรเน็ตไดเขามาอยูในการใช

ชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ สามารถใชกันไดอยาง

แพรหลาย การใชอินเตอรเน็ตนั้นจะมีท้ังขอดีและขอเสีย ขอดีคือ สามารถหาขอมูลตาง ๆ ไดอยาง

งายดาย สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง แตขอเสียคือ การควบคุมดูแล ผูปกครองไมสามารถควบคุมดูแล

เวลาเด็กใชอินเตอรเน็ตได โดยไมรูวาเด็กและเยาวชนใชอินเตอรเน็ตไปในทางท่ีถูกหรือผิด ไปยุงเก่ียวกับ

ยาเสพติดหรือไม ซ่ึงการใชอินเตอรเน็ตทุกวันนี้มีหลายชองทางยากตอการควบคุมดูแลของผูปกครอง 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) สํานักงานตํารวจแหงชาติควรบูรณาการการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ 

ในกระบวนการสืบสวนจับกุมและสอบสวนเด็กและเยาวชน เพ่ือใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว อาทิ 

ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือกําหนดหวงเวลาในการปฏิบัติงาน 

เปนตน 
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 2) รัฐบาลควรใหความสําคัญเก่ียวกับสถาบันครอบครัวใหมากข้ึน เพราะสถาบันครอบครัว

เปนสถาบันสวนแรกท่ีสําคัญมากท่ีสุด เปนพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนท่ีจะปลูกฝงสิ่งท่ีดี การอบรม

ดูแลการเลี้ยงดู เปนสิ่งแรกท่ีจะกําหนดใหเด็กเติมโตข้ึนมาเปนคนดีของสังคม รัฐควรมีนโยบาย

เก่ียวกับครอบครัว เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีภายในครอบครัว เชน วันอาทิตยใหถือเปนวันครอบครัว 

เพ่ือสรางความสัมพันธ มีกิจกรรมรวมกัน ถาครอบครัวเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง ยาเสพติดก็ไมสามารถ

ท่ีจะเขามาสูคนในครอบครัวได ดังนั้นทุกภาคสวนควรใหความสําคัญตอสถาบันครอบครัวเปนอยางยิ่ง 

เพ่ือจะไดรวมกันปองกันและลดปญหายาเสพติด  

 3) รัฐบาลควรตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันยาเสพติดของประชาชนใหมากข้ึน 

โดยกําหนดนโยบายใหชัดเจนในการปองกันยาเสพติด กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ใหปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการปองกันยาเสพติดไดมีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยประสานขอความรวมมือกับชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนใหเขามา

มีสวนรวมในการปฏิบัติ 

4) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดหลักสูตรใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เชน กําหนดใหมี

เนื้อหาเรื่องยาเสพติดทุกประเภทในหลักสูตร และใหครอบคลุมทุกระดับชั้นและสอดแทรกในหลักสูตร

วิชาตาง ๆ ซ่ึงนักเรียนทุกคนตองเรียน เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรูถึงภัยและอันตรายของยาเสพติด 

เปนการสรางเกราะปองกันยาเสพติดใหเด็กและเยาวชน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1) ควรศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการสืบสวนจับกุมและสอบสวนเด็กและ

เยาวชน เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาในเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 2) ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิด

เก่ียวกับยาเสพติดอยางจริงจัง โดยมุงเนนใหผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 

 สถานการณปญหายาเสพติดท่ีประเทศไทยกําลังประสบอยูในปจจุบันถือไดกําลังทวีความ

รุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาเสพติด วิธีการซ้ือขายยาเสพติด และขยายการ

แพรระบาดไปสูกลุมผูเสพท่ีมีอายุนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งแพรระบาดไปยังกลุมเด็กและเยาวชน 

ซ่ึงเปนอนาคตสําคัญของชาติ ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาทางสังคมท่ีเริ่มตั้งแตปญหา

ครอบครัวแตกแยก กอเหตุชิงทรัพย วิ่งราวทรพย ลักขโมยทรัพยสิน  ปญหาการขมขืนกระทําชําเรา การ

ใชความรุนแรง การทํารายรางกาย การฆาตกรรม และยกระดับไปสูการเปนปญหาอาชญากรรม 

ท่ีสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ัวไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิดความ

เสียหายตอทรัพยสินสวนรวมของประเทศ อันสงผลกระทบดานลบไปสูทุกภาคสวนของสังคมไทย 

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไขปญหายาเสพติด 

กันอยางจริงจังและตอเนื่อง 

ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
ระบุไววา “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา การผลิต นําเขา สงออกจําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ 
หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย 

การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดถือวาเปนวงจรท่ีกวางมาก ทําใหมีบุคคลจํานวนมาก

ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง วัยเด็ก เยาวชน วัยทํางาน วัยเกษียณอายุ หรือวัยชรา 

และประกอบดวยหลากหลายอาชีพ เขาไปมีสวนเก่ียวของในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได 

อยางงายดาย ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในสวนของเด็กและเยาวชน ท่ีจะเติบโตเปนอนาคตของชาติตอไป 

  รายงานของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนแสดงจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูก

ดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศจําแนกตามฐานความผิด ระหวาง 

พ.ศ.2557-2561 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
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จํานวนคดเีด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ 

จําแนกตามฐานความผิด ระหวาง พ.ศ.2557-2561 

 

ฐานความผิด 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย 5,398 6,323 5,517 4,340 1,555 

ความผิดเก่ียวกับชีวิต 

และรางกาย 

2,975 3,957 3,692 2,879 1,005 

ความผิดเก่ียวกับเพศ 1,054 1,337 1,406 1,266 439 

ความผิดเก่ียวกับความสงบสุข 

เสรีภาพ ชื่อเสียง และการปกครอง 750 840 829 627 263 

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ใหโทษ 

12,548 12,259 12,317 10,973 5,194 

ความผิดเก่ียวกับอาวุธและ 

วัตถุระเบิด 
2,281 2,601 1,860 1,408 529 

ความผิดอ่ืนๆ 2,772 3,239 3,115 2,807 1,323 

ไมระบุฐานความผิด 8,289 2,576 557 460 569 

รวม 36,067 33,132 29,293 24,760 10,877 

เปรียบเทียบฐานความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดใหโทษกับฐานความผิด 

ในภาพรวม 
34.79 % 37.00 % 42.05 % 44.32 % 47.76 % 

ท่ีมา : ระบบงานคดีอาญาฯ (CM) สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561 

 จากรายงานจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนท่ัวประเทศจําแนกตามฐานความผิดในขางตน พบวา ตั้งแตป 2557 จนถึงปจจุบันจํานวน

เด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีในแตละฐานความผิดและจํานวนเด็กท่ีเก่ียวของกับฐานความผิด

เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษมีแนวโนมลดลงทุกป แตมีขอสังเกตวา จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูก

ดําเนินคดีในฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษมีจํานวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับจํานวนฐานความผิด

อ่ืนๆ  สอดคลองกับการเปรียบเทียบขอมูลฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษกับฐานความผิดใน

ภาพรวม พบวา จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีในฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษมี

สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ซ่ึงมีสาเหตุหนึ่งมาจากการนําเด็กและเยาวชนมาเปนเครื่องมือหรือเปนสื่อกลาง

ในการกระทําผิดของวงจรหรือกระบวนการของการคายาเสพติด   
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   โดยปจจัยท่ีทําใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ไดแก 

   1) ปจจัยดานอยากรูอยากลอง มีความอยากรูอยากลองหลาย ๆ เรื่อง ๆ หลาย ๆ อยาง ไมใช

เรื่องยาเสพติดอยางเดียว เชน ความรู อยากลองดานเพศ การขโมยของการลักทรัพยเปนตน แตจะ

สนใจเรื่องการกระทําผิดเรื่อง ยาเสพติดเปนสวนใหญ เนื่องจากยาเสพติดหาไดงาย รูแหลงชองทางใน

การซ้ือ อีกประเด็นคือ เพ่ือนมีสวนสําคัญ อยากทําตามเพ่ือนเห็นเพ่ือนทําแลวเปนท่ียอมรับในกลุมก็

เกิดแรงบัลดาลใจวาตนเองตองเปนท่ียอมรับดวย จึงลองทําตามเพ่ือน เริ่มสูบบุหรี่ตอมาก็กินเหลา 

ตอนนี้ก็น้ํากระทอม จนติดจนตองกินทุกวัน รวมกลุมกับเพ่ือนยิ่งเพ่ือนเยอะยิ่งสนุกบวกกับมีแรง

กระตุนใหความกลาเพ่ิมมากข้ึน การไมไดเรียนหนังสือทําใหมีเวลาวาง ประกอบกับผูปกครองท่ีดูแล

เด็กเปนคนชราทําใหสงผลถึงการดูแลและการเค่ียวเข็ญดูแลเอาใจใส เม่ือเด็กหรือเยาวชนอยูรวมกัน

เปนกลุมทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่งท่ีเด็กสนใจ และเนื่องจากเปนสังคมท่ีเล็กวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต

จึงไมหลากหลาย เปนสาเหตุใหเด็กเกิดความอยากรูอยากลองในสิ่งท่ีผูใหญเห็นวาไมสมควรท้ังการ

กระทํา ความคิดและพฤติกรรมท่ีตอตานผูใหญเพ่ือแสดงออกถึงการเปนตัวของตัวเองโดยการ

แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีผูใหญมองวาไมดี เพ่ือแสดงใหเห็นวาตนสามารถกระทําไดหากเด็กและ

เยาวชนเปนเพศหญิงจะตามแฟน เชน แฟนดูดกัญชา นอกจากนี้กลิ่นของยาเสพติดเปนสิ่งท่ีดึงดูดให

อยากรูและอยากลอง  

   2) ปจจัยดานการคบเพ่ือน การคบเพ่ือนวัยรุนตองการมีเพ่ือนเยอะการคบเพ่ือน เพ่ือนจะ

ชวนม่ัวสุม ชักจูง ใหทดลองการเลนยา ซ่ึงเพ่ือนมีอิทธิพลมากอยากใหเพ่ือนยอมรับเขากลุม 

นอกจากนั้นกลุมเด็กและเยาวชนใหขอมูลเก่ียวกับการคบเพ่ือนเพ่ิมเติมวา การท่ีตนเองตัดสินใจเลน

ยาเสพติดบางประเภท เกิดจากการอยากลอง เห็นเพ่ือนเสพยากันรูสึกอยากจะลอง โดยเริ่มจากการ

สูบบุหรี่และไมมีกิจกรรมท่ีจะทํากับครอบครัว ไมสนิทกับพอหรือแม ทําใหตนเองออกไปหาเพ่ือนใน

เวลาวาง ชีวิตประจําวันจึงอยูกับเพ่ือนมากกวาอยูกับพอแมอีกท้ังพอแมเด็กก็ไมไดไสใจในตัวเด็กมาก 

ทํางานเก่ียวกับการใชแรงงาน ทําใหเด็กไมมีความผูกพันสนทิสนมกับพอหรือแมคนหนึ่งคนใด  

   3) ปจจัยดานการควบคุมตนเอง ไมสามารถควบคุมตนเองไดเห็นเพ่ือนทําก็อยากทําตาม 

เห็นแลวใจสั่น ทําใหควบคุมอาการ อยากยาไมไดเลยแมกระท่ังการควบคุมอารมณของตนเองอีกดวย 

ซ่ึงเปนปญหาอยางมากคิดอยากจะเลิก หากยอนเวลากลับคืนมาไดจะไมทําและจะพยายามทําทุก

วิถีทางท่ีจะหยุดเพ่ือนใหได  

   4) ปจจัยดานสื่อและโซเซียลมีเดีย ปจจุบันพบวาสื่ออินเตอรเน็ตตาง ๆ มีอิทธิตอวัยรุนไมใช

เฉพาะวัยรุนตอนตนเทานั้น ไมวาจะวัยไหน ๆ สื่อก็มีอิทธิพลอยางมากในการเลนยาหรือติดยาเสพติด

ก็ไดรับอิทธิพลมากจากสื่อเชน วิธีการเลนยาแบบใหม ๆ การผสมยา ทวงทาในการเลนยาหรือการ

ลอกเลียนแบบจากทีวีละคร หรือภาพยนตร ซ่ึงหาไดงายมากตามสื่อตาง ๆ แตสําหรับในสังคมเล็ก ๆ 

อินเตอรเน็ตหรือโซเซียลตาง ๆ ไมมีผลตอการตัดสินใจในการกระทําผิดในครั้งนี้ ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้
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ไดมาจากการดูจากเพ่ือนมาท้ังหมด และเหตุอีกอยางหนึ่งคือ ตัวเด็กหรือแมแตครอบครัวไมมีกําลังท่ี

จะซ้ืออุปกรณเพ่ือสื่อสารในโลกโซเซียลมีเดีย (ณิชธร ปูรณะปญญา ,2558) 

 กระบวนการยุติธรรมและขอกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนของประเทศ

ไทย ไดมีวิวัฒนาการและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับบริบทของกระแสโลกาภิวัฒนเรื่อยมา 

โดยมีองคกรของรัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการในเรื่องนี้โดยตรง คือ ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม อีกท้ังในปจจุบันไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือเปนการใหการคุมครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติตอเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคล

ในครอบครัวรวมท้ังในสวนของกระบวนการพิจารณาคดีของเยาวชนและครอบครัวเพ่ือใหสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก

รูปแบบ โดยไดแกไขเปลี่ยนแปลงคํานิยามของเด็กและเยาวชนไวดังนี้ 

 “เด็ก” หมายความวา บุคคลอายุไมเกินสิบหาปบริบูรณ (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๔ (เดิม) อายุเกิน ๗ ป แตไมเกิน 

๑๔ ป) 

 “เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 

(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.๒๕๓๔ (เดิม) อายุเกิน ๑๔ ป แตไมเกิน ๑๘ ป) 

 แตท้ังนี้ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ไดนิยามวา “เด็ก” หมายถึง ผูท่ีมีอายุ 

ต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมผูท่ีบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ซ่ึงหลักโดยท่ัวไปเม่ือมีการกระทํา

ผิดเกิดข้ึนและไดสรางความเสียหายแกสังคมแลว ผูกระทําผิดจะตองถูกนําตัวมาลงโทษตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไว แตสําหรับกรณีของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดจะมีกฎหมายวาดวยการคุมครอง

เด็กเพ่ือดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กไวเปนการเฉพาะท่ีตางจากผูใหญ โดยศาลอาจจะไมลงโทษ

เด็ก หรืออาจจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะใชมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษก็ได 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความรับผิดชอบและชวงอายุของผูกระทําความผิดตามกฎหมายกําหนดไวเปนเฉพาะการ 

โดยประมวลกฎหมายอาญา (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) ไดวางหลักไววา 

 ๑. เด็กอายุไมเกิน ๑๐ ป การกระทําความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ 

 2. เด็กอายุเกิน ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป กระทําความผิดไมตองรับโทษ แตศาลอาจกลาว

วาตักเตือนหรือสงตัวไปสถานฝกอบรม หรือองคกรท่ีศาลเห็นสมควร  

 3. ผูใดอายุเกิน ๑๕ ป แตต่ํากวา ๑๘ ป กระทําความผิด ศาลอาจลดโทษใหก่ึงหนึ่ง 

หรืออาจใชวิธีการเดียวกับเด็กอายุ เ กิน ๑๐ ป แตไม เ กิน ๑๕ ป ก็ได  แลวแตกรณี ( ท่ีมา 

htt://www.m-society.go.th) 
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 ท้ังนี้ กฎหมายใหศาลมีอํานาจท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับตัวเด็ก บิดามารดา หรือผูปกครอง

ของเด็กได 5 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

 1. ศาลสามารถวากลาวตักเตือน หรือจะเรียกบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็กมาวา

กลาวตักเตือนดวยก็ได 

 2. ถาศาลเห็นวา บิดามารดา หรือผูปกครองของเด็กสามารถดูแลเด็กไดก็จะมอบตัวเด็ก

ใหบิดามารดา หรือผูปกครองรับไปดูแลโดยศาลอาจจะวางขอกําหนดใหบิดามารดา หรือผูปกครอง

ตองระวังไมใหเด็กไปกอเหตุรายข้ึนอีก ซ่ึงขอกําหนดนี้ศาลจะตองกําหนดเกิน ๓ ป หากปรากฏวาเด็ก

ไดไปกอเหตุรายข้ึน บิดามารดา หรือผูปกครองตองชําระคาปรับใหศาลตามท่ีศาลกําหนดแตไมเกิน 

๑,๐๐๐ บาท หากปรากฏวาเด็กไมไดอยูกับบิดามารดา หรือผูปกครอง ศาลอาจจะเรียกตัวบุคคล 

ท่ีเด็กนั้นอาศัยอยูมาสอบถามวายอมรับขอกําหนดดังกลาวหรือไม ถายอมรับก็มอบตัวเด็กไป 

 3. ในกรณีท่ีมีการมอบตัวเด็กใหบิดามารดา หรือผูปกครองไปดูแลศาลอาจจะกําหนด

เง่ือนไขการคุมประพฤติตัวเด็กนั้นไว ซ่ึงถาศาลกําหนดใหมีเง่ือนไขดังกลาวก็ใหศาลตั้งเจาพนักงานคุม

ประพฤติเด็กนั้นดวย 

 4. หากเด็กไมมีบิดามารดาหรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาดูแลเด็กไมได หรือไม

ยอมรับขอกําหนดตามขอ ๒ ศาลอาจจะมอบตัวเด็กนั้นใหไปอยูกับบุคคลหรือองคกรท่ีศาลเห็นสมควร 

เพ่ือดูแลอบรมและสั่งสอนเด็กตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด อยางไรก็ตามบุคคลหรือองคกรนั้น 

ก็จะตองยินยอมใหเด็กไปอยูดวยและในกรณีนี้ใหถือวาบุคคลหรือองคกรดังกลาวเปนผูปกครอง 

ของตัวเด็กนั้นดวย 

 5. ศาลอาจจะสงตัวเด็กนั้นไปโรงเรียน สถานฝกอบรม หรือสถานท่ีซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพ่ือฝก

และอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาท่ีศาลกําหนดแตระยะเวลาท่ีใหเด็กไปอยูนี้อยาใหเกินกวาเด็กนั้นครบ 

๑๘ ป  

 ขอกฎหมาย เกณฑท่ีใชในการแยกเด็กหรือเยาวชนผูกระทําความผิดก็คืออายุของบุคคล 

ณ วันท่ีไดกระทําความผิด ดังนั้น เด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดก็คือ ผูท่ีมีอายุต้ังแตสิบปแตไมถึง

สิบแปดป  โดยสวนใหญเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดจะถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีหลักในการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไวระหวางการพิจารณาคดี

ตามคําสั่งศาลหรือควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามคําพิพากษาของศาล 

 ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดใหโทษเปนปญหา 

ท่ีทุกภาคสวนตองตระหนักถึงความสําคัญของปญหาเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชน

ซ่ึงอยูในวัยท่ีกําลังเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ไมวาจะทางรางกาย จิตใจ อารมณ 

และความรูสึก ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีมีอารมณออนไหว ไมสามารถควบคุมได มีความอยากรู อยากเห็น 

อยากทดลอง ตองการเรียนรู และความคึกคะนอง ตองการทําใหตนเองเปนท่ียอมรับในกลุมเพ่ือน 
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รวมถึงสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดไมวาเปนในฐานะเปนผูเสพ

อยางเดียว เปนผูครอบครองเพ่ือจําหนาย เปนเด็กเดินยา หรือเปนผูครอบครอง จําหนาย และเสพ 

และท่ีสําคัญพบวามีเด็กบางรายเขาไปเก่ียวของกับกระบวนการผลิตยาเสพติด ถึงเวลาแลวหรือยัง 

ท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ตองรวมกันแกไขปญหายาเสพติดใหลดลงจากประเทศไทยอยาง

จริงจัง 

 สถานการณปญหายาเสพติดท่ีกําลังทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ  จําเปนอยางยิ่งท่ี

สํานักงานตํารวจแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการ

กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยตรง ตองแสวงหาแนวทางแกไขปญหายาเสพติดอยางเรงดวน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนของชาติท่ีมีจํานวนมากข้ึน

และมีความรุนแรง หนวยงานทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตองตระหนักถึง

ความสําคัญและผลกระทบจากปญหาดังกลาว และหันมาใหความรวมมือกันแกไขปญหาอยางจริงจัง

และยั่งยืน ดังนั้น กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดจัดทํา

โครงการวิจัย “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติด” เพ่ือศึกษาถึงลักษณะ สาเหตุ และการมีสวนรวมของประชาชนในการแสวงหาแนว

ทางแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด รวมถึงแนวทางในการ

ปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไมกลับไปเก่ียวของและกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืนตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาสาเหตุของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับ 

ยาเสพติด 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน มาตรการทางสังคมและมาตรการ 

ในการปองกันปราบปรามของเจาหนาท่ีตํารวจในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและ

เยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 

1.3 ขอบเขตของโครงการวจิัย 

 1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

  ศึกษาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด (Documentary Study) 

ไดแก ตําราหรือเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี กฎหมายท่ีเก่ียวของ บทความและรายงาน

ศึกษาวิจัย เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิด (Conception Framework) ของการวิจัย 
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 1.3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 กองบังคับการตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรภาค 1 - 9 ทําการศึกษาจังหวัดท่ีมีการ

กระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดเกิดข้ึนสูง  

 1.3.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

 เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดหรือเปนกลุมเสี่ยง บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

นักวิชาการ/บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป  

 1.3.4 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาสาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน

เก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจนการหาแนวทางในการปองกันแกไขปญหาโดยมีการทบทวนวรรณกรรม

ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

  - แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 

  - แนวคิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ปจจัยดานภูมิหลัง/ขอมูลพ้ืนฐาน 
 - เพศ 
 - อาย ุ  
 - ระดับการศึกษา 
 - สถานภาพครอบครัว 
    - รายไดของครอบครัว 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมและสังคม 
 - เพ่ือน /ญาติพ่ีนอง  
 - สถานศึกษา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทําความผิด 
 - คานิยม  
 - การเลียนแบบ 
 - เปนชองทางการหารายได 
สาเหตุ /ลักษณะและพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

มาตรการในการแกไขปญหากระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
  - มาตรการมีสวนรวมของประชาชน 
  - มาตรการทางสังคม 
  - มาตรการในการปองกันปราบปราม   
    ของเจาหนาท่ีตํารวจ  
 
 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 
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  - แนวคิดเก่ียวกับสาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 

  - แนวคิดในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผิดโดยการมีสวนรวมของชุมชน

  - หนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับ

ยาเสพติด 

1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1.4.1 ทราบสาเหตุของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 

 1.4.2 ทราบลักษณะของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 

 1.4.3 ทราบการมีสวนรวมของประชาชนและมาตรการทางสังคมและมาตรการการปองกัน

ปราบปรามของเจาหนาท่ีตํารวจในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับ

ยาเสพติด 

 1.4.4 นําผลการศึกษาไปใชเพ่ือเปนแนวทางปองกันและแกไขปญหาการกระทําความผิดของ

เด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 

1.5 คํานิยามศัพทในการวิจัยคร้ังนี้ 

 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.๒๕53 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2556 และประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดคํานิยาม

คําวาเด็กและเยาวชนไวแตกตางกัน ตามลักษณะและรูปแบบการนําไปใชประโยชน แตใน 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด ไดกําหนดคํานิยามศัพทในการวิจัยไวดังนี้ 

 เด็ก หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ 

 เยาวชน หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณถึงยี่สิบปบริบูรณ 

 เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในคดียาเสพติดท่ีถูกควบคุมตัว

อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

 สหวิชาชีพ หมายถึง ผูมีหนาท่ีรวมกันทําการสอบสวนเยาวชนตามท่ีพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 20) พ.ศ.2542 กําหนด ไดแก 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห พนักงานอัยการ และทนายความ 

 ยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

 บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง เจาหนาท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน และอัยการ  

 เจาหนาท่ีตํารวจ หมายถึง เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานอยูในสายงานปองกันปราบปราม

และงานสืบสวน 



บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” เปนการศึกษาสาเหตุ ลักษณะและพฤติกรรมการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด และการมีสวนรวมของประชาชนและมาตรการทางสังคมและ
เจาหนาท่ีตํารวจในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปสาระสําคัญและ
นําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับยาเสพติด 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.4 การบังคับใหกฎหมาย มาตรการ/ยุทธศาสตรการปองกันยาเสพติด 
 2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
 2.1.1 ความหมายของยาเสพติด 
  องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ใหความหมายวา 
ยาเสพติด หมายถึง สิ่งท่ีเสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการท้ังทางรางกายและจิตใจตอไป โดยไมสามารถ
หยุดเสพได และจะตองเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ จนในท่ีสุดจะทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตอรางกาย 
และจิตใจ 
  องคการสหประชาชาติ ใหความหมายวา ยาเสพติด หมายถึง สารใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือไดจากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะหท่ีมีผลตอจิตใจและระบบประสาท 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2528 ใหความหมายยาเสพติดใหโทษ หมายความวา 
สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวย
ประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพข้ึน
เปนลําดับ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรง
ตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชท่ีเปนหรือ 
ใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีท่ีใชในการผลิต 
ยาเสพติดใหโทษดวย ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญ
ประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยู 
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  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ใหความหมายวา ยาเสพติด 
หมายถึง ยาหรือสารเคมีซ่ึงเม่ือเสพหรือฉีดเขาสูรางกายติดตอกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด กอใหเกิด
พิษเรื้อรัง ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม เชน ฝน กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา 
  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ใหความหมายวา 
ยาเสพติด หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
การใชสารระเหย 
  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
พ.ศ.2534 ใหความหมายความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หมายความวา การผลิต นําเขา สงออก 
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง การสมคบ 
สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย 
  บุญเลิศ จําสนอง (2548) กลาววา ยาเสพติด หมายถึง สารหรือท่ีอาจเปน
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติหรือจากสารสังเคราะห ซ่ึงเม่ือบุคคลเสพหรือไดรับเขาไปในรางกายซํ้า ๆ กัน
แลวไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ เปนชวงระยะ ๆ หรือนานติดตอกันก็ตามจะทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูใน
อํานาจหรือเปนทาสของสิ่งนั้นทางดานรางกายหรือจิตใจ หรือจิตใจเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังตอง
เพ่ิมปริมาณการเสพข้ึนเรื่อย ๆ หรือทําใหสุขภาพของผูเสพเสื่อมลงและเม่ือถึงเวลาอยากเสพแลวไมได
เสพจะมีอาการผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจหรือเฉพาะทางดานจิตใจใหเกิดข้ึนในผูเสพนั้น 
 2.1.2 ประเภทยาเสพติด 
  องคกรอนามัยโลก ไดจัดแบงยาเสพติดออกเปน 9 ประเภท คือ 
   1. ประเภทฝนหรือมอรฟน รวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์คลายมอรฟน เชน เฮโรอีน 
เพธิดีน เปนตน 
   2. ประเภทบาบิทูเรทรวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน เชน เซโคบารบิตาล 
อะโมบารบิตาล พาราลดีไฮด เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด 
   3. ประเภทแอลกอฮอร เชน เหลา เบียร วิสก้ี 
   4. ประเภทแอมเฟตามีน เชน แอมเฟตามีน เดกซแอมเฟตามีน 
   5. ประเภทโคเคน เชน โคเคน ใบโคคา 
   6. ประเภทกัญชา เชน ใบกัญชา ยางกัญชา 
   7. ประเภทคัท เชน ใบคัท ใบกระทอม 
   8. ประเภทหลอนประสาท เชน แอลเอสดี เมสคาลีน ดีเอ็มที เมล็ดมอรนิ่ง
โกลลี่ ตนลําโพง เห็ดเมาบางชนิด 
   9. ประเภทอ่ืน ๆ เปนพวกท่ีไมสามารถเขาประเภทใดได เชน ทินเนอร เบนซิล 
น้ํายาลางเล็บ ยาแกปวด บุหรี่ 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน 
5 ประเภท คือ 
   ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin) 



 11  
 

   ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดใหโทษท่ัวไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน 
(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) 
   ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดใหโทษท่ีมีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติด 
ใหโทษในประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือ
ประเภท 2 เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 
   ประเภทท่ี 5 ยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 
เชน กัญชา พืชกระทอม 
  ประจนั มณีนิล (2529) แบงประเภทยาเสพติดออกเปน 3 ชนิด คือ 
   1. แบงตามฤทธิ์ของยาท่ีมีตอรางกายมนุษย ไดแก 
    ยากดประสาท ไดแก เฮโรอีน มอรฟน เหลาแหง จะทําใหประสาท
มึนชา สมอง จิตใจ อารมณเยือกเย็นและเฉ่ือยชาลง 
    ยากระตุนประสาทสมอง ไดแก แอมเฟตามีน ยาบา ยาขยัน 
ใบกระทอม จะออกฤทธิ์กระตุนยาเรงเราประสาท ทําใหเกิดการตื่นตัว กระวนกระวาย ประสาทสมอง
ไหวตัวอยูเสมอ 
    ยาหลอนจิตประสาท เชน Lysrgide (LSD) Mescaline ทําใหเกิด
ประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติ รถสัมผัสเปลี่ยนแปลง รวมท้ังอวัยวะท้ัง 5 ของรางกาย
แปรปรวน มีปฏิกิริยาผิดไปจากความจริงท้ังหมด 
    ยาท่ีออกฤทธิ์หลายอยาง ท้ังกดประสาท กระตุนประสาท 
และประสาทหลอน หรือยาท่ีออกฤทธิ์ผสมผสานกัน เชน กัญชา เม่ือเสพจํานวนนอยจะเกิดอาการ 
กดประสาทอยูชั่วขณะหนึ่ง ตอไปถาเสพเพ่ิมมากข้ึนจะกลายเปนพิษ มีอาการประสาทหลอนตอไปได 
   2. แบงตามแหลงท่ีเกิดของยา ไดแก 
    ยาเสพติดธรรมชาติ เปนยาเสพติดท่ีกลั่นหรือสกัดไดจากพืชหรือ
พันธุไมบางชนิดโดยตรงท่ีเกิดข้ึนอยูแลวตามธรรมชาติ หรือนําสารจากพืชเหลานี้มาทํากรรมวิธีตาง ๆ 
ทางเคมี แปรธาตุไปเปนยาเสพติดตอไปได เชน ฝน กัญชา กระทอม 
    ยาเสพติดสังเคราะห เปนยาเสพติดท่ีผลิตข้ึนในหองปฏิบัติการ
ทดลองดวยกรรมวิธีตาง ๆ ทางเคมี นํามาใชแทนยาเสพติดธรรมชาติได โดยสารท่ีสังเคราะหข้ึนนั้น
ออกฤทธิ์เหมือนยาเสพติดจากธรรมชาติเชนกัน เชน เฮโรอีน ยาบา ยานอนหลับ ยาระงับประสาท 
เปนตน 
   3. แบงตามลักษณะของสารท่ีใชในวงการแพทย ไดแก 
    ฝนหรือสารท่ีมีสวนประกอบของฝน เชน มอรฟน ทิงเจอรฝน 
เฮโรอีน โคเคอีน รวมไปถึงสารสังเคราะหหลายอยางท่ีมีคุณสมบัติคลาย ๆ กัน 
    ยานอนหลับชนิดตาง ๆ ท่ีมีผลโดยตรงตอสมองสวนกลาง  ยาพวก
นี้มีจําหนายท่ัวไป  เชน พีโนบาปโทร เหลาแหง ซอลาเนอรัลทูวินาล รวมท้ังยานอนหลับอ่ืนท่ีใชบารพิทูเรท 
ไดแก ไบรไมค คลอรอล ไฮเดรทพารัลดีไฮด และยาสังเคราะหใหม เชน กลูตาไมล และเมตากูอาโลน 
    ยากระตุนประสาท ไดแก แอมเฟตามี และใบกระทอม 
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    ยา ท่ี ทําใหประสาทหลอน ไดแก  กัญชา LDS.  STP.  DMT. 
ยาเหลานี้ทําใหประสาทการรับรูของคนเราผิดไปจากเดิม รวมท้ังสารอยางอ่ืนและเห็ดบางอยาง 
    สารระเหยตาง ๆ เชน เบนซิน ทินเนอร และกาวติดเครื่องใชตาง ๆ 
    แอลกอฮอล ปจจุบันองคการอนามัยโลกจัดใหแอลกอฮอล 
เปนสารเสพติดชนิดหนึ่งดวย เพราะเม่ือดื่มจนติดแลว จะทําใหผูดื่มมีความตองการ และเพ่ิมปริมาณ
การดื่มเรื่อย ๆ อีกท้ังมีโทษตอรางกายเชนเดียวกับยาเสพติดอ่ืน ๆ 
 2.1.3 สถานการณปญหายาเสพติด 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สรุปสถานการณปญหา
ยาเสพติดในประเทศ ดังนี้ 
  1. การลักลอบนําเขายาเสพติด 
  ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตท่ีติด
กับแหลงผลิตยาเสพติดท่ีสําคัญคือพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา สงผลใหมีการลักลอบนําเขายาเสพติด
มายังประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซ่ึงประเทศไทยมีสถานะเปนพ้ืนท่ีแพรระบาดยาเสพติด รวมท้ังเปน
เสนทางลําเลียงผานไปยังประเทศท่ีสาม 
  ยาเสพติดท่ีลักลอบนําเขามาจําหนายในประเทศไทย มีการลักลอบนําเขามา
หลากหลายตัวยาท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 
   ยาบา สวนใหญเปนการลักลอบนําเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ดานจังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน รองลงมาเปนการลักลอบนําเขาทางพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดเลย และลักลอบนําเขามาทางพ้ืนท่ีภาคกลาง 
ดานจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสระแกว 
   ไอซ สวนใหญลักลอบนําเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ดานจังหวัดเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน รองลงมาคือพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดหนองคาย 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี และพบการลักลอบนําเขา
ทางพ้ืนท่ีภาคกลางและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   เฮโรอีน สวนใหญลักลอบนําเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ดานจังหวัดเชียงราย 
รองลงมาคือพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม 
   กัญชา เปนการลักลอบนําเขาทางดานพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท้ังหมด ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร 
   โคเคน เปนการลักลอบนําเขาผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกลุม
เครือขายยาเสพติดชาวแอฟริกันตะวันตก 
   ใบกระทอม  พบการลักลอบนําเขาดานชายแดนไทย - มาเลเซีย โดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอสะเดา อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
  ในป พ.ศ.2560 ประเทศไทยเผชิญกับปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติดจํานวน
มากท้ัง ยาบา ไอซ เฮโรอีน กัญชา และคีตามีน โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยภาคนอกประเทศเปนหลัก 
ซ่ึงมีการผลิตยาเสพติดอยางไรขีดจํากัด โดยมีความเก่ียวพันกับสถานการณทางดานการเมือง 
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ของประเทศเพ่ือนบาน นอกจากปจจัยนอกประเทศแลว ยังมีปจจัยภายในประเทศท่ียังสงผลตอ
สถานการณยาเสพติด คือ เครือขายยาเสพติดในประเทศและเครือขายการคายาเสพติดขามชาติ 
ผูคาขายสงระดับใหญท่ีเปนกลุมปดยังไมถูกทําลาย ขณะท่ีกลุมผูตองโทษคดียาเสพติดในเรือนจํา 
ยังไมยุติพฤติการณ ประกอบกับการท่ีกลุมผูเสพในพ้ืนท่ีพัฒนายกระดับข้ึนมาเปนผูคารายยอยในชุมชน
ไดงายและรวดเร็ว ราคายาเสพติดท่ีมีสวนตางความคุมทุนและกําไรสูง จึงทําใหกลุมนักคากลาเสี่ยง 
ท่ีจะถูกจับกุม สงผลใหผูคารายยอยกระจายตัวอยูในหมูบาน/ชุมชน เปนจํานวนมาก ขณะท่ีปจจัย
เก้ือหนุนท่ีทําใหกลุมขบวนการคายาเสพติด ยังไมถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิง คือการตอตานการสืบสวน
และการหลบเลี่ยงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ท้ังในรูปแบบของการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ดําเนินการการคา มีการใชตัวแทนในการดําเนินการท้ังการคายาเสพติดและการจัดการทางธุรกรรม
การเงินและทรัพยสิน การสรางอิทธิพลในบริเวณพ้ืนท่ีเขตอิทธิพลของตน ท้ังในรูปแบบของการเขามา
เปนเจาหนาท่ีรัฐในระดับทองถ่ินหรือมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ทําใหการลดทอน
หรือการทําลายเครือขายการคายาเสพติด ทําไดคอนขางยาก 
  2. กลุมนักคายาเสพติด 
  จากสถิติการจับกุมผูตองหาคดีคายาเสพติด พบวา ผูตองหาคดีคารายใหญมีสัดสวน
อยูท่ีรอยละ 59.9 จากเดิมในป พ.ศ.2559 มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 61.4 ซ่ึงมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2557 ภาคท่ีมีสัดสวนผูตองหาคดีคารายใหมมากท่ีสุดคือภาคใต รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัดก็จะพบวาจังหวัดท่ีมีสัดสวนผูตองหาคดีคา 
รายใหมมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี เม่ือพิจารณาตามชวงอายุ พบวา กลุมนักคายาเสพติดสวนใหญ
มีอายุระหวาง 20-24 ป มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 21.7 โดยมีสัดสวนลดลงเล็กนอยจากเดิมในป 
พ.ศ.2559 มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 22.0 ขณะท่ีกลุมนักคาท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป พบวา ยังคงมีสัดสวน
สูงอยูถึงรอยละ 13.2 จากเดิมในป พ.ศ.2559 มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 13.9 โดยกลุมนักคาสวนใหญ
เปนเพศชายมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 87.3  
  กลุมนักคายังคงมีศักยภาพในการคายาเสพติดจํานวนมาก เห็นไดจากการจับกุมคดี
ยาเสพติดรายสําคัญของกลางระดับลานเม็ดและระดับแสนเม็ดมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยการจับกุมคดี
ยาเสพติดรายสําคัญท่ีมีของกลางตั้งแต 1 ลานเม็ดข้ึนไป จากเดิมในป พ.ศ.2559 จับกุมได 13 คดี 
ของกลางยาบา 21.6 ลานเม็ด เพ่ิมข้ึนเปน 46 คดี ของกลางยาบา 106.5 ลานเม็ด ในป พ.ศ.2560 
ขณะท่ีการจับกุมระดับแสนเม็ด จากเดิมในป พ.ศ.2559 จับกุมได 186 คดี ของกลางยาบา 52.0 
ลานเม็ด สําหรับในป พ.ศ.2560 จับกุมได 127 คดี แตปริมาณของกลางยาบาท่ียึดไดสูงถึง 76.7 
ลานเม็ด 
  กลุมผูลักลอบลําเลียงท่ีสําคัญยังเปนกลุมชนเผา ซ่ึงพบการจับกุมไดอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงกลุมคนเหลานี้อาศัยอยูตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
เชียงใหม จากขอมูลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ พบวา ในป พ.ศ.2560 สามารถจับกุมผูตองหา
ท่ีเปนชนเผาไดสูงถึง 208 คน จากเดิม ในป พ.ศ.2559 จับกุมได 143 คน ซ่ึงกลุมชนเผาท่ีพบการ
จับกุมมากท่ีสุด ไดแก ชาวเขาเผามง รองลงมาคือ ชาวเขาเผามูเซอ เผาอาขา และเผาลีซอ 
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  นอกจากกลุมนักคายาเสพติดท่ีเปนคนไทยแลว ยังมีกลุมนักคาชาวตางชาติท่ีเขามา
ทําการคายาเสพติดในไทย ท้ังในฐานะของนักคาและผูรับจางลําเลียงยาเสพติด ซ่ึงมีหลากหลาย
สัญชาติ กลุมนักคาชาวตางชาติท่ีเขามาเก่ียวของมากท่ีสุดคือ กลุมนักคาจากประเทศเพ่ือนบาน 
สวนนักคาชาวตางชาติอีกกลุมหนึ่งท่ีสําคัญ คือ กลุมนักคาชาวแอฟริกัน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการบงการ 
คายาเสพติดขามชาติ โดยการใชหญิงไทยหรือหญิงเอเชีย รวมท้ังชาวตางชาติอ่ืน ๆ ใหดําเนินการคา/
ลําเลียงยาเสพติดแทน ท้ังการลักลอบลําเลียงผานทางทาอากาศยาน การลักลอบสงพัสดุไปรษณีย
ระหวางประเทศ เปนตน 
  กลุมเครือขายการคาสําคัญอีกกลุมหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอสถานการณยาเสพติด
ภาพรวมท้ังประเทศ คือ กลุมผูตองโทษคดียาเสพติดในเรือนจําท่ียังไมหยุดพฤติการณการคายาเสพติด 
โดยบงการใหเครือขายภายนอกเรือนจําดําเนินการคายาเสพติดแทน แตจากการยกระดับการแกไข
ปญหาการสั่งการการคายาเสพติดจากเรือนจําท้ังระบบ โดยการคัดแยกนักโทษคดียาเสพติดรายสําคัญ
ไปไวเรือนจํา Super Max ท่ีเรือนจํากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ทําใหการสั่งการการคายาเสพติด 
ลดระดับความรุนแรงลงอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมายังพบความเคลื่อนไหวของกลุม
นักคายาเสพติดท่ีเปนผูตองขัง แตรูปแบบการสั่งการผานชองทางการเยี่ยมญาติแทน 
  ตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอสถานการณปญหายาเสพติดอีกประการหนึ่ง คือ เจาหนาท่ี
รัฐท่ีเขาไปเก่ียวของกับการคายาเสพติดท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงในป พ.ศ.2560 สถิติการจับกุม
เจาหนาท่ีรัฐในคดียาเสพติดลดลงจากเดิมโดยสามารถจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด
ได 115 คน จากเดิมป พ.ศ.2559 จับกุมได 140 คน โดยเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกจับกุมมากท่ีสุด 
คือ ตํารวจ 77 คน ทหาร 33 คน ขาราชการทองถ่ิน 17 คน ขาราชการทองท่ี 12 คน ขาราชการ
พลเรือน 6 คน ครู 4 คน ลูกจางของรัฐ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน และขาราชการราชทัณฑ 1 คน 
  สําหรับรูปแบบการซุกซอนลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเขาสูพ้ืนท่ีตอนใน 
จะมีวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การซุกซอนมากับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การใชรถยนตสวน
บุคคลในการลําเลียง การดัดแปลงรถยนตในการลําเลียง การลักลอบขนสงโดยรถโดยสารประจําทาง 
รถไฟ บริษัทขนสงสินคา การสงทางพัสดุไปรษณีย โดยกลุมนักคายาเสพติดไดมีการพัฒนาในดาน
ขอมูลขาวสาร โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน Line หรือ Facebook ในการติดตอทําการคากัน 
มีการทําธุรกรรมอําพรางทางการเงินและมีความสลับซับซอนมากข้ึน โดยการใชตัวแทนในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินแทน เพ่ือปองกันหรือตัดตอนไมใหสามารถจับกุมผูคายาเสพติดรายใหญหรือผูอยู
เบื้องหลังได 
 2.1.4 สถานการณแพรระบาดยาเสพติด 
  ในชวง 10 ปท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากขอมูลผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติด 
พบวาต้ังแตป พ.ศ.2550 - 2555 มีผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาเพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอด 
จาก 66,748 คน ในป พ.ศ.2550 เปน 560,046 คน ในป พ.ศ.2555 หลังจากนั้น ปญหาการ
แพรระบาดยาเสพติดไดเริ่มคลายตัว ผูเสพยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษา ในป พ.ศ.2559 ลดลง
เหลือ 177,731 คน และป พ.ศ.2560 มีผูเขารับการบําบัดรักษาจํานวน 197,516 คน 
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  1. กลุมผูเสพยาเสพติด 
  จากขอมูลผูเขารับการบําบัดสวนใหญยังคงเปนเพศชาย รอยละ 92.0 กลุมหลัก
ยังคงเปนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป มากท่ีสุด กลุมอาชีพของผูเสพยาเสพติด สวนใหญ
ยังคงเปนผูมีงานทํา รองลงมาเปนกลุมวางงานและกลุมนักเรียน/นักศึกษา สําหรับผูเสพยาเสพติดท่ี
เปนผูมีงานทํา สวนใหญเกินกวารอยละ 50 ประกอบอาชีพรับจาง/ใชแรงงาน รองลงมาเปนเกษตรกร 
และคาขาย เฉลี่ยรอยละ 18.7 และรอยละ 6.9 ตามลําดับ 
  2. ยาเสพติดท่ีแพรระบาด 
  ยาบายังคงเปนยาหลักท่ีพบการแพรระบาดมากท่ีสุด โดยมีสัดสวนผูเขารับการ
บําบัดรักษามากกวารอยละ 70 รองลงมาคือ กัญชา ไอซ กระทอม และเฮโรอีน โดยเฮโรอีนพบวา 
เด็กและเยาวชนมีแนวโนมเขามาใชเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพฤติกรรมการเสพ
เฮโรอีนเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีสวนใหญใชวิธีการฉีดเปนวิธีการสูดดมมากข้ึน สําหรับยาเสพติดในกลุม 
Club Drugs ไดแก เอ็กซตาซี คีตามีน ควรตองเฝาระวังเนื่องจากพบแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะ 
คีตามีน ซ่ึงในป พ.ศ.2560 พบผูเขารับการบําบัดรักษาถึง 369 คน และสามารถยึดของกลาง 
คีตามีนไดถึง 658.4 กิโลกรมั 
  3. พฤติกรรมการใชยาเสพติด 
  สิ่งท่ีนากลัวคือการใชยาเสพติดมากกวาหนึ่งชนิด โดยมีการนําตัวยาเสพติดและกลุม
ยารักษาโรคมาใชรวมกัน ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลตอการบําบัดรักษาท่ีจะมีความยากและ
ซับซอนมากยิ่งข้ึน 
  4. พ้ืนท่ีแพรระบาดยาเสพติด 
  จากการประเมินสถานะปญหายาเสพติดระดับหมูบาน/ชุมชนท่ัวประเทศ รอบท่ี 2 
ป พ.ศ.2560 จํานวน 81,936 แหง พบวามีหมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดจํานวน 24,314 แหง 
คิดเปนรอยละ 29.7 โดยเปนหมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหานอย 16,164 แหง มีปญหาปานกลาง 
4,679 แหง และมีปญหามาก 3,471 แหง สวนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดยาเสพติด ไดแก 
รานเกม หอพัก/บานเชา โตะสนุกเกอร พ้ืนท่ีรกราง สถานบันเทิง/สถานบริการตาง ๆ เปนตน โดยกลุม
ท่ีมีความเสี่ยงตอการใชยาเสพติด ไดแก วัยรุนม่ัวสุมตอนกลางคืน ผูเคยตองโทษในเรือนจํา ผูเคยผาน
การบําบัด และกลุมเด็กแวน/แขงรถบนทองถนน เปนตน 
 2.1.5 ผลกระทบจากปญหายาเสพติด 
  ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติพบวา ประชาชนท่ีระบุวา หมูบาน/ชุมชน ของตนเองมีปญหายาเสพติด รอยละ 22.7 ระบุ
วาคนในหมูบาน/ชุมชน ไดรับความเดือดรอนจากปญหายาเสพติด โดยปญหาท่ีสรางความเดือดรอน
ใหแกคนในหมูบาน/ชุมชนมากท่ีสุด ไดแก การกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย การสงเสียงดังกอความรําคาญ 
แกงมอเตอรไซคซ่ิง การทะเลาะวิวาท และการกระทําผิดเก่ียวกับรางกาย ตามลําดับ 
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 2.1.6 แนวโนมสถานการณปญหายาเสพติด 
  1. ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปญหายาเสพติด เนื่องจากแหลงผลิตยาเสพติด 
ในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํายังไมถูกทําลาย โดยพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคง 
ถูกใชเปนชองทางในการลักลอบนําเขายาเสพติด 
  2. กลุมผูผลิตยาเสพติดพยายามคิดคนและเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมีของ 
ยาเสพติด กาหาสารตั้งตนชนิดใหม หรือใชสารเคมีอ่ืนท่ียังไมมีการควบคุม นํามาปรับเปลี่ยน
โครงสรางเพ่ือใชผลิตเปนสารตั้งตน 
  3. ยาบายังเปนตัวยาเสพติดหลักท่ีแพรระบาดในประเทศไทย ขณะเดียวกันประเทศ
ไทยถูกใชเปนแหลงพักยาเสพติดและเสนทางผานเพ่ือสงไปยังประเทศท่ีสาม 
  4. กลุมผูใชยาเสพติดในสถาบันเทิงมีแนวโนมการใช “คีตามีน” มากข้ึน เนื่องจาก
ในหวงป พ.ศ.2560 ท่ีผานมาพบการจับกุมคีตามีนสูงถึง 658.4 กิโลกรัม 
  5. มีการใชชองทางเครือขายสังคมออนไลน ควบคูกันกับการบริการรับสงพัสดุ
สิ่งของในการซ้ือขายยาเสพติดในระดับขายสงรายยอย และขายปลีกมากข้ึน 
  6. พบปญหาการใชยารักษาโรคในทางท่ีผิดรวมกับยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ 
 2.1.7 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  อมรรัตน จันทรสวาง (2553) ไดเสนอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไวดังนี้ 
  1. การปองกันและแกไขตนเองจากยาเสพติด 
   คนจํานวนไมนอยท่ีตกเปนทาสของยาเสพติด อันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ 
อาทิ ความอยากรูอยากลอง ความตองการใหเปนท่ียอมรับของกลุมเพ่ือน ความรูเทาไมถึงการณ เปนตน 
ดังนั้นการปองกันและแกไขตนเองใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติดสามารถกระทําไดโดย 
   1.1 ควรศึกษาหาความรูเก่ียวกับการใชยาอยางถูกวิธี และเหมาะสมกับ
การเจ็บปวย 
   1.2 ไมทดลองเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด หรือเสพสิ่งท่ีรูวามีภัย เพราะติดงาย 
เลิกยาก และมีอันตรายตอสุขภาพรางกายและจิตใจ 
   1.3 การคบเพ่ือนควรเลือกคบเพ่ือนท่ีดี หลีกเลี่ยงเพ่ือนท่ีชอบชักจูงไป
ในทางท่ีเสื่อมเสีย 
 
   1.4 ควรรูจักใชความคิดและใชเหตุผลในการแกไขปญหา กรณีท่ีไมสามารถ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง ควรปรึกษา พอ แม ผูปกครอง ครูอาจารย หรือญาติผูใหญท่ีสนิทและ
ไววางใจมาชวยแกไขปญหา 
   1.5 รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  2. การปองกันและแกไขครอบครัวของตนเองจากปญหายาเสพติด 
   ครอบครัวเปนสถาบันแรกของสังคมท่ีทุกคนไดมีโอกาสสัมผัสในเบื้องตน 
จึงใกลชิดและมีความหมายกับทุกคนมาก สังคมจะดีหรือไมดีใหดูท่ีครอบครัว หากครอบครัวดี 
มีความเขาใจกันระหวางสมาชิกภายในครอบครัว สังคมนั้นก็จะมีแตความสงบ ปญหาตาง ๆ ก็มีนอย 
โดยเฉพาะปญหายาเสพติดซ่ึงสวนมากจะเกิดในครอบครัวท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก หรือครอบครัว
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ท่ีขาดการเอาใจใสดูแลจากคนในครอบครัวดวยกัน ดังนั้น ในฐานะท่ีตัวเราเปนสมาชิกคนหนึ่ง 
ในครอบครัวไมวาเราจะอยูในฐานะใด เชน พอ แม ลูก พ่ีหรือนองก็ตาม เราจะตองมีบทบาทตอ
ครอบครัวของเรา จะชวยครอบครัวของเราไดอยางไร เพ่ือใหสมาชิกภายในครอบครัวของเรามี
ภูมิคุมกันใหปลอดภัยจากการติดยาเสพติด 
   2.1 สรางสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว   
    2.1.1 สามี ภรรยา ตองมีความรักความเขาใจตอกัน ปรึกษาหารือ
กันเม่ือมีปญหาในครอบครัว ไมผลักภาระใหเปนหนาท่ีของฝายหนึ่งรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องลูกและ
ไมควรทะเลาะเบาะแวงใหลูกเห็น 
    2.1.2 พอแม ตองใหเวลาใหความรักความอบอุนแกลูก เปนเพ่ือน
เปนท่ีปรึกษาท่ีดีแกลูก เม่ือใดท่ีลูกมีปญหาควรชวยเหลือหาทางออกให อยาใชวิธีดุดาวากลาวซํ้าเติม 
จะทําใหลูกเกิดความกดดันมากยิ่งข้ึน และไมกลาท่ีจะเลาความจริงใหพอแมฟง 
    2.1.3 พ่ีนอง ตองรักกันชวยเหลือ กัน มีปญหาอะไรตอง
ปรึกษาหารือกัน ชวยกันหาทางออกในทางท่ีถูกตอง ไมมีความลับตอกัน 
   2.2 รูจักบทบาทหนาท่ีของตัวเองในการเปนสมาชิกของครอบครัว 
    2.2.1 พอ แม มีหนาท่ีในการเลี้ยงลูก อบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี 
    2.2.2 ลูก มีหนาท่ีปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพอแม ตั้งใจศึกษาเลา
เรียนใหสําเร็จ ชวยเหลือการงานภายในครอบครัว รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและ
ครอบครัว ชวยกันสอดสองดูแล ไมใหสมาชิกในครอบครัวกระทําในสิ่งท่ีผิด ม่ัวสุมยาเสพติดหรือ
อบายมุขอ่ืน ๆ 
  3. การปองกันและแกไขชุมชนของตนเองใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด 
   3.1 รวมตัวกันเปนกลุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติด เพ่ือรวมในกิจกรรม
ตางๆของชุมชนในการแกไขปญหาสังคม เชน การรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมตอตานยาเสพติด 
โดยการลด ละ เลิกอบายมุข และยาเสพติดใหโทษท้ังหลาย หรือรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ 
เชน การสรางสรรคและการพัฒนาชุมชนใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยนาอยูอาศัยและ 
มีความปลอดภัย เปนตน 
   3.2 ศึกษาความรูเก่ียวกับการปองกันยาเสพติด และติดตามสถานการณ
ขาวสารเก่ียวกับยาเสพติดอยูเสมอ ติดตามสถานการณยาเสพติด ขาวสารเก่ียวกับยาเสพติด 
จากสื่อมวลชนประจําวัน เพ่ือเปนความรูท่ีจะนําไปคิดและดําเนินการปองกันและแกไขใหชุมชน
ปลอดภัยจากยาเสพติด หรือถายทอดใหกับคนในชุมชนไดรับความรูความเขาใจใหถูกตอง เพ่ือจะได
รวมกันดําเนินงานเก่ียวกับการปองกันยาเสพติดในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
   3.3 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน ควรประพฤติตนเปนตนแบบ
ท่ีดีแกเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยไมเก่ียวของกับอบายมุข และไมใชยาเสพติดทุกชนิด และควรท่ีจะ
วากลาวตักเตือนเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมใหปรับปรุงตนเอง นอกจากนั้นควรมี
บทบาทในการชักจูงผูติดยาเสพติดท่ียังหมกมุนในอบายมุขและยาเสพติดใหเลิกพฤติกรรมดังกลาว 
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   3.4 ใหความรวมมือกับทางราชการ ในการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน ทางราชการมุงหวังท่ีจะใหประชาชนมีความตระหนักวาปญหายาเสพติด 
เปนปญหาท่ีทุกคนในชุมชนควรมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังนี้ 
    3.4.1 แจงขาวสารใหขอมูลแกเจาหนาท่ีตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน 
เม่ือทราบแหลงผลิต แหลงคา และแหลงม่ัวสุมเสพยาเสพติดในชุมชน 
    3.4.2 รวมเปนอาสาสมัคร เวรยามตรวจตราแหลงอบายมุขและ
แหลงม่ัวสุมเสพยาเสพติด 
    3.4.3 ชักชวนหรือแนะนําใหผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
โดยใหคําแนะนําและประสานงานนําสงผูติดยาเสพติดเขาสูสถานบําบัดรักษา ตลอดจนใหกําลังใจ 
ในการเขารับการบําบัดรักษาแกผูติดยาเสพติดดวย 
    3.4.4 เปนอาสาสมัครติดตามผลการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
เพ่ือปองกันการติดซํ้า และเพ่ือใหผูเขารับการบําบัดรักษามีกําลังใจ ไมถูกทอดท้ิง 
    3.4.5 เปนอาสาสมัครเผยแพรความรูเพ่ือการปองกันยาเสพติด
ใหแกชุมชน 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
  1) ความหมายของเด็กและเยาวชน 
   ประเทศไทยมีกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับในการดําเนินการเก่ียวกับเด็ก 
และเยาวชน โดยกําหนดวาผูมีอายุเทาใดเปนเยาวชนหรือเรียกวาเปนอยางอ่ืนยอมแตกตางกันไปแตละ
แหงมิไดถือเปนกฎเกณฑเหมือนกันหมดไดมีหนวยงานและสํานักกฎหมายหลายสํานัก ไดกําหนดอายุ
ของเด็กและเยาวชน โดยสามารถสรุปคํานิยาม ไดดังนี ้
   พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.๒๕53 ไดใหคํานิยามของคําวาเด็กและเยาวชน ไวดังนี้ 
   “เด็ก” หมายความวา บุคคลซ่ึงอายุเกินกวาอายุท่ีกําหนดไวตามมาตรา 73 
แหงประมวลกฎหมายอาญา แตยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ 
   “เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดป
บริบูรณ 
   มาตรา 5 คดีอาญาท่ีมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดใหถืออายุเด็กหรือ
เยาวชนนั้น ในวันท่ีการกระทําผิดไดเกิดข้ึน 
     ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 บัญญัติวา “เด็กอายุยังไมเกิน 10 ปบริบูรณ 
กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ” 
   ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ไดใหความหมายวา 
   “เด็ก” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูท่ี
บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส 
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    ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.๒๕53 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2556 และประมวลกฎหมายอาญา 
ไดกําหนดคํานิยามคําวาเด็กและเยาวชนไวแตกตางกัน ตามลักษณะและรูปแบบการนําไปใชประโยชน 
แตในการศึกษาวิจัย เรื่อง การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด ไดกําหนดคํานิยามศัพทในการวิจัยไวดังนี้ 
    เด็ก หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ 
   เยาวชน หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณถึงยี่สิบปบริบูรณ  
  2) ความหมายการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
   ประธาน วัฒนวานิชย (2526) กลาวถึงคําวา “เด็กและเยาวชนกระทําความผิด” 
คนท่ัวไปยอมเขาใจวาหมายถึง เด็กและเยาวชนท่ีประพฤติผิด แตถาจะถามตอไปวาความประพฤติ
อยางไรท่ีจะถือวาเปนความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน แนนอนคําตอบท่ีไดรับจะตองออกมา
แตกตางกัน และแตละคนก็ไมอาจเชื่อม่ันวาคําตอบของตนเปนคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด ดวยเหตุนี้จึงเปน
การยากท่ีจะกําหนดความหมายของคําวาเด็กกระทําผิดใหแนนอนตายตัว ท้ังนี้เพราะ พฤติกรรมท่ี
เรียกวาเปนการกระทําผิดของเด็กนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางประกอบกัน อาทิเชน บรรทัดฐานของ
สังคม ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละสังคม แลวแตวากลุมคนสวนใหญในสังคมนั้นมีแนวความคิดอยางไร
ในการยึดถือการปฏิบัติ หรือมีขนบธรรมเนียมประเพณีเชนใด  
   อยางไรก็ตาม การกระทําบางอยางไดรับการยอมรับวาเปนการกระทําท่ีถูกตอง 
ในสังคมหนึ่ง แตขณะเดียวกันในสังคมอ่ืน ๆ อาจถือวาเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมก็ได ตัวอยางเชน 
ในสังคมของชาวเขาจะถือวาการสูบฝนเปนประเพณีนิยมอยางหนึ่งสําหรับสังคมของพวกเขา 
และถือเปนเรื่องธรรมดา ในขณะท่ีสังคมเมืองกลับมองวาการสูบฝนเปนสิ่งตองหามตามกฎหมาย 

  อนึ่ง คําวา “เด็กกระทําผิด” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษท่ีวา “Children in conflict 
with the law” แตในปจจุบันเวทีระดับโลกไดใชคําวา “Children involved in Juvenile justice 
system” โดยการใหความหมายของคําวาเด็กกระทําผิดโดยคํานึงถึงอารมณ จิตใจ ปญญา 
และสภาพทางกายภาพของผูกระทําความผิดดวย ซ่ึงตางกับมุมมองในแงของกฎหมายท่ีมักถือเอา
เกณฑอายุ และเกณฑการกระทําความผิดเปนสําคัญ ซ่ึงสามารถแยกอธิบายได ดังนี้ 
  1. เกณฑอายุ 
  เกณฑอายุแบงออกเปนอายุข้ันต่ําและอายุข้ันสูง ซ่ึงหมายถึง อายุท่ีจะเริ่มใหมี
ความรับผิดทางอาญา และอายุข้ันสูงท่ีจะใชวิธีการสําหรับเด็กไดโดยไมลงโทษอยางผูใหญ ท้ังนี้การ
กําหนดเกณฑอายุนี้หลายประเทศมีความเห็นแตกตางกันไปตามลักษณะความเปนอยู ขนบธรรมเนียม 
และทัศนคติของแตละประเทศ ตัวอยางเชน ประเทศไทยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 บัญญัติวา
“เด็กอายุไมเกินสิบป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ” สวนของ
ประเทศอ่ืน ๆ ก็บัญญัติแตกตางกันไป กลาวคือ อินเดียและสหรัฐอเมริกากําหนดใหเด็กอายุ 7 ปลงมา
กระทําความผิดไมมีความรับผิดทางอาญา ในขณะท่ีอังกฤษถือเอาอายุ 10 ปลงมา กระทําความผิด 
ไมตองรับผิดสวนประเทศในแถบเอเชียก็มีเกณฑอายุคอนขางสูง เชน จีน 13 ป, ญี่ปุน 14 ป, เกาหลี 
12 ป, อินโดเนเชีย 16 ป และ เวียดนาม 14 ป 
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  2. เกณฑการกระทําผิด 
  การกระทําผิดของเด็กมิไดหมายความเฉพาะการกระทําผิดกฎหมายอาญา
เทานั้น แตหมายรวมไปถึงการประพฤติท่ีไมสมควรกับวัยของเด็กดวย ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามแตละ
สังคม โดยพิจารณาจาก 2 ประการ ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1 จําแนกเด็กกระทําผิดออกเปนสามประเภท ไดแก 
  1) เด็กกระทําผิดกฎหมายอาญา หมายถึง เด็กท่ีกระทําการอันกฎหมาย
บัญญัติวาเปนความผิด ตองถือวาผิดกฎหมายและเปนความผิดของเด็กดวย เชน ความผิดฐานลักทรัพย
ชิงทรัพย เปนตน 
  2) เด็กท่ีปรับตัวเขากับบรรทัดฐานของสังคมไมได (Socially maladjusted)
หมายถึง การกระทําของเด็กท่ีผิดไปจากเกณฑปกติของความรูสึกในวัยของเด็กท่ีสังคมยอมรับได 
ซ่ึงความผิดดังกลาวเรียกวา “Status offence” หมายถึง ความผิดท่ีหากผูใหญกระทําแลวไมถือวา
เปนความผิด จึงไมใชเพราะเหตุท่ีไดกระทําความผิดกฎหมายอาญา แตเปนเพราะเหตุท่ีไดประพฤติตน
ไมเหมาะสมหรือไมสมควรแกวัย เชน การหลบหนีออกจากบาน การหนีโรงเรียน การไมเชื่อฟงบิดา
มารดา เปนตน 
  3) เด็กท่ีจําตองไดรับการสงเคราะหและคุมครอง (in need of care and 
protection) หมายถึง เด็กท่ีไมไดกระทําผิดหรือเด็กท่ีความประพฤติอาจไมเสียหาย แตมีขอพิจารณา 
ในแงสวัสดิภาพของเด็ก เชน เด็กท่ีมีความเปนอยูในภาวะอันตรายตอศีลธรรม ไดแก เด็กอนาถา 
เด็กจรจัดไมมีท่ีอยูอาศัย เด็กท่ีบิดา-มารดาทอดท้ิง ซ่ึงบรรดาเด็กเหลานี้ถาหากมิไดรับการสงเคราะห
ชวยเหลืออาจกลายเปนเด็กกระทําผิดได 
  แนวทางท่ี 2 การจําแนกการกระทําผิดของเด็กวาเปนการกระทําท่ีฝาฝน
บรรทัดฐาน (Norms) ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
  1) เอาบรรทัดฐานความผิดตามกฎหมายอาญา (Crime norms) 
กลาวคือ การกระทําของเด็กนั้นเปนการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายอาญาหรือไม อยางไร 
  2) วัดจากบรรทัดฐานทางสวัสดิภาพ (Child welfare norms) หมายถึง 
การพิจารณาจากการกระทําของเด็กวากระทําโดยฝาฝนบรรทัดฐานหรือเกณฑปกติในดาน 
ความเปนอยูของเด็กในวัยเดียวกันหรือไม 
  3) วัดจากบรรทัดฐานของการศึกษา (Educational norms) หมายถึง 
การพิจารณาจากการกระทําของเด็กในวัยเรียนวาไดกระทําฝาฝนเกณฑปกติของวัยเรียน หรือสภาพ
ของนักเรียนเพียงไร 
  จากแนวทางท้ังสองประการดังกลาวจะเห็นไดวา การกระทําผิดกฎหมาย
อาญาจัดไดวาเขาขายการกระทําความผิดของเด็กเสมอ ซ่ึงนานาประเทศก็ใหการยอมรับ สวนการ
กระทําผิดท่ีเรียกวา Status offence นั้นจะถือวาเปนการกะทําผิดของเด็กหรือไม ยังเปนปญหาท่ี
ถกเถียงกันอยูซ่ึงในการประชุมระหวางประเทศท่ีกรุงลอนดอนเก่ียวกับการปองกันอาชญากรรมและ
การปฏิบัติตอผูกระทําผิด เม่ือป ค.ศ.1960 ไดแนะนําวา การกระทําผิดของเด็กควรหมายถึงเฉพาะ
แตการกระทําผิดกฎหมายอาญาเทานั้น 
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  นอกจากการนิยามความหมายของคําวาเด็กกระทําผิดตามเกณฑอายุและ
ตามการกระทําผิดแลว อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 (The Convention on the right of 
the Child) ยังไดใหคํานิยามดังกลาวไวใน ขอ 1 วา “เด็ก หมายถึง มนุษยทุกคนท่ีอายุต่ํากวา 18 ป 
เวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้นตามกฎหมายท่ีบังคับแกเด็กคนนั้น” ซ่ึงถึงแมวาอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก จะไมไดใหคํานิยามของคําวา “เด็กกระทําผิด” ไวโดยตรง แตเม่ือพิจารณาตามนัยของบท
นิยามดังกลาวแลว คําวา “เด็กกระทําผิด” จึงหมายถึงบุคคลทุกคนท่ีอายุต่ํากวา 18 ป และได 
กระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงไดรับความคุมครองสิทธิ์ตางๆ ตามท่ีบัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิ์เด็กดวย 
  สวนหลักสากล หรือมาตรฐานระหวางประเทศในเรื่องสิทธิเด็กอ่ืน ๆ  ไดให
คํานิยาม “เด็กกระทําผิด” ไวดังนี้ 
  กฎอันเปนมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรม 
เก่ียวกับคดี เด็กและเยาวชนหรือกฎแหงกรุงปกก่ิง ค.ศ .1985 (United Nations Standard 
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: Beijing Rules) ไดใหความหมาย
ของเด็กกระทําผิดไววา หมายถึง เด็กท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดกฎหมายหรือถูกพบวากระทําผิด
กฎหมาย ซ่ึงอาจถูกดําเนินคดีสําหรับความผิดดวยวิธีท่ีแตกตางไปจากผูใหญ 
  (ก) เด็กและเยาวชน (Juvenile) คือเด็กและเยาวชน ซ่ึงตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ อาจถูกดําเนินคดีสําหรับความผิดดวยวิธีการท่ีแตกตางไปจากของผูใหญ 
  (ข) ความผิด (offense) คือพฤติกรรมใด ๆ (การกระทําผิดหรือละเวน
การกระทํา) ท่ีตองรับโทษจากกฎหมายตามระบบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  (ค) ผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชน (Juvenile offender) คือเด็ก
และเยาวชนท่ีถูกกลาวหา วากระทําผิดกฎหมายหรือถูกพบวากระทําผิดกฎหมาย” 
  นอกจากนี้ กฎของสหประชาชาติวาดวยการคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีถูก
ลิดรอนเสรีภาพ ค.ศ.1990 (United Nation Rules for the protection of Juvenile Deprived 
of their Liberty) ขอ 11 (ก) ไดบัญญัติวา “เด็กและเยาวชน คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป อายุท่ี
จํากัดใหต่ํากวานี้ ซ่ึงไมคอยยินยอมใหถูกลิดรอนเสรีภาพ ควรกําหนดไวในกฎหมาย” 
  ขอแนะนําวาดวยการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาหรือ ขอแนะนําแหงกรุงเวียนนา ค.ศ.1997 (Guideline for Action on Children in the 
Criminal Justice System: The Vienna Guidelines) ไดใหความหมายไวในขอ 14 (ค) วา “จะไม
มีเด็กคนใด ผูซ่ึงอายุต่ํากวาเกณฑความรับผิดทางอาญาจะตองถูกดําเนินคดีอาญา” 
  สวนเด็กท่ีมีแนวโนมวาจะกระทําผิดหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด ขอแนะนํา
ของสหประชาชาติ วาดวยการปองกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน หรือขอแนะนํา 
แห ง ก รุ ง รี ย า ด  ค . ศ . 1990 (United Nations Guidelines for the Prevention of Juveniles 
Delinquency: The Riyadh Guideline) ซ่ึงเปนขอแนะนําท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือคุมครองเด็กท่ีเสี่ยงตอ
การกระทําผิดโดยเฉพาะ และสรางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันมิใหเด็กเหลานั้นกระทําความผิดได
กลาวถึงเด็กดังกลาวไววา เปนเด็กผูซ่ึงถูกตราหนาในฐานะท่ีเปน “ผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน” “ผูมีความ
ประพฤติเหลวไหล” หรือ “เริ่มมีความพฤติกรรมท่ีเหลวไหล” ซ่ึงเปนความประพฤติท่ีไมกอใหเกิด 
ความเสียหายรายแรง ตอการพัฒนาของเด็ก และไมเปนอันตรายตอผูอ่ืน โดยถือวา เด็กดังกลาวอยูใน
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ภาวะอันตราย หรืออยูในภาวะสังคมท่ีเสี่ยง และมีความจําเปนตองไดรับการดูแลและใหความคุมครอง
เปนพิเศษ 21 ซ่ึงลักษณะของความผิดดังกลาวเรียกวา “Status Offence” นั่นเองสวนเด็กท่ีกระทําผิด
ตามกฎหมายขอแนะนําแหงกรุงรียาดเพียงแตบัญญัติหลักการเพ่ือปองกันการกระทําผิดซํ้าเทานั้น 
  ดังนั้น จากบทนิยามดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา “เด็กกระทําผิด” 
หมายถึง “มนุษยทุกคนท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป ซ่ึงไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด 
หรือไดประพฤติตัวไมเหมาะสมแกวัย” ซ่ึงการท่ีเด็กกระทําผิดไดมีนักอาชญาวิทยาใหความสนใจท่ีจะ
ทําการศึกษา และมีแนวความคิดเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กไวแตกตางกันออกไป โดยอาศัย
ความรูสึกทางอารมณ มาตรฐานทางศีลธรรม และกฎหมายเปนเกณฑชี้วัด 
 2.2.2 แนวคิด/สาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
  1) แนวความคิดเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
   ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในปจจุบันถือเปนปญหาท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะปญหานี้ไดสงผลกระทบจากหลายฝาย มิใชเฉพาะกับตัวผูกระทําผิดและ
กับเหยื่อหรือผูเสียหายเทานั้น แตยังสงผลกระทบไปสูโครงสรางของสังคมโดยรวมดวย ท้ังนี้เพราะเด็ก
และเยาวชนเปนทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงยอมหมายถึงการพัฒนา
ชาตินั่นเอง 
   อนึ่ง การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ถือวาเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนจาก
ความไรเดียงสา ขาดประสบการณในชีวิต ดังนั้น การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดยอม
ตองมีวิธีการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากผูใหญ โดยการนํามาตรการตางๆมาใชในปฏิบัติตอเด็กและ
เยาวชนกระทําผิด ซ่ึงเปนการแกไขปญหาอีกวิธีหนึ่ง เพ่ือลดจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 
อยางไรก็ดี การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดในปจจุบันนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากวิวัฒนาการ
ทางความคิดในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด ของสํานักสังคมวิทยา 2 สํานัก คือ สํานักด้ังเดิมหรือ
สํานักคลาสสิค (Classical School) และสํานักปฎิฐานนิยม (Positive School) ซ่ึงมีแนวคิด ดังนี้ 
   1. สํานักดั้งเดิม หรือสํานักคลาสสิค (Classical School) 
   สุดสงวน สุธิสร (2546) ไดเสนอแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 18 
เพ่ือตอตานกับความปาเถ่ือนและความไมแนนอนของระบอบกฎหมายและระบบการลงโทษสมัยนั้น 
สํานักนี้เสนอแนวความคิดในการปฎิรูปกฎหมายการลงโทษใหเหมาะสมกับการกระทําผิด เพ่ือใหเกิด
ความยุติธรรม ตลอดจนมีความพยายามในการอธิบายถึงสาเหตุของการกระทําความผิดในลักษณะท่ี
แตกตางไปจากเดิม โดยผูนําทางความคิดท่ีสําคัญของสํานักนี้ คือ ซีซาร เบ็คคาเรีย (Cesare 
Baccaria) ชาวอีตาลี และ เจรามี เบนแธม (Jeremy bantham) ชาวอังกฤษ ดังนี้ 
   1) พ้ืนฐานในการปฏิบัติของสังคมควรเปนไปโดยสอดคลองกับหลักประโยชนนยิม 
(Utilitarian Principle) คือ มองประโยชนสูงสุดสําหรับสังคม (The greatest happiness shared 
by greatest number) 
   2) การกําหนดบทลงโทษจากการประกอบอาชญากรรมควรพิจารณาจาก 
ความสูญเสียตอสังคมเปนหลัก 
   3) การปองกันอาชญากรรมควรมีความสําคัญมากกวาการลงโทษ กฎหมายควร
เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรใหเปนท่ีทราบแกสมาชิกทุกคนในสังคมวาพฤติกรรมใด ควรละเวน
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พฤติกรรมใดท่ีควรปฏิบัติ โดยกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลอยางชัดเจน นอกจากนี้ในแงของ
การปองกันสังคมควรมีนักกฎหมายท่ีมีความสามารถ มีคุณธรรม เพ่ือบัญญัติกฎหมายท่ีเปนธรรม
ใหแกสังคม ผูพิทักษสันติราษฎรควรมีความชื่อสัตย ปฏิบัติงานดวยคุณธรรม เพ่ือจะสามารถลดปญหา
สืบเนื่องจากการใชกฎหมายได นอกจากนี้ สังคมควรสงเสริมคนดีใหไดทํางานแกสังคมและสกัดคนชั่ว
ออกจากระบบ 
   4) การปฏิบัติตอผูกระทําผิดท่ีเบ็คคาเรีย ไมเห็นดวย คือ การกลาวหาในทางลับ
และการทรมาน ดังนั้นจึงควรสงเสริมมนุษยธรรม การพิพากษาคดีความควรมีความรวดเร็วแนนอน
และเหมาะสม โดยมีเกณฑท่ีเปนธรรมในแงของการลงโทษควรมุงเนนเรื่องการขมขูยับยั้งบุคคลจาก
การกระทําผิด มิใชมุงเนนเรื่องแกแคนทดแทนซ่ึงเปนการทําลายลางกัน ประเด็นเรื่องโทษจําคุกควร
นํามาใช แตตองพัฒนาและปรับปรุงสภาพเรือนจําใหถูกสุขลักษณะ และมีความม่ันคงปลอดภัย 
และทายสุด เรื่องความหนักเบาของการลงโทษ การลงโทษตอผูกระทําผิดควรทําใหเขารูสึกสูญเสีย
มากกวาไดประโยชน (กําไร) กลาวคือ เปนการลงโทษท่ีเหมาะสมกับโทษท่ีทําไป โดยเบ็คคาเรียได
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการลงโทษอยางเท่ียงธรรม และเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย ซ่ึงเบ็คคาเรียก
กลาววา 
  “…บุคคลทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย ดังนั้น ไมวาผูใดกระทําผิดใน
ลักษณะเดียวกันจะตองรับโทษเชนเดียวกัน นอกจากนั้นเพ่ือใหบุคคลไดทราบวาพฤติกรรมใดประเภท
ใดเปนความผิด และบทลงโทษ ตัวบทกฎหมายจําเปนตองเขียนเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน
เพียงพอท่ีบุคคลท่ัวไปจะเขาใจได...” 
   จากแนวความคิดดังกลาวจะเห็นไดวาสํานักนี้ไดเสนอใหใชวิธีการลงโทษยับยั้ง
การกระทําความผิดและเปนการปองกันอาชญากรรม โดยมีความเห็นวามนุษยมีความสามารถในการ
ใชเหตุผล สามารถเลือกไดวาควรทําอยางไรและไมควรทําอยางไร มนุษยมีพฤติกรรมเชนใดนั้นและจะ
คํานึงถึงประโยชนหรือผลรายท่ีเขาไดรับจากการกระทําของเขา ดังนั้น กฎหมายจึงมีผลในการขมขู 
ยับยั้งการกระทําผิดของบุคคลก็ตอเม่ือกฎหมายไดใหผลรายแกผูท่ีกระทําความผิดมากกวาหรือ
เหมาะสมกับประโยชนท่ีเขาจะไดรับ การบังคับใชกฎหมายจึงตองมีความแนนอนและรวดเร็ว 
และสามารถลงโทษตัวผูกระทําผิดกฎหมายไดทุกครั้ง หรือโอกาสท่ีถูกลงโทษมีมากกวาโอกาสท่ี 
จะหลุดรอดออกไปได เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัว แนวความคิดนี้จะเนนท่ีการลงโทษตอผูกระทํา
ความผิดทุกรายดวยวิธีท่ีรวดเร็วและแนนอน เหมาะสมกับความผิดเพ่ือเปนการขมขูและยับยั้ง 
การกระทําท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเทากับวาเปนการปองกันอาชญากรรมดวย 
   2. สํานักปฏิฐานนิยม (Positive School) 
   เปนสํานักท่ีเกิดข้ึนตนคริสตศตวรรษท่ี 19 ความเจริญทางวิทยาศาสตรไดเขามา
มีอิทธิพลเหนือหลักเหตุผล และหลักปรัชญาใน ศตวรรษ ท่ี 18 สํานักนี้ นําโดยนักอาชญาวิทยาอิตาลี 
3 ทาน คือ ซีซา ลอมโบรโซ (Casare Lombroso) ราเฟเอล กาโรฟาโร (Raffealo Garofolo) 
และ เอ็นริโก เฟอรรี่ (Enrico Ferri) ไดเสนอแนวความคิด โดยใชหลักวิทยาศาสตรในการพิเคราะห
สาเหตุในการกระทําความผิดและการบังคับใชกฎหมายวา กฎหมายจะตองคํานึงถึงสาเหตุพ้ืนเพ
ดั้งเดิมของผูกระทําความผิด เพราะการท่ีคนจะกระทําความผิดไดนั้นเกิดจากการท่ีเขาถูกกดดัน 
และบีบค้ันจากแรงกดดันดานรางกาย จิตใจ สภาพสังคม เชน เกิดจากการบกพรองทางพันธุกรรม 
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หรือกายภาพ หรือเกิดจากความยากจน หรือหมดโอกาสทางสังคม เกิดจากความกดดันในจิตใจ 
ซ่ึงทําใหเขาไมมีโอกาสใชเหตุผลพิจารณากฎหมาย สํานักนี้ถือแนวคิดในเรื่อง เจตจํานงกําหนด 
(Determinism) เปนหลัก โดยทฤษฎีของสํานักนี้ ถือวาการกระทําของมนุษยเกิดข้ึนเม่ือมีสิ่งอ่ืน 
มาชักจูง ซ่ึงอาจเปนสิ่งชักจูงจากภายนอก หรืออาจมีสาเหตุมาจากรางกายของมนุษย เอง 
เชน ฮอรโมน หรือสารเคมีบางอยางรวมท้ังสภาพกดดันทางจิตใจบีบบังคับบงการ หรือทําใหเกิด 
การกระทําข้ึนตามนั้น เม่ือเปนเชนนี้มนุษยจึงไมควรท่ีจะรับผิดชอบในการกระทําของตนท้ังหมด 
เพราะไมมีทางเลือก สังคมสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีสวนทําใหบุคคลกระทําผิด ควรเขามามีสวนรับผิดชอบ
แกไขดวยสํานักปฏิฐานนิยม มองวา ผูกระทําผิดคือผูปวยดานพฤติกรรรม ดังนั้น กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization) จึงมีความสําคัญมาก โดยนักคิดของสํานักนี้เชื่อวา ควรปฏิบัติตอผูกระทํา
ผิดดวยวิธีการรักษาเยียวยา เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการลงโทษ คือ เพ่ือรักษา (Cure) ผูกระทํา
ผิดใหสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติสุข ดวยวิธีคิดเชนนี้ จึงสงผลใหสํานักปฏิฐานนิยมยึดถือ
แนวคิดในการลงโทษท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 
  1. การใชหลักวิทยาศาสตร และการทดลอง ในการแกไขปญหาพฤติกรรม
ของอาชญากร 
  2. การเชื่อวา “เจตจํานงกําหนด” มีอิทธิพลอยางยิ่งตอผูกระทําผิด โดยปฏิเสธ
แนวคิดเก่ียวกับ “เจตจํานงอิสระ” ดังเชนผานมา 

  3. การถือวาประโยชนของปจเจกชนสําคัญกวาประโยชนของสังคม ซ่ึงตรงขาม
กับแนวความคิดของสํานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 

   ท้ังนี้  ซีซาร ลอมโบรโซ (Casare Lombroso) คือ บิดาของวิชาอาชญาวิทยา
สมัยใหมและเปนผูนําทฤษฎีวิวัฒนาการของ ซารลล ดารวิน ( Charles Darwin) มาใช จนเปนท่ีโดงดัง
และยอมรับกันในท่ัวไป ลอมโบรโซ ไดศึกษาอาชญากรรม โดยนําหลักวิทยาศาสตรมาประยุกตใช 
โดยมีการตั้งสมมติฐาน และเก็บขอมูลจากกลุมประชากรท่ีกําหนด ในท่ีนี้เขาไดกําหนดทหารและ
นักโทษชาวอิตาเลียนเปนประชากรเปาหมาย ซ่ึงการศึกษาไดสรุปลักษณะของอาชญากร เชน ศึกษา
เก่ียวกับกะโหลก ขนาดของสมอง ความสูง ความกวางของชวงอก ลักษณะรูปหนา ใบหนา ลักษณะ
ของขนและผม เปนตน สมมติฐานท่ีลอมโบรโซกําหนด คือ อาชญากรมีลักษณะคลายมนุษยยุคหิน 
(Atavistic) มีลักษณะเฉพาะตัว คือ หนาผากลาดต่ํา โหนกแกมสูง ค้ิวดก จมูกงุม คดคางสี่เหลี่ยม 
สภาพจิตใจของคนกลุมนี้ คือ ขาดศีลธรรม ดุราย ดื้อรั้น และทนตอความเจ็บปวด จึงต้ังทฤษฎี 
ตามผลสรุปของสมมติฐานวา การมีลักษณะดังกลาว ถายทอดทางพันธุกรรม ทําใหเด็กเกิดมาพรอม
ลักษณะของอาชญากร “อาชญากรโดยกําเนิด” (Born Criminal) โดยเขาชี้ใหเห็นวาพฤติกรรม 
ของอาชญากรเปนผลมาจากการถายทอดทางกายภาพและจิตใจ ซ่ึงอาชญากรไดรับการถายทอด
พฤติกรรมมาจากบรรพบุรุษของพวกเขา ในขณะท่ี ราฟาเอล กาโรฟาโล ศึกษาเรื่อง “อาชญากร
ธรรมชาติ” และ กอรริ่ง ( Goring) ศึกษา พบวาผูตองขังมีภูมิปญญาดอยกวา บุคคลท่ัวไป 
  จากแนวความคิดดังกลาวจะเห็นไดวา พวกเขาไดใหความสนใจศึกษา “ตัวอาชญากร”
เพราะถือวากฎหมาย และรัฐเปนสิ่งสมบูรณ และสิ่งท่ีผิดปกติคือตัวผูกระทําผิดหรือผูละเมิด ดังนั้น 
จึงตองศึกษาวา ทําไมตองกระทําผิด มีอะไรเปน “สาเหตุ” ท้ังนี้ก็เพ่ืออบรมแกไขใหปรับตัวเขากับ
สังคม หรือปฏิบัติตามกฎหมายได ซ่ึงผลของการใชแนวความคิดนี้ก็คือมีการหันมาใชกฎหมายใน
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ลักษณะท่ีมีการผอนปรนและเปนรายๆไป โดยคํานึงถึงสาเหตุท่ีผูกระทําผิด “ผิดปกติ” ใหกลับเปน 
“ปกติ” ดังนั้น การลงโทษผูกระทําผิดจึงไมมุงในดานการขมขูใหเข็ดหลาบ แตเปนการอบรมแกไขให
เขาปรับตัวใหเขากับสังคมได 

  เม่ือเปรียบเทียบแนวความคิดในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดของสองสํานักนี้แลวจะ
เห็นไดวา สํานักปฏิฐานนิยมมีแนวความคิดเนนท่ีเรื่องการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด โดยเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลเปนราย ๆ ไปตามความเหมาะสม และเดนชัดมากในเรื่องการปฏิบัติตอเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด โดยเฉพาะการเบี่ยงเบนคดีเด็กท่ีกระทําความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไข ซ่ึงเนนในเรื่องการใหความคุมครอง 
แกไขเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคล เพ่ือใหกลับตัวเปนพลเมืองดีมากกวาการมุงปราบปรามและ
ลงโทษเชนเดียวกับผูใหญ เพ่ือปองกันไมใหเด็กและเยาวชนเหลานั้นกลับมากระทําผิดช้ําอีก 
  2) สาเหตุของการกระทําความผิดของเด็ก 
  ปจจุบันนักจิตวิทยาและนักอาชญาวิทยา ไดศึกษาถึงสาเหตุของการกระทําความผิด
ของเด็ก ซ่ึงพบวามีหลายสาเหตุ ดังนี้ 
    สาเหตุจากตัวผูกระทําความผิดเอง 
  (1) พันธุกรรม หรือสิ่งท่ีไดรับการถายทอดจากพอแม ทําใหเด็กเกิดมาเปน
โรคปญญาออนจิตบกพรอง ซ่ึงเปนผลรายตอเด็ก เพราะจะทําใหเด็กไมสามารถใชสติปญญา ไตรตรอง 
ยับยั้ง หรือหักหามใจตอตานกับสิ่งยั่วยุตาง ๆ ได 
   (2) ความพิการหรือโรคภัยไขเจ็บ กลาวคือ การท่ีเด็กมีรางกายพิการ 
หรือไมสมประกอบ ซ่ึงอาจเปนมาแตกําเนิดหรือประสบเคราะหกรรมภายหลัง ในทางจิตวิทยามองวา
เด็กพวกนี้จะเกิดความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ มักมองโลกในแงราย หรือเห็นผูอ่ืนเปนศัตรูหรือเขาใจผิด 
คิดวาตนถูกดูหม่ินเหยียดหยาม ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยเกิดความรูสึกแสดงฤทธิ์เดชในทาง
ชั่วราย และตองการชดเชยโดยทําใหตนเดนหรือทําใหเปนคนสังคมยอมรับ ซ่ึงบางครั้งเปนการกระทํา
ท่ีเดนในทางผิด 
    (3) ภาวะแหงจิต โดยเฉพาะวัยรุนเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
และจิตใจรวดเร็วจนทําใหมักเปนคนท่ีอารมณรุนแรง ฉุนเฉียว และมักแสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ี
เปนอันตรายตอผูอ่ืนไดในบางโอกาส แตท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับความสมบูรณของรางกายและจิตใจ ตลอดจน
สภาพแวดลอมของแตละบุคคล ท่ีจะเปนตัวเสริมสรางใหแตละบุคคลมีบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันไป 
   (4) สติปญญาและการศึกษา โดยท่ีมนุษยมีสติปญญาและความเฉลียว
ฉลาดไมเทาเทียมกันดังนั้น คนท่ีมีปญญาทึบ เรียนอะไรก็ไมรูเรื่อง ความจําไมดี เรียนไมทันเพ่ือน 
จึงมักเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไปเท่ียวสําสอนและกลายเปนเหยื่อแหงความชั่วราย โดยอาจชักจูง
ไปใหเห็นผิดเปนชอบ และกลายเปนผูกระทําผิดไปในท่ีสุด ซ่ึงเด็กมีสติปญญาต่ํามักจะถูกชักจูงให
กระทําความผิดไดงาย 
    สาเหตุทางครอบครัว 
   ครอบครัวนับวาเปนสถาบันแหงแรกและสําคัญท่ีสุดในการใหการศึกษา
อบรม ใหความรูในดานตาง ๆ โดยมีบิดา มารดา ซ่ึงเปนผูอยูใกลชิดกับเด็กมากท่ีสุดเปนเสมือนครูคน
แรกของเด็ก ดังนั้น ถาบิดามารดาสั่งสอนเอาใจใสตอเด็ก ยอมจะทําใหเด็กเจริญเติบโตเปนคนดีของ
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สังคม แตถาครอบครัวใดไมเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเด็ก บิดามารดาหยาราง หรือบิดามารดาไมเอาใจ
ใสเทาท่ีควร เด็กจะขาดความอบอุนในครอบครัว สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมใหเด็กและ
เยาวชนกระทําผิดมากข้ึน เนื่องจากปญหาครอบครัวดังกลาวมักทําใหเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เพราะ
ขาดการฝกอบรมในเรื่องของการระงับอารมณหรือความกาวราวรุนแรง ดังนั้นครอบครัวจึงมีบทบาท
อยางสําคัญในการชี้วา ชีวิตของเด็กจะเดินไปสูความดี หรือความเลว หรือในการกําหนดชะตาชีวิต
ของเด็กใหผันแปรไปสูการกระทําผิดท้ังนี้ จากการศึกษาของจิตแพทย และนักจิตวิทยาถึงสภาพตาง ๆ 
ภายในครอบครัวพบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน ไดแก 
   (1) เด็กท่ีไมไดรับความรักความอบอุนจากครอบครัว ถูกทอดท้ิงใหโดดเด่ียว
ไมไดรับการเอาใจใสทําใหเด็กมองโลกในแงราย ตอตานสังคม ถูกชักจูงไดงาย เพราะตองการความรัก
จากคนรอบขาง และมีจิตใจแข็งกระดาง 
   (2) เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีบิดามารดาขาดความรักใครกลมเกลียว 
พอแมทะเลาะวิวาทกันอยูตลอดเวลา พูดจากันดวยคําหยาบ ตบตีกันอยูเสมอ และใชลูกเปนท่ีระบาย
อารมณ จะมีผลทําใหเด็กกลายเปนคนกาวราวรุนแรง เนื่องจากเลียนแบบความเลวรายจากบิดามารดา 
และเห็นวาเปนเรื่องปกติธรรมดาท่ีตนเองตองทําตาม เด็กและเยาวชนจะไมมีความรัก ความผูกพันกับ
ครอบครัว ไมชอบอยูบาน ไมชอบเลาเรียน เขาหาอบายมุขตาง ๆ ประพฤติตนไมเหมาะสม 
   (3) เด็กท่ีมีบิดามารดาตาย หยาราง ละท้ิงจะทําใหเด็กไมไดรับการดูแล
เอาใจใส เด็กจะมีความรูสึกวาเหว ขาดความรัก ความอบอุน ขาดความสุข ซึมเศรา ไมราเริง 
และหาทางชดเชยใหกับสิ่งท่ีตนขาดไปในทางท่ีผิดและงายตอการถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดดวย 
   (4) เด็กท่ีถูกกระทํา ทารุณกรรมในครอบครัว มักหนีออกจากบานและ
เขารวมกลุมกับเพ่ือน ไมเชื่อวาจะมีคนท่ีไววางใจไดและตอสูแยงชิงเพ่ือปกปองตนเอง มักใชความ
รุนแรงบีบบังคับผูอ่ืน 
   (5) เด็กท่ีบิดามารดาอบรมเลี้ยงอยางเขมงวดเกินไป หรืออยูภายใต
กฎเกณฑระเบียบวินัยจนไมมีเวลาเปนตัวของตัวเอง ไมสามารถทําอะไรตามท่ีตนเองตองการหรือไมมี
โอกาสไดแสดงความคิดเห็นใด ๆ ไมกลาตัดสินใจทําอะไรเพราะกลัวความผิด กลัวการถูกลงโทษ อยูลําพัง
ไมได ขณะท่ีเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีบิดามารดาเลี้ยงดูดวยการตามใจหรือปกปองมากเกินไป อยากได
อะไร หรืออยากทําอะไรก็ไดดังใจ ขาดเหตุผล ทําใหเด็กไดใจ เอาแตใจตนเอง กลายเปนเด็กท่ีไมรูวา
สิ่งใดถูก สิ่งใดควรกระทําหรือไมควร เม่ือโตข้ึนเด็กเหลานี้จะมีแนวโนมทําผิดงาย ขาดความอดทน 
ไมสามารถแกปญหาได 
    สาเหตุทางเศรษฐกิจ 
   ซ่ึงไดแกภาวะเศรษฐกิจโดยท่ัวไปของชุมชนและภาวะทางเศรษฐกิจของ
ผูกระทําผิด 
   (1) ภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชน บุคคลใดอยูในชุมชนหรือสังคมท่ีมี
ภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง การกินอยูและการดํารงชีวิตของชุมชนเหลานั้นก็ยอมอยูในมาตรฐานการครองชีพสูง
ประชาชนอยูดีกินดี ไดรับแตความสะดวกสบาย ไมมีความเดือดรอนในคาครองชีพ ประชาชนมีแต
ความผาสุก จิตใจเบิกบานและอยูกันอยางปกติสุข ตรงกันขาม หากประชาชนของสังคมหรือประเทศ
นั้นอยูในภาวะเศรษฐกิจเสื่อมโทรม เกิดวิกฤติการอันอาจเกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุนานาประการ ทําให
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เกิดความแรนแคนและอัตคัดขาดแคลน ผลผลิตท่ีไดรับไมพอแกความตองการของประชาชนในการ
อุปโภค บริโภค ทําใหเกิดสภาวะขาวยากหมากแพงข้ึน การกระจายรายไดหรือการเก็บภาษีอากรไม
เปนธรรมแกสังคม อํานาจการซ้ือของเงินตราลดนอยลง ยอมมีผลกระทบกระเทือน ผูมีรายไดนอย 
และผูมีรายไดประจําอยางมาก มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะในทางเศรษฐกิจ ของสังคมอยาง
ใหญหลวง 
   (2) ภาวะทางเศรษฐกิจของผูกระทําผิด ในปจจุบันบิดามารดาตองออกไป
ประกอบอาชีพ นอกบาน ทําใหไมมีเวลาท่ีจะอบรมสั่งสอนบุตรของตนไดเพียงพอ ยิ่งเปนครอบครัวท่ี
ยากจนตองออกจากบานแตเชากลับบานมืดคํ่า และไมมีปูยาตายายเลี้ยงดูบุตรดวยแลว ก็ยิ่งทําใหเด็ก
ขาดความรักความอบอุนมากข้ึน ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความยากจน ความอดอยาก กอใหเกิดการ
กระทําผิดเก่ียวกับทรัพยไดงาย 
   สาเหตุปญหาทางสังคม และส่ิงแวดลอม 
   สภาพทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กมีอิทธิพลตอความ
ประพฤติของเด็กมาก ดังจะเห็นไดวาชุมชนท่ีมีความประพฤติและวัฒนธรรมไปทางใดแลว บุคคลใน
ชุมชนนั่นก็มักมีความประพฤติไปในทางเดียวกัน มิฉะนั้นก็จะเขาอยูรวมกลุมกับพวกเขาไมได แตมี
ขอสังเกตวา สิ่งแวดลอมนี้มีผลกระทบตอบุคคลในชุมชนแตละคนไมเทากัน สุดแลวแตบุคลิกภาพของ
บุคคลท่ีไดรับการหลอหลอมเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม การท่ีเด็กไดเกิดมาในชุมชนหรือสิ่งแวดลอมท่ีไม
ดีจะมีโอกาสรับเอาสิ่งไมดีไวใสตัวมาก สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กท่ีอาจมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีไมดีไดแก 
   (1) การศึกษาอบรม โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะเปนสถาบันท่ีสําคัญ
อยางหนึ่ง ซ่ึงจะมีความรับผิดชอบในการสั่งสอนอบรม ใหความรูจริยธรรมตางๆใหแกเด็ก เพ่ือสามารถ
เจริญเติบโตในสังคมได ดังนั้น ถาโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาใดขาดประสิทธิภาพในหนาท่ีดังกลาวเชน 
ครู อาจารย ไมทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูกศิษย ยอมจะทําใหลูกศิษยขาดความเคารพ เชื่อฟง 
จนอาจพากันไปม่ัวสุม และกออาชญากรรมในท่ีสุด 
   (2) สภาพถ่ินอยูอาศัย ครอบครัวใดมีถ่ินอยูอาศัยในสภาพแวดลอมท่ีเปน
แหลงม่ัวสุมของพวกมิจฉาชีพ เปนท่ีรวมของยาเสพติด จะทําใหเด็กเห็นตัวอยางไมดี และทําใหเด็ก
กระทําผิดไดงาย 
   (3) สถานเริงรมยท่ีเปนแหลงอบายมุขตาง ๆ เชน สถานอาบอบนวด ไนคคลับ 
บอนการพนัน ทําใหเด็กติดใจและทําใหเสียคนงาย เนื่องจากเด็กตองพยายามหาเงินทองเพ่ือนําไป
เท่ียวในสถานท่ีดังกลาว จนเปนเหตุใหหาเงินมาโดยทุจริต เชน ลักขโมย เปนตน 
   (4) ผูใหญกระทําตัวไมดีเปนตัวอยางใหเด็กเห็นเนื่องจากเด็กถือเอาผูใหญ
เปนตัวอยาง ผูใหญทําอยางไรก็เจริญรอยตาม มีกิริยาวาจาหยาบคาย ไมสุภาพ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ชอบดื่มสุราอาละวาด ติดยาเสพติด ลักลอบตั้งบอน การพนันหรือซองโสเภณีหรือคบเพ่ือนนักเลง
อันธพาล เปนตน เม่ือเด็กไดพบแตสิ่งท่ีไมดีไมงามตลอด ก็อาจจดจําเปนตัวอยางและไปกระทําผิด
ศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย ไดโดยงาย 
   (5) การคบเพ่ือน เรื่องการคบเพ่ือนก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็ก เพราะถา
เด็กไดคบเพ่ือนเกเรมีความประพฤติไมดีแลว ก็อาจชักจูงใจใหเด็กนั้นประพฤติเสียหายหรือเสียผูเสีย
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คนได โดยเฉพาะเด็กท่ีทางบานโดยพอแมไมมีโอกาสสั่งสอน อบรมหรือเด็กท่ีพอแมไมพยายามเขาใจ
ปญหาของลูกยอมทําใหเด็กหันไปพ่ึงนอกบานแทน และอาจไปไดเพ่ือนชั่วท่ีชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
เชน ชักชวนหนีโรงเรียน เท่ียวเตรเสเพลในสถานเริงรมยซ่ึงเปนแหลงอบายมุข เลนการพนัน เสพยาเสพติด 
ดื่มสุรา ดังนี้เปนตน 
   (6) การเสพยาเสพติดใหโทษ เม่ือเด็กเสพยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายแลว 
ยอมมีผลตออารมณ ความประพฤติ ทําใหประสาทหลอน กอใหเกิดโทษตอรางกายและจิตใจอยาง
รุนแรงและเปนท่ีรังเกียจของสังคม สาเหตุท่ีเด็กติดยาเสพติดมีหลายสาเหตุดวยกัน เชน ความอยากรู
อยากลอง หรือมีปญหาทางครอบครัว จึงหาทางออกโดยการเสพยาเสพติด เปนตน ซ่ึงจะเปนสาเหตุ
สําคัญแหงการกระทําผิดอ่ืน เชน ลักขโมย ตอไป 
   (7) สื่อมวลชนประเภทตางๆหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร 
มีอิทธิพลตอความคิด ของเด็กอยางมากไมวาจะในดานดีหรือดานเสีย เชน การเสนอขาวของ
หนังสือพิมพเก่ียวกับอาชญากรรมก็อาจเปนแบบอยางท่ีไมดีใหเด็ก หนังสือลามกก็อาจเปนสิ่งยั่วยวน
ใหเด็กกระทําผิดเก่ียวกับเพศ เปนตน 
   จากสาเหตุดังกลาวขางตน กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กในปจจุบัน 
จึงมีแนวคิดในการแยกเด็กท่ีกระทําผิดออกจากอาชญากรผูใหญ และใชวิธีการปฏิบัติตอเด็กท่ีแตกตาง
จากผูใหญ ต้ังแตข้ันตอนการจับกุม การควบคุมตัว การพิจารณาเปนการลับ และการไมมีประวัติ
อาชญากรรม นอกจากนี้ การท่ีศาลจะใชวิธีสําหรับเด็ก ศาลจะพิจารณาลักษณะเฉพาะของเด็กแตละ
คนวา การท่ีเด็กเขาไปเก่ียวของกับการกระทําผิดกฎหมายนั้น เนื่องมาจากเด็กเหลานั้นอาจไดรับ
ผลกระทบทางลบจากสภาพแวดลอมภายใน ครอบครัว หรือการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติตอเด็ก
อยางไมเหมาะสม รวมท้ังคํานึงถึง สวัสดิภาพและอนาคตของเด็กยิ่งกวาการกระทําเพ่ือลงโทษ มีการ
แกไขฟนฟูเด็กกระทําผิด โดยการสงเคราะหและอบรมเด็กใหกลับตัวเปนคนดี และสามารถคืนสูสังคม 
(Reintegration) ไดอยางเปนปกติสุข โดยตองคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคูกันไปดวย 
 2.2.3 แนวคิด/ทฤษฎีการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 
   1) แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 
   แนวคิดดานสังคมวิทยา 
  ความหมายของทฤษฎีสั งคมวิทยา (Sociological Theory) มี ท้ังความหมาย 
ในอยางกวาง หรือความหมายอยางแคบเจาะจง ทฤษฎีสังคมวิทยาจะมีลักษณะพ้ืนฐานเดียวกับทฤษฎี
สังคม คือ ตองเปนคําอธิบายปรากฏการณสังคมตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณได ตัวอยาง
ทฤษฎีสังคมอยางกวางคือ ทฤษฎีเชิงสังคมวิทยามหภาพ (Grand Theroies) ซ่ึงเปนทฤษฎีเชิง
บรรยายความ หากจะพิสูจนความจริงก็ตองนํามาเขียนใหม จัดรูป กําหนดสังกัปใหมีจํานวนพอสมควร 
แสดงคว ามสั ม พันธ ร ะหว า งสั ง กัป  แล ว จึ ง ส ามารถ พิสู จน ไ ด  ทฤษฎี สั ง คมอย า งแคบ 
คือ ทฤษฎีสมัยใหมยังไมมีจํานวนนอย มีขอความกะทัดรัด ชัดเจนพิสูจนไดดวยหลักฐานเชิงประจักษ 
   ทฤษฎีสังคมวิทยา เปนทฤษฎีวิทยาศาสตรท่ีอาศัยลักษณะของความสัมพันธทาง
สังคมเปนหลักในการอธิบายปรากฏการณทางสังคมสังคมวิทยา (sociology) คือ วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ชีวิตทางสังคมของมนุษย, กลุมคน และสังคม สิ่งท่ีสาขาวิชานี้สนใจคือ กฎเกณฑ และกระบวนการ
ทางสังคมท่ียึดเหนี่ยวหรือแบงแยกผูคน ท้ังในสภาวะท่ีเปนปจเจก และในฐานะของสมาชิกของสมาคม, 
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กลุม หรือสถาบันสังคมวิทยาสนใจพฤติกรรมมนุษย ในฐานะท่ีเปนสิ่งมีชีวิตทางสังคม ดังนั้นการศึกษา
ทางดานนี้ จึงครอบคลุมต้ังแตการวิเคราะหการพบปะกันของคนท่ีไมรูจักกันบนทองถนน ไปจนถึง
การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางสังคมในระดับโลกตั้งแตการวิเคราะหการพบปะกันของคนท่ีไมรูจัก
กันบนทองถนน ไปจนถึงการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางสังคมในระดับโลก 
  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ทฤษฎีใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 
  1) ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ี (Structural - functional Theory) 
  หลักสําคัญ 
  1.1 สังคมเปนระบบท่ีซับซอน มีความสัมพันธระหวางกัน และมีสวนท่ีพ่ึงพากัน 
แตละสวนของสังคมมีอิทธิพลตอกัน 
  1.2 แตละสวนของสังคมคงอยูได เพราะมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือบํารุง 
รักษาใหสังคมคงอยู หรือเกิดเสถียรภาพของสังคมท้ังสังคม ความคงอยูของแตละสวนของสังคม 
สามารถอธิบายหนาท่ีในสังคมโดยรวมได 
  1.3 สังคมทุกสังคม มีกลไกท่ีบูรณาการซ่ึงกันและกัน กลไกหนึ่งท่ีสําคัญ คือความเชื่อ
คานิยมท่ีสมาชิกในสังคมมีตอสังคม 
  1.4 สังคมจะมุงไปสูสมดุล หรือมีเสถียรภาพ ไมวาจะมีสิ่งใด เขามารบกวนสวนใด 
สวนหนึ่งของสังคม สังคมมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวเองไปสูจุดสมดุล 
  1.5 เม่ือมีเรื่องท่ีไมเปนปกติปรากฏข้ึนในสังคม จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีทํา
ใหสังคมโดยรวมไดรับผลประโยชนมากข้ึน 
  ๒) ทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) 
  มีสมมุติฐานวา พฤติกรรมของสังคมสามารถเขาใจไดจากความขัดแยงระหวาง
กลุมตาง ๆ และบุคคลตาง ๆ เพราะการแขงขันกันในการเปนเจาของทรัพยากรท่ีมีคาและหายาก 
  ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดของ คารล มารกซ (Karl Marx) 
ชาวเยอรมัน 
   2.1 ข้ันสังคมแบบคอมมิวนิสตดั้งเดิม (Primitive communism) กรรมสิทธิ์ 
ในปจจัยการผลิตเปนของเผา (Tribal ownership) ตอมาเผาตาง ๆ ไดรวมตัวกันเปนเมืองและรัฐ ทําให 
กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเปลี่ยนไปเปนของรัฐแทน 
  2.2 ข้ันสังคมแบบโบราณ (Ancient communal) กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต
เปนของรัฐ (State ownership) สมาชิกในสังคมไดรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนตัวท่ีสามารถ
เคลื่อนยายได ซ่ึงไดแกเครื่องใชสวนตัว และทาส ความเปนทาส (Slavery) เปนกําลังสําคัญในระบบ
การผลิตท้ังหมด และตอมาระบบการผลิตไดเกิดความขัดแยงระหวางเจาของทาสและทาส 
  2.3 ข้ันสังคมแบบศักดินา (Feudalism) กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเปนของขุนนาง
ซ่ึงมีท่ีดินในครอบครอง และมีทาสเปนแรงงานในการผลิต 
  2.4 ข้ันสังคมแบบทุนนิยม (Capitalism) กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเปนของ
นายทุน คือ ท่ีดิน ทุน แรงงาน และเครื่องจักร โดยมีผูใชแรงงานเปนผูผลิต 
  2.5 ข้ันสังคมแบบคอมมิวนิสต (Communism) กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต
เปนของทุกคน ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันไมมีการเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 



 30  
 

   แนวคิดของ ราลฟ ดาหเรนดอรฟ (Ralf Dahrendorf) ชาวเยอรมันความไมเทาเทียม
กันในสังคมนั้นเกิดจากความไมเทาเทียมกันในเรื่องของสิทธิอํานาจ (Authority) กลุมท่ีเกิดข้ึนภายใน
สังคมสามารถแบงออกไดเปนสองประเภทคือ กลุมท่ีมีสิทธิอํานาจกับกลุมท่ีไมมีสิทธิอํานาจ สังคมจึง
เกิดกลุมแบบไมสมบูรณ (Quasi-groups) ของท้ังสองฝายท่ีตางก็มีผลประโยชนแอบแฝง (Latent 
interest) อยูเบื้องหลัง แตละฝายจึงตองพยายามรักษาผลประโยชนของตนเอาไว โดยมีผูนําทําหนาท่ี
ในการเจรจาเพ่ือปรองดองผลประโยชนซ่ึงกันและกันระดับของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจะรุนแรงมาก
หรือรุนแรงนอยนั้นข้ึนอยูกับการจัดการและการประสานผลประโยชนของกลุมท่ีครอบงํา 
  - ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนผลมาจากความกดดันจากภายนอกโดย
สังคมอ่ืน ๆ 
  - ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมสามารถควบคุมไดดวยการประนีประนอม 
  - ความขัดแยงสามารถทําใหโครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงได ประเภทของ 
การเปลี่ยนแปลง ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และขนาดของการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับเง่ือนไข
ของการเปลี่ยนแปลง เชน อํานาจของกลุม ความกดดันของกลุม 
  3) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) 
  จากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ผสมผสานกับแนวคิดอ่ืน ๆ ทางเศรษฐศาสตรและ
มานุษยวิทยาสายการหนาท่ี ท่ีวาดวยเรื่องของพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหมูคนในชนเผา 
(หนาท่ีของของขวัญกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน) บุคคลผูมีอิทธิพลตอทฤษฎีนี้ก็คือ  สกินเนอร (B.F. 
Skinner) 
   แนวคิดของ สกินเนอร (B.F. Skinner) สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
ปฏิสัมพันธของปจเจกบุคคล  และสํานึกในการกระทําท่ีมีตอสังคม หรือตอปจเจกบุคคลดวยกัน 
การเปนสังคมดูไดจากการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมตาง ๆ ในสภาวการณในชวงตาง ๆ ของบุคคล
ท่ีมีตอพฤติกรรมหนึ่ง ๆ กระบวนการศึกษาท่ีสําคัญคือการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูท่ีวา พฤติกรรม
หนึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมการเรียนรูหนึ่ง ๆ พฤติกรรมของมนุษยอาจแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 
พฤติกรรมท่ีไมโจงแจงกับพฤติกรรมท่ีโจงแจง 
   แนวคิด “การเสริมแรง (reinforcement)” จําแนกได 2 ประเภทคือ 
  - การใหรางวัล (reward) ซ่ึงจะทําใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ ข้ึน
อีกในอนาคต 
  - การทําโทษ (punishment) ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการละพฤติกรรมนั้นหรือไม
ใหเกิดพฤติกรรมนั้นอีก 
   การเสริมแรงจะไดผลดีเพียงใดข้ึนอยูกับ “เง่ือนไข” การเสริมแรงนําไปสูการสราง 
ลักษณะท่ัวไปของสังคม และนําไปสูการวิเคราะหสังคมไดสมมติทางเศรษฐศาสตรมนุษยเปนผูมี
เหตุผล และยอมใชเหตุผลในการหาผลประโยชนสูงสุดแกตนเองสิ่งท่ีมนุษยไดครอบครองเปนเจาของ
แลวความสําคัญของสิ่งนั้นยอมนอยลง ราคาของสิ่งๆ ใด เกิดข้ึนจากความตองการและปริมาณ รวมถึง
รสนิยมของมนุษยเอง ราคาจะยิ่งสูงถาหายากและความตองการมีมาก รวมถึงกระบวนการผลิตอัน
ผูกขาดทําใหราคาสินคาสูง 



 31  
 

   นักสังคมวิทยาพฤติกรรมศาสตรประยุกตใหความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรม
ของปจเจกบุคคลอยางมากในทางสังคมวิทยา  โดยเชื่อวาสังคมวิทยาเปนวิทยาศาสตรทางสังคม 
และกระบวนการในการศึกษาวิทยาศาสตรทางสังคมตองสนใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
คือจิตวิทยา ไดสรางแนวคิดท่ีเชื่อมโยงระหวางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตรเบื้องตน เชน แนวคิดวาดวย
เรื่องของการกระทํา รางวัล คุณคา ตนทุน แรงกระตุน การรับรู การคาดหวัง และการลงโทษ และได
นําแนวคิดตาง ๆ เชื่อมโยงกลายเปนประพจน 
  4) ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction) 
  จากแนวคิดของ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) วิลเลี่ยม ไอ โทมัส (William 
I Thomas) จอรจ เฮอรเบริ์ต มีด (George Herbert Mead) สมาชิกในสังคมกระทําและตีความหมาย
ของความจริงทางสังคมโดยใชสัญลักษณรวมกันแนวคิดของ จอรจ เฮอรเบริ์ต มีด (George Herbert 
Mead) ความคิด ประสบการณ และพฤติกรรมมีสวนสําคัญตอสังคม 
  มนุษยสรางความสัมพันธผานระบบสัญลักษณ (Symbols)  
   สัญลักษณท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ภาษาสัญลักษณ ซ่ึงอาจเปนวัตถุ เหตุการณ 
หรือการกระทําจากวัตถุและเหตุการณนั้น เชน เม่ือพูดถึง “เกาอ้ี” อาจหมายถึง ท่ีนั่ง การนั่ง ทานั่ง 
หรือการครอบครองตําแหนงสัญลักษณ หมายถึง วิธีการท่ีมนุษยปฏิสัมพันธอยางมีความหมายกับ
ธรรมชาติและบริบททางสังคม สัญลักษณไมใชสัญชาตญาณ แตเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนมาถาไมมี
สัญลักษณ มนุษยจะมีปฏิสัมพันธกันไมไดและจะไมมี “สังคม” เกิดข้ึนมาปฏิสัมพันธโดยใชสัญลักษณ 
ทําใหมนุษยไมตองใชสัญชาตญาณในการสรางพฤติกรรมเพ่ือความอยูรอด มนุษยจึงสรางระบบ
สัญลักษณข้ึนมาและตองอยูในโลกแหงการตีความหมาย (World of Meaning)  คือ ตีความหมายตอ
สิ่งเรา และตอบสนองตอสิ่งนั้น เชน พิจารณาวา อาหารคืออะไร สิ่งนั้นใชอาหารหรือไม แลวจึง
ตอบสนองดวยการกินหรือไมกินสิ่งนั้น สัญลักษณรวม (Common Symbols) ท่ีมนุษยในสังคม
ตีความรวมกัน ทําใหมนุษยมีปฏิสัมพันธกัน สามารถสื่อสารกัน ใหชีวิตในสังคมดําเนินไปได เรียกการ
รูจักความหมายของสัญลักษณท่ีใชในการสัมพันธกับผูอ่ืนวา การรับรูบทบาท (role - taking) 
  การรับรูบทบาท (role - taking) ทําใหเราทราบความหมายและความตั้งใจของ
ผูอ่ืนและสามารถตอบสนองในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี เม่ือบุคคลคิดออกไปนอกตัวแลว
มองยอนกลับมาท่ีตัวเอง เหมือน การรับรูบทบาท (role - taking) ของผูอ่ืนจะทําใหบุคคลไดรูจัก 
ตนเอง (Self) ดีข้ึน และรูวาผูอ่ืนคิดอยางไรกับตน ทําใหสามารถอยูในสังคมและสรางความรวมมือ
ทางสังคม  (Cooperative Action) ไดอยางดี 
  ข้ันตอนการพัฒนา การรับรูบทบาท (role - taking)    
  1. ข้ันการเลนในเด็กเล็ก (Play Stage) เด็กเล็ก ๆ มักเลนบทบาทท่ีไมใชของ
ตนเอง เชน บทพอแม ทหาร ตํารวจ นักฟุตบอล ฯลฯ ซ่ึงทําใหเด็กรูถึงความแตกตางระหวางตนเอง
กับผูอ่ืนและบทบาทการเลนท่ีแตกตางออกไป 
  2. ข้ันการเลนเกม (Game Stage) เด็กตองเรียนรูความสัมพันธระหวางตนเอง
กับผูอ่ืน ผานกติกาของเกมท่ีเลน เขาตองวางตัวเองไวในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในเกม เพ่ือจะเลนกับ
ผูอ่ืนใหไดการพัฒนาความสํานึกในตนเอง (Consciousness of Self) เปนสิ่งสําคัญของความเปน
มนุษยเปนพ้ืนฐานของความคิด การกระทําและการสรางสังคม ผูท่ีไมรูจัก “ตนเอง” จะไมสามารถ
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ตอบสนองและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดถาปราศจากการสื่อสารดวยสัญลักษณท่ีมีการตีความหมาย
รวมกัน กระบวนการทางสังคมจะไมเกิดข้ึน ดังนั้น มนุษยจึงอยูในโลกแหงสัญลักษณท่ีมีความหมาย
แ ล ะ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต อ ชี วิ ต แ ล ะ พ้ื น ฐ า น ห ลั ก ข อ ง ก า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ข อ ง ม นุ ษ ย
(https://popsara123.wordpress.com) 
 แนวคิดทางดานจิตวิทยา 
  ภิญโญ แสงภู (2550) ไดเสนอไววานักจิตวิทยาไดอธิบายสาเหตุของการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนเอาไวหลายทฤษฎี กลาวคือ บางทฤษฎีเห็นวาการกระทําผิดนั้นอาจเกิดจากความ
ผิดปกติของรางกายหรือทางจิต ซ่ึงอาจมีมาตั้งแตกําเนิด หรือเกิดข้ึนภายหลังความเจ็บปวยหรือ
อุบัติเหตุ ซ่ึงสาเหตุดังกลาวมีนแนวโนมท่ีจะผลักดันใหอารมณของบุคคลแปรปรวน ยิ่งเปนเด็กและ
เยาวชนก็อาจจะทําใหเกิดการขาดความยับยั้งชั่งใจไมสามารถควบคุมตนเองได และมีพฤติกรรม 
ท่ีเปนปรปกษตอสังคมและคนรอบขางและกระทําความผิดไดงาย 
 เทอดไทย ศรลัมพ (2538) ไดอธิบายแนวคิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในทาง
จิตวิทยาไวดังนี้ทางดานจิตวิทยาไดมีการแบงเด็กและเยาวชนไวหลายพวกและเรียกชื่อตาง ๆ กันไปเพ่ือ
เปนสะดวกไดแบงตามอายุไวคือ 
 อายุ 1-2     ปเรียกวา วัยเด็กหรือทารก 
 อายุ 2-6     ปเรียกวา วัยเด็กตอนตน 
 อายุ 6-10   ปเรียกวา วัยเด็กตอนปลาย 
 อายุ 10-12  ปเรียกวา วัยกอนเขาวัยรุน 
 อายุ 12-20  ปเรียกวา วัยรุน 
 อายุ 20-24  ปเรียกวา เยาวชนหรือวัยหนุมสาว 
  2) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 
   ทฤษฎีวาดวยสาเหตุทางจิต 
     ผูเชี่ยวชาญทางจิตวทิยาหลายทานไดกลาวถึงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนไว ดังนี้ 
  Irving Kaufman กลาววาจากประสบการณในการทํางานผูพิพากษาในเมือง
บอสตัน เด็กกระทําผิดท่ีผานมาความรูสึกดานจิตใจและนิสัยใจคอของแตละบุคคลเปนสิ่งสําคัญโดย
สรุปยอ ๆ เอาไววาเด็กท่ีกระทําผิดนั้นเปนผลมาจาก 
  1) ขาดการอบรมจากพอแมเพราะพอแมตายหรือมีสภาพบานแตกหรือไม
อบรมลูกพอเพียงจึงทําใหจิตใจเด็กแข็งกระดาง 
  2) มีพัฒนาการทางเพศทําใหรูสึกไมสบายใจหรือเปนทุกข 
  3) มีความเห็นแกตัวจึงเปนทุกขสวนมากเด็กวัยรุ นท่ีกระทําผิดมักจะมาจาก
บานแตกหรือพอแมอารมณไมดีพอแมท่ีประพฤติตนไมเหมาะเด็กจึงมีความรูสึกขาดพอแมการท่ีเด็ก
กระทําผิด จึงมีสาเหตุจากความรูสึกขาดพอแมจากสาเหตุดังกลาวนักจิตวิทยาเห็นวาเด็กพวกนี้จะ 
มองโลกในแงรายเพราะรูสึกวาตนเองไดรับการดูถูกจากสังคมความสัมพันธระหวางเพ่ือนมนุษยจะนอย 
เด็กจะระรานชอบการตอสูหรือเด็กท่ีชอบยกตัวเองมักจะมีความรูสึกกระวนกระวายใจเด็กกลุมนี้จะ
รูสึกวาในชีวิตของเขาเขาไมเคยไดรับอะไรท่ีปรารถนาเลย (สุชา จันทนเอม 2541 : 10-11) 
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   สอดคลองกับทฤษฎีจิตสังเคราะห (Psychoanalytic Theories) ของ Sigmund 
Freud (ค.ศ.๑๘๕๖-๑๙๓๙) กลาววาพฤติกรรมสวนใหญของมนุษยมีแรงจูงใจมาจากจิตไรสํานึก 
ซ่ึงมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝน การพูดพลั้งปาก หรืออาการผิดปกติทางดานจิตใจในดานตาง ๆ 
เชน โรคจิต โรคประสาท เปนตน ยังเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยวามนุษยเกิดมาพรอมกับแรงขับ
ทางสัญชาตญาณ (Instinctual drive) และเปนพลังงานท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนท่ีได จิตจึง
เปนพลังงานรูปหนึ่งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและไมหยุดนิ่ง บางจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
สัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) แตฟรอยดไมไดหมายถึงความตองการทางเพศ นอกจากนี้ 
ฟรอยด ยังไดอธิบายวาสัญชาตญาณจะแสดงออกมาในรูปของพลังทางจิตท่ีเก่ียวของกับพลังขับทางเพศ
เรียกวา พลังลิบิโด (Libido) เปนพลังท่ีทําใหมนุษย โดย Sigmund Freud แบงการทํางานของจิต 
ออกเปน 3 ระดับ คือ 
     1. จิตไรสํานึก (Unconscious Mind) การแสดงพฤติกรรมของมนุษยโดย
ออกไปโดยไมรูตัว ท่ีเกิดมาจากพลังของจิตไรสํานึกซ่ึงทําหนาท่ีกระตุนใหบุคคลแสดงออกไปตามหลัก
แหงความพึงพอใจของตน และการทํางานของจิตไรสํานึกเกิดจากความปรารถนา หรือความตองการ
ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในวัยเด็ก ท่ีไมไดรับการยอมรับ เชน การถูกหาม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไวใน
จิตสวนนี้  
     2. จิตสํานึก (Conscious Mind) บุคคลรับรูตามประสาทสัมผัสท้ังหาท่ีบุคคล
จะมีการรูตัวตลอดเวลาวากําลังทําอะไรอยู คิดอะไรอยู คิดอยางไรเปนการรับรูโดยท่ัวไปของมนุษย 
ท่ีควบคุมการกระทําสวนใหญใหอยูในระดับรูตัว (Awareness) และเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 
โดยมีเจตนาและมีจุดมุงหมาย 
    3. จิตกอนสํานึก (Preconscious Mind) เปนสวนของประสบการณท่ีสะสมไว
หรือเม่ือบุคคลตองการนํากลับมาใชใหมก็สามารถระลึกไดและสามารถนํากลับมาใชในระดับจิตสํานึกได 
และเปนสวนท่ีอยูใกลชิดกับจิตรูสํานึกมากกวาจิตไรสํานึก 
            การทํางานของจิตท้ัง 3 ระดับจะมาจากท้ังสวนของจิตไรสํานึกท่ีมีพฤติกรรม 
สวนใหญเปนไปตามกระบวนการข้ันปฐมภูมิ (Primary Process) เปนไปตามแรงขับสัญชาตญาณ 
(Instinctual Drives) และเม่ือมีการรับรูกวางไกลมากข้ึนจากตนเองไปยังบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอม 
พลังในสวนของจิตกอนสํานึกและจิตสํานึก จะพัฒนาข้ึนเปนกระบวนการข้ันทุติยภูมิ (Secondary 
Process) 
   ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ี (Structural-Functional theory) 
  แนวความคิดในการพัฒนาทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ีเปนผลมาจากการนําเอา
แนวความคิดทางดานชีววิทยามาใช โดยอุปมาวาโครงสรางของสังคมเปนเสมือนรางกายท่ีประกอบไป
ดวยเซลลตาง ๆ และมองวาหนาท่ีของสังคมก็คือ การทําหนาท่ีของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย 
โดยแตละสวนจะชวยเหลือและเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหระบบท้ังระบบมีชีวิตดํารงอยูได 
    Robert K. Merton ไดจําแนกหนาท่ีทางสังคมเปน 2 ประเภทคือ หนาท่ีหลัก 
(Manifest) หนาท่ีรอง (Latent) หนาท่ีท่ีไมพึงปรารถนา (Dysfunctional) หนาท่ีของบางโครงสราง
ของสังคมอาจมีประโยชนตอคนสวนใหญ แตขณะเดียวกันคนบางสวนอาจไดรับประโยชนเพียงนอยนิด
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หรืออาจไมไดรับประโยชนเลย ซ่ึงรวมไปถึงอาจจะมีคนบางกลุมหรือบางสวนของสังคมไดรับผลเสีย
จากทํางานของโครงสรางของสังคมนั้นก็ได 
  Emile Durkheim มีแนวความคิดวา หนาท่ีของสังคมคือ สวนท่ีสนับสนุนใหสังคม
สามารถดํารงอยูได ซ่ึงสอดคลองกับ เอ.อาร แรดคลิฟฟ บราวน (A.R. Radcliffe-Brown) กับ โบรนิสลอว 
มาลิโนวสก้ี (Bronislaw Malinowski) ท่ีมองวา หนาท่ีทางสังคม เปนสวนสนับสนุนใหโครงสราง
สังคมคงอยูอยางตอเนื่อง เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคมท่ีทําใหสังคมเกิดความเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน เชน บรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี เปนตน 
  Talcott Parsons มีแนวความคิดวา สังคมเปนระบบหนึ่งท่ีมีสวนตาง ๆ (Part) 
มีความสัมพันธและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ความสัมพันธท่ีคงท่ีของแตละสวนจะเปนปจจัยทําใหระบบ
สังคมเกิดความสมดุล (Equilibrium) สวนในดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พารสัน เสนอวา เกิดจาก
ความสมดุลถูกทําลายลง เพราะองคประกอบของสังคมคือ บุคลิกภาพ (Personality) อินทรีย 
(Organism) และวัฒนธรรม (Culture) เกิดความแตกราว โดยมีสาเหตุมาจากท้ังสาเหตุภายนอก
ระบบสังคม เชน การเกิดสงคราม การแพรกระจายของวัฒนธรรม เปนตน และสาเหตุจากภายใน
ระบบสังคม ท่ีเกิดจากความตึงเครียด (Strain) เพราะความสัมพันธของโครงสรางบางหนวย (Unit) 
หรือหลาย ๆ หนวย ทํางานไมประสานกัน เชน การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เม่ือสวนใดสวนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจะเปนสาเหตุทําใหสวนอ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวยการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดข้ึนเฉพาะสวนใดหนึ่งหนึ่งหรืออาจเกิดข้ึนท้ังระบบก็ได 
พารสัน เนนความสําคัญของวัฒนธรรม ซ่ึงรวมถึง ความเชื่อ บรรทัดฐาน และคานิยมของสังคม 
คือ ตัวยึดเหนี่ยวใหสังคมมีการรวมตัวเขาดวยกันและเปนตัวตานทานตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
  แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุมทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ี สามารถ
สรุปลักษณะไดวาสังคมท้ังหมดเปนระบบหนึ่งท่ีแตละสวนจะมีความสัมพันธระหวางกัน  ความสัมพันธ
คือสิ่งท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางเปนเหตุเปนผล ระบบสังคมเปนการเคลื่อนไหวเขาสูความสมดุล 
การปรับความสมดุลของระบบจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระบบตามไปดวยความตอเนื่อง
ของกระบวนการของขาวสารจากภายในและภายนอก  
  นอกจากนี้ทฤษฎีระบบยังมองวา ความขัดแยง ความตึงเครียดและความไมสงบสุข
ภายในสังคมก็เปนสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แตอยางไรก็ตามทฤษฎีระบบก็มี
ขอจํากัดในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากในการวิเคราะหตามทฤษฎีระบบเปน
การศึกษาเฉพาะเรื่อง จึงทําใหไมสามารถศึกษาความสัมพันธกับระบบอ่ืนไดอยางลึกซ้ึง (กองแกว วีระ
ประจักษ และนางกิติยวดี บุญซ่ือ http://picky-inyl.blogspot.com) 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
  Lawrence Kohlberg ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยในหลาย
ประเทศท่ีมีวัฒนธรรมตางกัน จริยธรรมในท่ีนี้เปนเรื่องของความรู ความเขาใจเก่ียวกับความถูกผิด 
โดยเกิดจากกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และอาศัยวุฒิภาวะทางปญญาการวิจัยของโคลเบิรก พบวา 
พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กอายุ ๑๐ ป ยังพัฒนาไมถึงข้ันสูงสุด แตยังคงพัฒนาตอไปเม่ืออายุ 
มากข้ึนการศึกษาวิจัยนี้ทําใหเราทราบวา การท่ีบุคคลใชเหตุผลหนึ่ง ๆ ในการตัดสินใจเลือกกระทําตอ
เหตุการณอยางหนึ่งนั้นเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญในจิตใจของบุคคลผูนั้นซ่ึงการใชเหตุผล 
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เชิงจริยธรรมนี้ไมไดข้ึนอยูกับกฎเกณฑของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนการใชเหตุผลท่ีลึกซ้ึง
ตามลําดับวุฒิภาวะทางจิตใจและสติปญญาของบุคคลนั้นทฤษฎีนี้ไดแบงพัฒนาการทางจริยธรรมเปน 
3 ระดับ โดยแตละระดับจะแบงยอยเปน 2 ข้ัน รวม 6 ข้ัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ระดับท่ี ๑ ระดับกอนมีจริยธรรมหรือระดับกอนกฎเกณฑสังคม (Pre-
Conventional Morality Level) เด็กจะรับรูกฎเกณฑของพฤติกรรมท่ี ‘ดี’ และ ‘ไมดี’ จากผู มี
อํานาจเหนือตนเอง เชน บิดามารดา ผูปกครอง ครู หรือ เด็กท่ีโตกวา และมักคํานึงถึงผลท่ีตามมาวา
เปนรางวัลหรือการถูกลงโทษในการตีความพฤติกรรมของตนเองอยางเชนพฤติกรรมดี โดยพัฒนาการ
ทางจริยธรรมในระดับท่ี 1 นี้จะแบงเปน 2 ข้ัน คือ 
 - ข้ันท่ี 1 การเชื่อฟงและการถูกลงโทษ (Obedience and Punishment 
Orientation) ในข้ันนี้เด็กใชผลท่ีตามมาของการแสดงพฤติกรรมเปนเครื่องบงชี้วาพฤติกรรมของ
ตนเอง ‘ถูก’ หรือ ‘ผิด’  
 - ข้ันท่ี 2 กฎเกณฑเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนของตน (The Instrumental 
Relativist Orientation) ในข้ันนี้ใชหลักการแสวงหารางวัลและการแลกเปลี่ยน บุคคลเลือกทําตาม
ความพอใจของตนเอง โดยใหความสําคัญตอการไดรับรางวัลตอบแทนรางวัลอาจจะเปนวัตถุหรือเปน
การตอบแทน ทางกาย วาจา และใจ 
 ระดับท่ี 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑทางสังคม (Conventional Morality 
Level) บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑของสังคมท่ีตนอยู ทําตามความคาดหวังของบิดามารดา
หรือผูปกครอง บุคคลจะไมคํานึงถึงผลตามมาท่ีจะเกิดแกตนเอง แตคํานึงถึงจิตใจของผูอ่ืน ยึดถือ
ความซ่ือสัตย และความจงรักภักดีเปนสําคัญจริยธรรมในระดับนี้มักพบในชวงวัยรุนอายุประมาณ 
10 - 16 ปโดยพัฒนาการทางจริยธรรมนี้จะแบงเปน 2 ข้ัน คือ 
 - ข้ันท่ี 1 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคมสําหรับ ‘เด็กดี’ (The 
Interpersonal Concordance or “Good Boy-Nice Girl” Orientation) ในข้ันนี้บุคคลจะใชหลัก
ทําตามท่ีผูอ่ืนเห็นชอบโดยจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือตองการใหเปนท่ียอมรับของกลุมทําใหผูอ่ืนพอใจ
และยกยองชมเชยบุคคลจะไมคอยมีความเปนตัวของตัวเองมักคลอยตามการชักจูงของผูอ่ืน 
 - ข้ันท่ี 2 กฎและระเบียบ (Law  and  Order Orientation) ในข้ันนี้บุคคล
จะใชหลักธรรมตามหนาท่ีของสังคมพัฒนาการทางจริยธรรมในข้ันนี้พบในวัยรุนชวงอายุประมาณ 
13 - 16 ป บุคคลจะเรียนรู ถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคมคํานึงถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
ในสังคมและปฏิบัติตามหนาท่ีของสังคมอยางเครงครัดเพ่ือธํารงไวซ่ึงกฎเกณฑของสังคม 
 ระดับท่ี 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการดวยวิจารณญาณหรือระดับเหนือ
กฎเกณฑสังคม (Post-Conventional Morality Level) เปนหลักจริยธรรมของผูท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป
หากบุคคลพัฒนาจริยธรรมมาถึงข้ันนี้ก็จะมีการใชวิจารณญาณตีความหมายของสถานการณตาง ๆ 
ตามหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมกอนท่ีจะแสดงพฤติกรรมซ่ึงการตัดสินใจวา ‘ถูก’ ‘ผิด’ หรือ 
‘ควร’ ‘ไมควร’ มาจากวิจารณญาณของตนเองอยูบนหลักของความยุติธรรมและเปนท่ียอมรับของ
สังคม ปราศจากอิทธิพลของผูท่ีมีอํานาจหรือกลุมท่ีตนเปนสมาชิกซ่ึงพัฒนาการทางจริยธรรมในระดับ
นี้ก็จะแบงเปน 2 ข้ัน คือ 
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 - ข้ันท่ี 1 สัญญาสังคมหรือหลักการทําตามคําม่ันสัญญา (The Social-
Contract Legalistic Orientation) บุคคลมีเหตุผลในการเลือกกระทําโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวมเปนหลัก ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนเคารพการตัดสินใจของตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได
โดยมีพฤติกรรมท่ีถูกตองตามคานิยมของตนและมาตรฐานของสังคม   
 - ข้ั น ท่ี  2 หลั กการคุณธรรมสากล (The Universal-Ethical Principle 
Orientation) ข้ันนี้ ถือวาเปนหลักการมาตรฐานจริยธรรมสากลเปนหลักการเพ่ือมนุษยธรรม ในข้ันนี้
สิ่งท่ี ‘ถูก’ และ ‘ผิด’ เปนสิ่งท่ีข้ึนอยู กับมโนธรรมท่ีแตละคนยึดถือบุคคลจะแสดงพฤติกรรม 
ตามหลักการคุณธรรมสากล โดยคํานึงถึงความถูกตองยอมรับในคุณคาของความเปนมนุษย คํานึงถึง
สิทธิมนุษยชนมีคุณธรรมประจําใจ ละอายเกรงกลัวตอบาป มีความยืดหยุนและยึดหลักจริยธรรม 
ของตนอยางมีสติ 
 พัฒนาการทางจริยธรรมจะมีความเก่ียวของกับพัฒนาการทางดานความคิดเปน
เหตุเปนผล (ตรรกะ) บุคคลจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมเปนไปตามลําดับไมมีการขามข้ัน เชนบุคคลท่ี
มีพัฒนาการทางจริยธรรมในข้ัน 3 การแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหไดรับการยอมรับจากกลุมจะไมสามารถ
พัฒนาแบบกาวกระโดดไปยังข้ัน 5 ซ่ึงเปนเรื่องการตระหนักถึงประโยชนของสวนรวมเปนหลักแตอาจ
พัฒนากาวหนาข้ึนไปเรื่อย ๆ ผานข้ันท่ี 4 และไปถึงข้ันท่ี 5 เปนลําดับการท่ีเราศึกษาแนวคิดเหตุผล
เชิงจริยธรมนี้จะทําใหเราตระหนักถึงขอจํากัดทางดานความคิดในแตละข้ันพัฒนาการปจจุบันของ
บุคคลซ่ึงเหลานี้เปนแรงผลักดันท่ีสงผลตอพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นและยังเก่ียวของกับ
การแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลดวยเชนกัน (http://www.baanjomyut.com/library) 
 2.2.4 การแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
   1) ทฤษฎีในการแกไขฟนฟูเด็กกระทําความผิด 
   ทฤษฎีในการฟนฟู (Re-habilitation) เปนหนึ่งในทฤษฎี ของการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
บางครั้งเรียกวา (Treatment) หมายถึง การแกไขฟนฟูและการบําบัด รักษาท้ังรางกายและจิตใจหรือ
รวมท้ังการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ (Modification) เพ่ือสงเสริมใหผูตองโทษเปนพลเมือง 
ท่ีเคารพกฎหมายเม่ือพนโทษ หรือมีทัศนคติท่ีดีตอสังคม การแกไขฟนฟูจะประสบผลสําเร็จอยางนอย
ท่ีสุด ตองมีผลการเปลี่ยนแปลงผูกระทําความผิดใหกระทําความผิดนอยลงมิใชการเปลี่ยนแปลง 
ในระยะสั้นหรือเปนครั้งคราวเทานั้น สําหรับเด็กกระทําผิดในการจัดการแกไขพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดของเด็ก ซ่ึงโดยปกติบิดามารดา ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการดูแลเด็กจะเขาจัดการแกไขปญหาอยูแลว 
โดยรัฐมีสวนท่ีจะใหการรับรองและคุมครองความเปนอิสระของสถาบันครอบครัวเพ่ือท่ีจะใหสิทธ ิ
แกบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรไปตามวิถีทางท่ีเหมาะสมเทานั้น แตถึงแมวาเด็กกระทําผิดจะอยูใน
ครอบครัวและอยูในความดูแลของบิดามารดา เด็กก็ยังมีเสรีภาพและสิทธิสวนบุคคลซ่ึงพึงไดรับ 
การเคารพในลักษณะท่ีคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางสมบูรณ บิดามารดาจึงมีสิทธิเพียง
เปนเจาของเด็กในฐานะผูใหกําเนิดเด็ก ตราบเทาท่ีเด็กไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกวิธี ไมเปนท่ีเสื่อมเสีย
สวัสดิภาพทุกประการและไมขัดขวางตอการพัฒนาของเด็ก หากเม่ือใดบิดามารดาบกพรองหรือ มีเหตุ
ท่ีจะกระทําหนาท่ีนี้ไมได รัฐตองเขาเปนธุระชวยเหลือแกไขโดยวิธีการท่ีเหมาะสม ซ่ึงการท่ีรัฐเขาไปใช
อํานาจในการคุมครองดูแล และปกปองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในสังคมของตนนี้ มีแนวคิดทาง
กฎหมายท่ีเปนหลักในการใหอํานาจรัฐในการแทรกแซงครอบครัว นั่นคือแนวความคิด Parent patria 
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  แนวความคิด Parent patria เกิดในสมัยกลางศตวรรษท่ี 12 ท่ีประเทศอังกฤษ 
ซ่ึงถือวากษัตริยเปนบิดาของประเทศ (The king as “father of the country”) หรือรัฐเปนบิดา
มารดาของเด็ก มีศาล Chancery ซ่ึงพระมหากษัตริยของอังกฤษไดจัดตั้งข้ึน และใหอํานาจในการ
คุมครองเด็กท้ังหมดในราชอาณาจักร ดังนั้น กษัตริยหรือรัฐ ตองรับผิดชอบในการดูแลเด็กทุกคน
รวมถึงเด็กท่ีกระทําความผิดดวย ซ่ึงอํานาจดังกลาวไดถูกจํากัดเฉพาะในสภาพความเปนอยูท่ีดีของ
เด็กในปจจุบันหรืออนาคตท่ีถูกคุกคามความปลอดภัย ซ่ึงเหตุผลของการใชอํานาจดังกลาวนั้น 
เนื่องมาจากผูปกครองรัฐตองชวยเหลือพลเมือง ซ่ึงไมสามารถท่ีจะดูแลรักษาตนเอง เนื่องจาก อายุ
หรือความสามารถดานจิตใจ ในปจจุบัน ความมุงหมายของแนวความคิด Parent patria ก็เปน
เชนเดียวกับในอดีต คือ ถือวารัฐมีอํานาจพิเศษในฐานะท่ีเปนบิดามารดาของประเทศชาติท่ีจะปกปอง
คุมครองผูเยาวใหพนจากภัยอันตราย หรือความเสียหายอ่ืน ๆ และจะชวยเหลือใหเติบโตเปนพลเมือง
ท่ีดีมีความรับผิดชอบ 
  ดังนั้น หนาท่ีของรัฐในฐานะท่ีเปนบิดา มารดา ของประเทศชาติ เปนการแสดง 
แนวความคิดท่ีวา รัฐสามารถเขาแทรกแซงสภาบันครอบครัว เม่ือบิดา มารดาปฏิบัติหนาท่ีตาม 
ความรับผิดชอบท่ีมีตอเด็กและสังคมบกพรอง หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ซ่ึงการท่ีรัฐจะเขา
แทรกแซงเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามแนวความคิด Parent patria นี้ จะตองมีขอสมมุติฐานท่ีวา 
เด็กขาดความสามารถทางดานรางกาย จิตใจและไมสามารถควบคุมสติ และตรึกตรองโดยรอบคอบ 
เชนผูใหญ และรัฐจะดําเนินการเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็ก และกอนท่ีรัฐจะเขามาใชอํานาจ
แทรกแซง รัฐตองแสดงใหปรากฏวา บิดามารดา หรือผูปกครองนั้นไมมีความเหมาะสมไมมี
ความสามารถหรือบกพรองในหนาท่ีการดูแลเอาใจใสเด็ก 
  แนวความคิด Parent patria นี้  จึงเปนตนกําเนิดของการปฎิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยทําใหเกิดแนวความคิดในการแยกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด
ออกจากผูใหญท่ีกระทําผิด และการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนเปนครั้งแรกในรัฐ Illinois ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงศาลจะทําหนาท่ีโดยยึดแนวความคิด Parent patria โดยจะพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิดเปนรายบุคคล ( Individualized) ตรวจวินิจ ฉัยและบําบัด (Diagnosed 
andtreated) แนะแนวและใหคําปรึกษาแกเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา วางขอกําหนดในคําพิพากษา 
ท่ีมีคุณประโยชนตอสังคมและ เพ่ือประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชน (The best interest of the 
child) ทําใหเกิดการพัฒนาการฝกอบรมและสถานฝกอบรมเด็กและเยาวชนใหเขาสูแนวทางของงาน
สังคมสงเคราะห และการดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนตลอดจนครอบครัว ดวยหลักวิชาและ
วิชาชีพในการบริการสังคม (Professional service) ท่ีมิใชเปนเพียงการกุศลสงเคราะหเทานั้น 
นอกจากนี้ การใหบริการ ยังรวมถึงโครงการสงเคราะหหลังปลอย (Aftercare program) ซ่ึงใหความ
ชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนภายหลังจากท่ีไดรับการปลอยตัวจากสถานฝกอบรมหรือสถานแรกรับ 3
อยางไรก็ตาม รัฐอาจทําใหเด็กไดรับความทรมารจากการปกปองดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีถูก
ควบคุมตัวไวในสถานท่ีควบคุมตัว เชน บาน อุปถัมภ ศูนยควบคุม และสถานฝกอบรมแบบปด สถาน
บําบัดทางจิต เปนตน เด็กเหลานั้นไดถูกจํากัดสิทธิตาง ๆ ซ่ึงศาลจะถูกกระตุนใหมีความรับผิดชอบ 
ตอเด็ก เม่ือเด็กตองเขามาอยูในสถานควบคุมตัวภายใตการดูแลของรัฐ โดยใชวิธีการบําบัดแกไขฟนฟู
เด็กตามแนวคิดปรัชญาในการอบรมเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดหรือมีปญหาดานพฤติกรรม 
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(Conduct disorders) ท่ีพัฒนาจากหลายทฤษฎีบางทฤษฎีพัฒนาจากแนวคิดปรัชญาท่ีใชกับผูใหญ
กระทําความผิด ซ่ึงจากการศึกษาพบวานักวิชาการไดแบงทฤษฎีการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กกระทําผิด 
และประพฤติตนไมสมควรแกวัยออกเปน 7 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 1. รูปแบบในการแกไขฟนฟู 
  ก. รูปแบบทางการแพทย (Medical Model) 
  แนวคิดปรัชญาทางการแพทย  (Medical model philosoph) โดยมี 
ขอสันนิษฐานวาเด็กท่ีกระทําความผิดเนื่องจากความเจ็บปวย (Decease) จึงสามารถบําบัดรักษาได
หรือเรียกวารูปแบบการบําบัด (Treatment model) ตามแนวคิดนี้จึงตองคนหาสาเหตุหรือ
สมมุติฐานของโรค(Decease) แลวจึงกําหนดแนวทางบําบัดรักษา (Treatment program) Mc 
Anny, Thomson & Fogel กลาววา แนวคิดการบําบัดทางการแพทย (medical or treatment 
model) ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ ในป 1870 โดยสมาคมเรือนจําแหงชาติ (National 
Prison Association) ตอมาไดเปลี่ยนชื่อมาเปนสมาคมเรือนจําอเมริกา (American Correctional 
Association) ในขณะนั้นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเชื่อวา อาชญากรมีปญหาความเจ็บปวยอัน
เนื่องมาจากขาดโภชนาการ (malnutrition) และความเจ็บปวยทางจิต (Psychological malady) 
เม่ือควบคุมดานโภชนาการ และการทําจิตบําบัดยอมมีผลตอการรักษาพฤติกรรมทางอาญา (Criminal 
behaviors) ได 
 Dowson เห็นวา รูปแบบทางการแพทยไมเพียงแตการวิเคราะหอาการปวย
และกําหนด แนวทางบําบัดรักษาท่ีเหมาะสมเทานั้น แตยังสามารถใชบําบัดเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุมได เชน การใชพลังกลุมในการรักษาสมาชิกกลุม (Group encounters) หรือใชครอบครัวบําบัด 
(Family treaty) เพ่ือบําบัดพฤติกรรมตอตานสังคม (Anti-social/ delinquent behavior) Geres, 
Gourley & cash เห็นวา รูปแบบการเยียวยาทางการแพทยสามารถใชวิเคราะห ปญหาสาเหตุ
เยาวชนประทําความผิดเก่ียวกับเพศ อยางไรก็ตามทฤษฎีการบําบัดทางจิตของ Jungain therapy 
สามารถใชบําบัดเยาวชนหญิงท่ีมีพฤติกรรมเปนโสเภณี เชนกัน 
 ข. รูปแบบการแกไขฟนฟู (Rehabilitation model) 
 รูปแบบการแกไขฟนฟู เปนรูปแบบท่ีใชกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดอยางกวางขวางและเปนแนวคิดท่ีไมเห็นดวยกับการควบคุมเด็ก ในสถานควบคุมโดยเห็นวา
รูปแบบในการ แกไขฟนฟู เนนประสบการณ การเรียนรู ทําใหเด็กเอาชนะขอจํากัดตาง ๆ ทางดาน
สังคม เชนการศึกษา และการเรียนรูทางสังคม ตลอดจนปจจัยดานจิตวิทยาท่ีจะนําไปสูพฤติกรรม
กระทําผิดของเด็กและเยาวชน Le master เห็นวา ประโยชนสูงสุดของการแกไขฟนฟูควรท่ีจะกระทํา
ตั้งแตเด็กอายุยังนอย กลาวคือ เด็กท่ีมีพฤติกรรมสี่ยง (at-risk) ควรเปนกลุมเปาหมายท่ีตองแทรกแซง
แตเนิ่น ๆ เชน กลุมแกไขฟนฟูในโรงเรียนหรือชุมชน Robinson เห็นวา เด็กและเยาวชนกระทําผิด
ควรจะไดรับโอกาสในการแกไขฟนฟูกอนเปนอันดับแรกแทนการลงโทษโดยสงตัวไปสถานควบคุม 
 ค .  รูปแบบการกลับสู ชุมชน หรือ ชุมชนบําบัด  (The community 
reintegration or therapeutic community model) นักวิชาชีพดานการแกไขฟนฟูเชื่อวา เด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดยอมมีผลใหครอบครัวและตัวเด็กเองจะรูสึกแตกแยกออกจากชุมชนท่ีเคย
อาศัยอยู (Alienation from community ) ในขณะเดียวกันพลังชุมชนก็ผลักเขาออกจากสังคม 
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ทุกขณะจนกลายเปนคนแปลกหนาของชุมชน และสังคม ดังนั้น กระบวนการท่ีชวยใหเด็กและเยาวชน
ท่ีกระทําความผิดกลับเขาสูชุมชน (reintegration) เพ่ือใหชุมชนชวยหลอหลอมจึงเปนสิ่งสําคัญ 
การใหเด็กไดอยูในความควบคุมของชุมชน (Community incarceration) กลับมีคุณคาอยางมาก 
ในการชวยใหเด็กสามารถเอาชนะพฤติกรรมเสียหายของตนได สาระสําคัญของรูปแบบการกลับสู
ชุมชนคือ การประเมินเด็กกระทําผิดแลวใหอยูในชุมชนตามปกติ แตจะกําหนดใหเด็กและครอบครัว
เขารวมกิจกรรม เชน ไปโรงเรียน หรือเขารวมกิจกรรมหลักสูตรพิเศษ หรือการใหเด็กอยูในศูนยบําบัด
ในชุมชน เพ่ือคงแนวคิดการกลับสูชุมชน โดยท่ีเด็กอายุนอยและความออนดอยประสบการณเปน
ขอจํากัดการใชเหตุผลของเด็กท่ีจะกระทําตามกฎหมาย Geiger กลาววา รูปแบบการแกไขฟนฟูเด็ก
โดยใหกลับสูสังคม ชุมชนมีความสําคัญอยางมาก เพราะเปนการแกไขฟนฟูในรูปแบบเพ่ือใหเด็กไดรับ
การพัฒนาดานทักษะทางสังคมและศีลธรรม 
 ง. รูปแบบการปองกันและการควบคุม (Prevention/Control Model) 
Jiao, Warner & Rountree กลาววา การแกไขฟนฟูรูปแบบการปองกันและการควบคุม เพ่ือควบคุม
และลดโอกาสกอนท่ีเด็กจะกระทําความผิด Dictated & Gtisso กลาววา กลยุทธในการแทรกแซงเด็ก
ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกระทําผิดแตเนิ่น ๆ จะเปนกลไกลสําคัญและมีประสิทธิภาพในการปองกัน
เด็กกระทําความผิด Dean J. Champion กลาววา ในกรณีท่ีเด็กประพฤติตนไมสมควรแกวัยหรือ
กระทําความผิด ถาเด็กนั้นยังมีโอกาสเรียนรูหลักสูตรพิเศษหรือการศึกษานอกโรงเรียนแสดงวา 
เด็กเหลานั้นยังอยูภายใตการควบคุมของหนวยบริการดานการศึกษาดังกลาว และเห็นวาเด็กท่ีอยู
ภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําอยาใกลชิดจากผูใหญโดยไมมีการบังคับขูเข็ญพบวา เด็กเปนจํานวน
มากสามารถพัฒนาทักษะในการแกไขปญหาและเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ไดดีโดยเฉพาะการสราง
จิตสํานึกท่ีดี Ruefle & Reynolds กลาววา ตัวบงชี้สําคัญในการควบคุมอาชญากรรมและเด็กกระทํา
ความผิดในชุมชนเมือง คือ การหามเด็กออกจากท่ีอยูอาศัยในเวลากลางคืน (Curfew) โดยเห็นวา 
การเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีหามเด็กออกจากท่ีอยูอาศัยในเวลากลางคืนเทากับเปนการลดโอกาสเด็กกระทําผิด 
 จ. รูปแบบการลงโทษใหเหมาะสมและเปนธรรมกับเด็กกระทําผิด (Just-
desert model) Baron & hantnagel กลาววา ในประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนการยุติธรรม
เก่ียวกับเด็กและเยาวชนถูกวิพากษวิจารณวาลงโทษเด็กและเยาวชนกระทําผิดรุนแรงเกินไป ดังนั้น 
รูปแบบการลงโทษใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ควรเนนความรับผิดชอบของเด็กตอผลการกระทํา
ของตน (Accountability) มิใชเนนความผิดท่ีเด็กกระทํา (Offer committed) Reinharz กลาววา 
กระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ไมควรปฏิเสธมาตรการแกไขฟนฟูและการบําบัด 
ควรถือเปนกลไกหนึ่งของการลงโทษเพ่ือใหเหมาะสมกับความผิดท่ีมีลักษณะอุกฉกรรจโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนกระทําผิดฐานฆาคน แมวาคนสวนใหญจะเห็นวาไมควรใชวิธีการแกไข ฟนฟูก็ตาม 
 Yellen กลาววา โดยท่ัวไปแลวในปจจุบันแนวโนมของศาลคดีเด็กและ
กระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนไดเขมงวดกับการใชมาตรการแกไขฟนฟูเด็กและ
เยาวชนกระทําผิดสะทอนใหเห็นปรัชญาของการลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดท่ีเด็กกระทํา 
การท่ีศาลคดีเด็กเลือกใชวิธีการลงโทษโดยใหคุมประพฤติและกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ ซ่ึงกําหนดเง่ือนไข
เสมือน หนึ่งเปนการลงโทษ เชน การทํางานบริการสังคม การชดเชยหรือทดแทน (Restitution) 
แกผูเสียหาย การใหเขารวมกลุมบําบัด (Group therapy) กําหนดใหเขาโปรแกรมบําบัดยาเสพติด 
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หรือสุรา (Drug or alcohol treatment programs) หรือกิจกรรมเสริมทักษะ (Constructive 
activity) เปนตน Bazemore กลาววา การใชมาตรการลงโทษรุนแรงหรือแมการกําหนดเง่ือนไข 
คุมประพฤติ ท่ีรุนแรงกลับปรากฏวา สามารถปองกันเด็กและเยาวชนกระทําความผิดซํ้าไดนอยกวา
เด็กและเยาวชนท่ีใชมาตรการผอนผัน และออนโยนกวา 
 ส. รูปแบบการบําบัดตามสภาพความเปนจริง (Reality therapy Model) 
รูปแบบการบําบัดตามสภาพความเปนจริง มีลักษณะลงโทษข้ันต่ําและข้ันสูง ท้ังนี้ Vito กลาววา 
รูปแบบการบําบัด Reality therapy model คลาย ๆ กับ Shock probation ท่ีใชกับผูใหญกระทําผิด 
กลาวคือ ศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตจะใหจําคุกเปนระยะสั้นไมเกิน 4 เดือน กอน ถาผูกระทํา
ผิดเปลี่ยนแปลงความประพฤติดีข้ึนภายในระยะเวลาดังกลาว ผูกระทําผิดจะถูกนําตัวไปศาล ศาลจะ
พิจารณาปลอย แตใหอยูภายใตเง่ือนไขคุมประพฤติภายในระยะเวลาจําคุกท่ีเหลือจากการใหจําคุก
ระยะสั้น บางกรณีถือเปนกลไกสําคัญในการเยียวยามิใหผูกระทําผิดกระทําความผิดซํ้าอีก หรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง คือ การจําคุกระยะสั้นกอนเทากับเปนการกระตุนใหผูกระทําความผิดเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหสอดคลองกับกฎหมายบานเมือง โดยเลี่ยงท่ีจะไมถูกควบคุมหรือจําคุกอีกตอไป การนํา
วิธีการดังกลาวมาใชกับเด็กและเยาวชนกระทําความผิดไปในทางท่ีดีข้ึน เม่ือครบข้ันต่ํา จะไดรับการ
ปลอยตัวโดยกําหนดเง่ือนไขคุมประพฤติหรือการแกไขฟนฟู 
 ช. รูปแบบความยุติธรรม (Justice Model) 
 David Fogel เปนผูนําเสนอรูปแบบความยุติธรรมมาใชในแกไขฟนฟูเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดหรือใชกลไกของกระบวนการยุติธรรมเปนเครื่องมือสําคัญผูกระทํา
ความผิด สาระสําคัญของรูปแบบความยุติธรรม คือ ผูปฏิบัติงานจะตองมีความยุติธรรม และใช
กระบวนการแกไขฟนฟูเปนกลไกหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหทุกคนสมัครใจมีเขาสวนรวมในโปรแกรมท้ังนี้ 
การแกไขฟนฟูตองกระทําโดยตั้งอยูบนหลักของความเสมอภาคและเทาเทียมกัน และตองอยูภายใต
หลักการคุมครองสิทธิผูกระทําผิด (Due process) ดวย นอกจากนี้ David Fogel ยังเห็นวา เด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิดยังไมไดรับการประกันและการคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญอยางเทาเทียมกับ
ผูใหญท่ีกระทําผิด เนื่องจากแนวคิด ปรัชญากษัตริย หรือรัฐเปนบิดาของเด็ก (Parent patriea) ยังมี
อิทธิพลอยางมากตอกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ดวยเหตุนี้แนวคิด Parent patriea 
กับ Due process จึงยังขาดความสมดุลและไมสอดคลองกัน กลาวคือ ในขณะท่ีผูพิพากษาศาลคดี
เด็กใชดุลพินิจกําหนดมาตรการสําหรับเด็กและเยาวชน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและ
เยาวชนแตละคนเปนสําคัญ แตในทางกลับกันจะเกิดความไมเสมอภาคระหวางเด็กท่ีกระทําผิดดวยกัน
เอง เพราะเหตุปจจัยท่ีตองบําบัดฟนฟูตางกัน จึงสงผลใหการกําหนดระยะเวลาบําบัดแกไขฟนฟู
ตางกัน ซ่ึงดูเหมือนวาเปนการเลือกปฏิบัติตอเด็กโดยปริยาย นอกจากนี้ มีขอนาสังเกตจากนักคิดชื่อ 
Fogel & Hudson ท่ีเห็นวาการท่ีศาลคดีเด็กใชดุลพินิจกําหนดมาตรการแกไขฟนฟู หรือลงโทษเด็ก
และเยาวชนกระทําผิดนั้นยังหางไกลจากหลักการคุมครองสิทธิผูกระทําความผิดทางอาญา จึงเปนการ
ไมแนชัดวา ทิศทางอนาคตจะมีความพยายามแคไหนในการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดทางอาญา หรือเปนเพียงอุดมคติเทานั้น 
 อนึ่ง เม่ือพิจารณารูปแบบในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ดังท่ีไดกลาวมาขางตน จะพบวา รูปแบบการแกไขฟนฟูถือเปนรูปแบบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการ
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แทรกแซงพฤติกรรมหรือเขาจัดการปญหาการกระทําผิดของเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน
เนื่องจากแนวคิดในการแกไขฟนฟูจะสันนิษฐานวา การกระทําผิดหรือพฤติกรรมการกระทําผิดเปนผล
ของการขาดการเอาใจใส การไมมีทางเลือก การปรับตัวเขากับสังคมไมได การไดรับการอบรมสั่งสอน 
ผิดๆมาตั้งแตตน และความลมเหลวในการมองเปาหมายชีวิต รวมถึงการขาดการอบรมสั่งสอนใหมี
คานิยมทางศีลธรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงนําไปสูการการแกไขฟนฟูในรูปแบบของการจัดทําโครงการหรือ
โปรแกรมท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ หรืออุปนิสัยของผูกระทําผิด ท้ังนี้ 
โปรแกรมเหลานี้อาจมีลักษณะเปนการบําบัดโรค การใหการศึกษา หรือการฝกอาชีพ และถือเปน
เพียงข้ันตอนของการกลั่นกรองคดี ไมใหเขาสูศาล (Intake stage) โดยใชโปรแกรมท่ีอยูอาศัยชุมชน 
เปนพ้ืนฐาน (Community base programs) หรือมีหนวยบริการเชื่อมตอซ่ึงจัดข้ึนใหสอดคลองกับ
ความตองการของเด็ก ศาลจะมีคําสั่งใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนคําสั่งตัดสินท่ีใช
รูปแบบการแกไขฟนฟูโดยจะพยายามสั่งสอนอบรมเด็กดวยคานิยมและเปาหมายสวนบุคคลแตกตาง
กันไป อยางไมเปนทางการ 
 ในปจจุบันนี้นานาประเทศสวนใหญ ยังคงใชนโยบายและปรัชญาในการ
แกไขฟนฟูตามแบบสังคมสงเคราะห (Social welfare model) โดยเนนกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชน แตก็มีหลายแหงท่ีพยายามหวนกลับไปใชนโยบายและปรัชญาการลงโทษเพ่ือยับยั้ง
และปรับปรุงตามแบบงานยุติธรรม โดยเนนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบผูใหญซ่ึงคุมครองสิทธิ
ของผูตองหา และจําเลยมากมายหลายอยาง สําหรับประเทศไทยไดเอาแบบอยางมาจาก ประเทศ
ยุโรป และสหรัฐอเมริกามาประยุกตใช ซ่ึงโดยทางปรัชญาและนโยบายก็เปนแบบสังคมสงเคราะห 
โดยจัดใหมีศาลคดีเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุมครองเด็กข้ึน เพ่ือดําเนินการกับเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิดทางอาญาใหแตกตางจากกรณีท่ีผูกระทําผิดเปนผูใหญ 
  2) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว กําหนดไวในหมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา 
  มาตรา 86  ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดอาญาซ่ึงมีอัตราโทษ
อยางสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินหาป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม ถาปรากฏ
วาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํากอน
ฟองคดี เม่ือคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพรางกาย สภาพจิต 
อาชีพ ฐานะ และเหตุแหงการกระทําความผิดแลว หากผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นวาเด็ก
หรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง ใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติ และหากจําเปนเพ่ือประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชนอาจกําหนดใหบิดา
มารดา ผูปกครอง หรือบุคคล หรือผูแทนองคการซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติดวยก็ได ท้ังนี้ 
เพ่ือแกไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหาย
แกผูเสียหาย หรือเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกชุมชนและสังคม แลวเสนอความเห็นประกอบแผน
แกไขบําบัดฟนฟูตอพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณา โดยการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวตอง
ไดรับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผูเสียหายดวยหากคดีนั้นเปนคดีท่ีมีผูเสียหาย 
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  เม่ือพนักงานอัยการไดรับแผนแกไขบําบัดฟนฟูและความเห็นของผูอํานวยการสถาน
พินิจวรรคหนึ่งแลว หากมีขอสงสัยอาจสอบถามผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได ถาพนักงานอัยการไมเห็นชอบกับแผนแกไขบําบัดฟนฟู ใหสั่งแกไขแผนแกไข
บําบัดฟนฟูหรือสั่งดําเนินคดีตอไป และใหผูอํานวยการสถานพินิจแจงคําสั่งของพนักงานอัยการให
พนักงานสอบสวนและผูเก่ียวของทราบ หากพนักงานอัยการเห็นวาแผนแกไขบําบัดฟนฟูไดเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแลว เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ใหพนักงานอัยการเห็นชอบ
กับแผนดังกลาวและใหมีการดําเนินการตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูทันที พรอมท้ังรายงานใหศาลทราบ 
ท้ังนี้ แผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไดรับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผูเสียหายดวยหากคดีนั้น
เปนคดีท่ีมีผูเสียหาย 
  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงแกศาลวากระบวนการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูนั้นไม
ชอบดวยกฎหมาย ใหศาลพิจารณาสั่งตามท่ีเห็นสมควร 
  ศาลตองมีคําสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน ท้ังนี้ 
ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาออกขอกําหนดเก่ียวกับแนวทาง 
ในการดําเนินการของศาลดวย 
  มาตรา 87 ในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา 86 ใหผูอํานวยการสถาน
พินิจเชิญฝายเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิด ฝายผูเสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะหเขารวมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผูแทนชุมชนหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
เก่ียวของหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิด หรือพนักงานอัยการดวยก็ได ท้ังนี้ จะตอง
จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหแลวเสร็จและเสนอใหพนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสบิวันนับแต
วันท่ีเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา 
  แผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไมมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือ
เยาวชน เวนแตเปนการกําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือเพ่ือคุมครองประโยชน
สาธารณะและไมมีลักษณะเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเด็กหรือเยาวชน 
  แผนแกไขบําบัดฟนฟูตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดใหวากลาวตักเตือน กําหนดเง่ือนไข
ใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจําเปนเพ่ือประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชน อาจกําหนดให
บิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติดวยก็ได กําหนดให
ชดใชเยียวยาความเสียหาย กําหนดใหทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนไมเกินสามสิบ
ชั่วโมง หรือกําหนดใหนํามาตรการอยางหนึ่งหรือหลายอยางมาใชเพ่ือประโยชนในการแกไขบําบัด
ฟนฟูเด็กหรือเยาวชน ท้ังนี้ ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไมเกินหนึ่งป 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
  มาตรา 88 ผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน
แกไขบําบัดฟนฟูนั้น หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงานใหพนักงาน
อัยการทราบและแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 
  เม่ือมีการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูครบถวนแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจ
รายงานใหพนักงานอัยการทราบ หากพนักงานอัยการเห็นชอบใหมีอํานาจสั่งไมฟองเด็กหรือเยาวชน
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นั้น คําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนท่ีสุด และสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ ท้ังนี้ ไมตัด
สิทธิผูมีสวนไดสวนเสียท่ีจะดําเนินคดีสวนแพง และใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงานคําสั่งไมฟองให
ศาลทราบ 
  มาตรา 89 ในระหวางจัดทําและปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการงดการสอบปากคําหรือดําเนินการใดๆ เฉพาะกับเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอง
หาวากระทําความผิดไวกอน ท้ังนี้ มิใหนับระยะเวลาในการจัดทําและการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัด
ฟนฟูรวมเขาในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 78 
  มาตรา 90 เม่ือมีการฟองคดีตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญาซ่ึงมี
อัตราโทษอยางสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินยี่สิบป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม 
ถาปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกมากอน เวนแตเปน
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ กอนมีคําพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสํานึก
ในการกระทําและผูเสียหายยินยอมและโจทกไมคัดคาน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาพฤติการณแหงคดี 
ไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร และศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได 
และผูเสียหายอาจไดรับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนําวิธีจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ซ่ึงเปน
ประโยชนตออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและตอผูเสียหายมากกวาการพิจารณาพิพากษา ใหศาลมี
คําสั่งใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควรจัดใหมีการดําเนินการเพ่ือจัดทําแผน
ดังกลาว โดยมีเง่ือนไขใหเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซ่ึงเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติ แลวเสนอตอศาลเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตท่ีศาลมีคําสั่ง 
หากศาลเห็นชอบดวยกับแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหดําเนินการตามนั้นและใหมีคําสั่งจําหนายคด ี
ไวชั่วคราว หากศาลไมเห็นชอบ ใหดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 
  มาตรา 91 การประชุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา 90 
ใหผูอํานวยการสถานพินิจ หรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควรเปนผูประสานการประชุม โดยใหมีผูเขารวม
ประชุมตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 87 ท้ังนี้ พนักงานอัยการจะเขารวมประชุมดวยก็ได 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไจในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา 90 
ใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
  มาตรา 92 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูท่ีศาลเห็นชอบฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามหรือมีเหตุจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแผนแกไขบําบัดฟนฟูนั้น ใหผูอํานวยการ
สถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลสั่งใหจําทําแผนแกไขบําบดัฟนฟูรายงานใหศาลทราบและใหศาลพิจารณา
สั่งตามท่ีเห็นสมควรหรือยกคดีข้ึนพิจารณาตอไป แตถาปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูครบถวนแลว 
ใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลสั่งใหจําทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูรายงานใหศาลทราบหาก
ศาลเห็นชอบดวย ใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ และมีคําสั่งในเรื่องของกลาง โดยให
สิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูมีสวนไดสวนเสียท่ีจะดําเนินคดีสวนแพง 
  มาตรา 93 ในกรณีท่ีการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูไมสําเร็จและตองดําเนินคดีกับ
เด็กหรือเยาวชนนั้นตอไปหามมิใหนําขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการประชุมเพ่ือจัดทํา
แผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา 86 และมาตรา 91 มาใชอางตอศาล 
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  มาตรา 94 ใหผูเขารวมประชุมในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา 86 
หรือแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา 90 และมาตรา 132 ไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง 
คาเชาท่ีพัก และคาตอบแทนอยางอ่ืนตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.3.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน  
  การมีสวนรวมของประชาชนนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
  Reeder (อางใน ศุภกิจ เอ้ียวตระกูล, 2556) ใหความหมายของการมีสวนรวม 
ของประชาชน หมายถึง การมีสวนรวมในการปะทะสังสรรคทางสังคม ซ่ึงรวมท้ังการมีสวนรวม 
ของปจเจกและการมีสวนรวมของกลุม 
  พรชัย รัศมีแพทย (2541) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไว ดังนี้ 
   1. ความหมายอยางกวาง การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การท่ี
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศ และการบริหารประเทศ โดยผาน
กระบวนการทางการเมือง เชน การเปนผูบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเ มือง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เปนตน รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร
ทองถ่ินและการเปนสมาชิกสภาทองถ่ินดวย 
   2. ความหมายอยางแคบ การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การท่ี
ประชาชนเขาไปชวยสนับสนุนซ่ึงเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ โดยกระทําภายในกรอบของ
กฎหมายหรือนโยบายของรฐั 
  สัญญา สัญญาวิวัฒน (2543) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 
การเปดโอกาสใหประชาชน ผูเปนเปาหมายของการพัฒนา เขาไปมีสวนรวมในโครงการพัฒนาตั้งแต
เริ่มดําเนินโครงการ การประเมินโครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนได
เรียนรูในกิจกรรมท่ีจะกระทํารวมกัน ซ่ึงหากบรรลุวัตถุประสงคใหประชาชนไดเรียนรูในกิจกรรมท่ี
กระทํารวมกัน ซ่ึงหากบรรลุวัตถุประสงคแลวจะทําใหเกิดการพัฒนาคนได 
  ทํานอง ภูเกิดพิมพ (2551) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวม 
หมายถึง การทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสภาพความคิด ความเชื่อ 
และความยึดของแตละบุคคล แตละหนวยงาน แตละองคกร อีกท้ังข้ึนอยูกับกาลเวลาแตละยุค แตละ
สมัย การมีสวนรวมเปนหัวใจของการเสริมสรางพลังการทํางานรวมกันเปนกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนา เพราะการมีสวนรวมทําใหผูเก่ียวของหรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณและอุทิศตนมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
  ศุภกิจ เอ๊ียวตระกูล (2556) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง 
กระบวนการท่ีเปดโอกาสใหเขามีสวนรวมของประชาชน ตลอดท้ังกระบวนการพัฒนา เริ่มตั้งแตการมี
สวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและ
การดําเนินการวางแผนแกไขปญหา การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมของการ
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พัฒนา และการมีสวนรวมในการประเมินผลงานและกิจกรรมการพัฒนา ซ่ึงแตเดิมไมเคยมีสิทธิ์มีเสียง
ในการพัฒนาแตอยางใด บัดนี้มีผูเห็นความสําคัญและปรารถนาจะใหเขาเหลานั้น เขามามีสิทธิ์เสียงใน
การกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง สามารถจัดการแกไขปญหาและการพัฒนาไดดวยตนเอง 
  วิศรุต ศุภวรรณ (2557) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 
หนวยงานภาครัฐเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการทุกข้ันตอน ตั้งแต
ข้ันตอนการเตรียมการ ข้ันตอนการปฏิบัติการหรือดําเนินการ จนกระท่ังข้ันตอนการติดตามและ
ประเมินผล 
  นิรันดร จงวุฒิเวศน (2527) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวาเปนการ
เก่ียวของทางดานจิตใจและอารมณ (mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่ง 
ในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของการเก่ียวของดังกลาว เปนเหตุเราใจใหกระทําการบรรลุจุดมุงหมายของ
กลุมนั้นกับท้ังทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย นอกจากความหมายขางตนแลว 
ยังสรุปความหมายของการมีสวนรวมไวอีกนัยหนึ่งในรูปของสมการวา 
  การมีสวนรวม = ความรวมมือรวมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 
  Participation = cooperartion + coordination + responsibility 
  กรรณิการ ชมดี (2524)  
 2.3.2 รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน 
  จินตวีร  เกษมสุข (2554) ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนไว 4 รูปแบบ คือ 
   รูปแบบท่ี 1 การรับรูขาวสาร (Public Information) ประชาชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะดําเนินการ รวมท้ัง
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ท้ังนี้การไดรับแจงขาวสารดังกลาวจะตองเปนการแจงกอนท่ีจะมีการ
ตัดสินใจดําเนินโครงการ 
   รูปแบบท่ี 2 การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เปนรูปแบบการมี
สวนรวมท่ีมีการจัดการหารือระหวางผูดําเนินการโครงการกับประชาชนท่ีเก่ียวของและไดรับผลกระทบ 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความเขาใจในโครงการและกิจกรรม
มากข้ึน 
   รู ปแบบ ท่ี  3  กา รประชุ ม รั บฟ ง คว าม คิด เห็ น  ( Public Meeting) 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนและฝายท่ีเก่ียวของกับโครงการหรือกิจกรรม และผูมีอํานาจตัดสินใจ
ในการทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นไดใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจ และคนหาเหตุผลในการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแก 
    1. การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดตั้ง
ในชุมชนไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการหรือกิจกรรมจะตองสงตัวแทนเขารวมเพ่ือ
อธิบายใหท่ีประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนและตอบขอซักถาม 
    2. การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical 
Hearing) สําหรับโครงการท่ีมีขอโตแยงในเชิงวิชาการ จําเปนตองเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจาก
ภายนอกมาชวยอธิบายและใหความเห็นตอโครงการ ซ่ึงผูเขารวมประชุมตองไดรับทราบผลดังกลาวดวย 
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    3. การประชาพิจารณ (Public Hearing) เปนเวทีในการเสนอ
ขอมูลอยางเปดเผยไมมีการปดบังท้ังฝายเจาของโครงการและฝายผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ 
ซ่ึงจะตองมีองคประกอบของผูเขารวมท่ีเปนท่ียอมรับ มีหลักเกณฑและประเด็นในการพิจารณาท่ี
ชัดเจน และแจงใหทุกฝายทราบท่ัวกัน 
   รูปแบบท่ี 4 การรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปนเปาหมาย
สูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจไดเพียงใดนั้น ข้ึนอยู
กับองคประกอบของคณะกรรมการท่ีเปนผูแทนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 2.3.3 ลักษณะการมีสวนรวม 
  สวภัทร  ปุยพันธ (2543) กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม (Type of Participation) 
จําแนกได 3 ประการ ตามลักษณะของการมีสวนรวมดังนี้ 
   1. การท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยตรง (Direct participation) โดยผาน
องคกรจัดตั้งของประชาชน (Inclusive Organization) เชน การรวมกลุมเยาวชน กลุมตาง ๆ 
   2. การท่ีประชาชนมีสวนรวมทางออม (Indirect participation) โดยผาน
องคกรผูแทนของประชาชน (Representative Organization) เชน กรรมการของกลุม หรือชุมชน 
   3. การท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให (Open-participation) 
โดยผานองคกรท่ีไมใชผูแทนของประชาชน (Non-representative Organization) เชน สถาบันหรือ
หนวยงานท่ีเชิญชวน หรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมเม่ือไรก็ได 
  กานต  เสกขุนทด (2554)  ไดรวบรวมลักษณะการมีสวนรวมไวดังนี้ 
   อคิน รพีพัฒน (2547) ไดแบงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน
ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
    1. ประชาชนมีสวนรวมในการคนหาปญหาและความตองการของ
ชุมชน ตลอดจนเรียงลําดับความสําคัญของปญหารวมกับผูปฏิบัติงานในสนาม 
    2. ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหาและ
แนวทางตางๆท่ีอาจนํามาใชในการแกปญหา 
    3. ประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการท่ีจะใช
ในการแกปญหาและวางแผนเพ่ือแกปญหารวมกันกับผูปฏิบัติงานสนาม 
    4. ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนเพ่ือแกปญหา 
    5. ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานรวมกับ
ผูปฏิบัติงานในสนาม 
   ไพรัตน  เดชะรินทร (2527) กลาววา ลักษณะการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน มีดังนี้ 
    1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน รวมท้ังความตองการของชุมชน 
    2. รวมคิดหาสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไขและลด
ปญหาของชุมชนหรือเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของ
ชุมชน 
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    3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ขจัดและแกไขปญหาตลอดจนสนองความตองการของชุมชน 
    4. รวมการตัดสินใจการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเปนประโยชนตอ
สวนรวม 
    5 .  ร วมจัดหรือปรับปรุ งระบบการบริหารงานพัฒนาให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    6. รวมการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนตามขีด
ความสามารถของตนเอง 
    7. รวมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานโครงการและกิจกรรมให
บรรลุตามเปาหมาย 
    8. รวมควบคุมติดตามประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการ
และกิจกรรมท่ีไดทําไวโดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
  ชาติชาย ณ เชียงใหม (2533) ไดถึงกลาวถึงลักษณะหรือมิติของการมีสวนรวมได 
4 รูปแบบ คือ 
   1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
   2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โครงการ 
   3. การมีสวนรวมไดรับผลประโยชน 
   4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 
 2.3.4 ข้ันตอนการมีสวนรวม 
  ชูชาติ พวงสมจิตร (2540) ไดจําแนกข้ันตอนในการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันท่ี 1 การมีสวนรวมในข้ันการริเริ่มโครงการ เปนข้ันท่ีประชาชนเขามามี
สวนรวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนด
ความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้น ๆ 
   ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในข้ันวางแผน เปนข้ันท่ีประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทาง การดําเนินงาน 
และกําหนดทรัพยากร และแหลงของทรัพยากรท่ีจะใชในโครงการ 
   ข้ันท่ี 3 การมีสวนรวมในข้ันดําเนินโครงการ เปนข้ันท่ีประชาชนเขามามี
สวนรวมในการทําประโยชนแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณและ
แรงงานหรือโดยการบริหารและประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 
   ข้ันท่ี 4 การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลโครงการ เปนข้ันท่ีประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการประเมินวา โครงการท่ีพวกดําเนินการนั้น บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 
การประเมินผลนี้อาจเปนการประเมินผลยอย ซ่ึงเปนการประเมินผลความกาวหนาของโครงการ 
ท่ีกระทําเปนระยะ ๆ หรือการประเมินผลรวม ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการท้ังหมด 
  สุจริต  ขวัญทอง (2542)  กลาวถึงข้ันตอนหรือกระบวนการมีสวนรวมของคน 
ในชุมชน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 
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   1. รวมคิด คือ รวมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ วิธีการ
ดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบและการดูแลรักษา เพ่ือใหกิจกรรมโครงการไดผลตามวัตถุประสงค 
   2. รวมตัดสินใจ คือ เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือแลวจะตองรวมกันใน
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด 
   3. รวมปฏิบัติตามโครงการ คือ เขารวมในการดําเนินงานตามโครงการ เชน 
รวมออกแรง รวมบริจาคทรัพย 
   4. รวมติดตามและประเมินผล คือ เขารวมในการตรวจสอบ ติดตามการ
ดําเนินงาน 
  อภิญญา กังสนารักษ (2544) ไดนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน วาชุมชน
ตองมีสวนรวมใน 4 ข้ันตอน คือ 
   1. การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของ
ปญหาภายในชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 
   2. การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทาง 
การดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรท่ีจะใชในโครงการ 
   3. การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแก
โครงการ โดยรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน 
   4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหรูวาผลจากการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะ
ตอเนื่องหรือประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได 
 2.3.5 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน 
  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการอยางเปน
ข้ันตอนตอเนื่อง ซ่ึงกอใหเกิดตนทุนในการดําเนินการมากพอสมควร อยางไรก็ตามขอดีของการมีสวนรวม 
คือ การกอใหเกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะท่ีสอดคลองกับความตองการของสาธารณชน 
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะใหสูงข้ึน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2545) 
   1. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน 
ชวยใหเกิดความกระจางในวัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรอืนโยบายนั้น ๆ 
   2. การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาการใหประชาชนมีสวนรวมมา
ต้ังแตตนในการดําเนินงาน สามารถท่ีจะลดความลาชาและลดคาใชจายท่ีเก่ียวของกับความขัดแยง
ของประชาชนได 
   3. การสรางฉันทามติ (Consensus Building) โครงการมีสวนรวมของ
ประชาชนสามารถท่ีจะสรางขอตกลงท่ีม่ันคงและยืนยาวและการยอมรับระหวางกลุม ลดความขัดแยง
ทางการเมือง และสรางใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 
   4. ความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ทําใหคนเรามีความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจนั้น ซ่ึงจะไดรับความรวมมือจาก
ประชาชน 
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   5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาหรือหลีกเลี่ยงความขัดแยงท่ีรุนแรง 
   6. ความนาเชื่อถือและความชอบธรรม การมีสวนรวมของประชาชนเปน
วิถีทางท่ีจะนําไปสูความชอบธรรมและการดํารงอยูของความชอบธรรม การมีสวนรวมมีความสําคัญ
ตอการเรียนรูรวมกันของชุมชนและการพัฒนาชุมชนหลายประการ ไดแก เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สอดคลองกับปรัชญาแนวความคิดและหลักการเรียนรูรวมกัน
ของชุมชน เปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอํานาจนําไปสูการ
พ่ึงตนเองของชุมชน ทําใหดําเนินการพัฒนาชุมชนไดตรงกับความตองการท่ีแทจริงของประชาชนและ
ชุมชน เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกลุมและองคการในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ เปนการสราง
ความพึงพอใจรวมกันทําใหการพัฒนามีความชอบธรรม ทําใหเกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบและ
เปนเจาของชุมชน ถือวาเปนกระบวนการสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูรวมกันของชุมชน
ใหประสบผลสําเร็จเพ่ือชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เพราะการพัฒนาแบบมีสวนรวมเปนการพัฒนา
ของคนในชุมชนโดยคนในชุมชนและเพ่ือคนในชุมชนอยางแทจริง รัฐบาลเปนเพียงผูสนับสนุน 
ในบางสวนเทานั้น การมีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิดประโยชนท่ีหลากหลายท้ังดานตัวบุคคล 
สังคม ชุมชน และหนวยงานองคการตาง ๆ โดยเปนไปตามวิถีการมีสวนรวมแตละประเด็น ซ่ึงในภาพรวม
กอใหเกิดประโยชนตอตัวบุคคลในการพัฒนาศักยภาพสังคม ชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเองเกิดความรัก 
หวงแหน รับผิดชอบและเปนเจาของชุมชน เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ สรางฉันทามติ ลดกระแส 
การตอตานหลีกเลี่ยงความขัดแยง ลดคาใชจายและสูญเสียเวลา มีการรวมพลังเกิดความสามัคคี 
เปนการแบงเบาภาระของรัฐชาติ ซ่ึงจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการผองถายกระจายอํานาจ 
สูประชาชนทองถ่ิน 
 

2.4 การบังคับใหกฎหมาย มาตรการ/ยุทธศาสตรการปองกันยาเสพติด 
 2.4.1. ประมวลกฎหมายอาญา   
  มาตรา 56 ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษ
จําคุกไมเกินหาปไมวาจะลงโทษปรับดวยหรือไมก็ตามหรือลงโทษปรับ ถาปรากฏวาผูนั้น 
  (1) ไมเคยรับโทษจําคุกมากอน หรือ 
  (2) เคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือเปนโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ 
  (3) เคยรับโทษจําคุกมากอนแตพนโทษจําคุกมาแลวเกินกวาหาป แลวมากระทํา
ความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  และเม่ือศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือการรูสึกความผิด 
และพยายามบรรเทาผลรายท่ีเกิดข้ึน หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแลว ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิด
แตรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว ไมวาจะเปนโทษจําคุกหรือปรับอยางหนึ่ง
อยางใดหรือท้ังสองอยาง เพ่ือใหโอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาลจะไดกําหนดแตตองไมเกินหาป
นับแตวันท่ีศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได 
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  เง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกําหนด
ขอเดียวหรือหลายขอตามควรแกกรณีได ดังตอไปนี้ 
  (1) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานท่ีศาลระบุไวเปนครั้งคราว เพ่ือเจาพนักงานจะ
ไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามท่ีเห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบ
อาชีพ หรือจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน 
  (2) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
  (3) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทํา
ความผิดในทํานองเดียวกันอีก 
  (4) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกายหรือ
จิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 
  (5) ใหเขารับการฝกอบรม ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 
  (6) หามออกนอกสถานท่ีอยูอาศัย หรือหามเขาในสถานท่ีใดในระหวางเวลาท่ีศาล
กําหนด ท้ังนี้ จะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอ่ืนใดท่ีสามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการ
เดินทางดวยก็ได 
  (7) ใหชดใชคาสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนใหแกผูเสียหาย
ตามท่ีผูกระทําความผิดและผูเสียหายตกลงกัน 
  (8) ใหแกไขฟนฟูหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดแกทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดลอมหรือชดใชคาเสียหายเพ่ือการดังกลาว 
  (9) ใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินตามท่ีศาลเห็นสมควรวาจะไมกอเหตุราย
หรือกอใหเกิดภยันตรายแกบุคคลอ่ืนหรือทรัพยสิน 
  (10) เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดเพ่ือแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิให
ผูกระทําความผิดหรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก หรือเง่ือนไขในการเยียวยาผูเสียหายตามท่ี
เห็นสมควร 
  เง่ือนไขตามท่ีศาลไดกําหนดตามความในวรรคสองนั้น ถาภายหลังความปรากฏ 
แกศาลตามคําขอของผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงาน
อัยการหรือเจาพนักงานวาพฤติการณท่ีเก่ียวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดได
เปลี่ยนแปลงไป เม่ือศาลเห็นสมควรศาลอาจแกไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรือจะ
กําหนดเง่ือนไขขอใดตามท่ีกลาวในวรรคสองท่ีศาลยังมิไดกําหนดไวเพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได หรือถามีการ
กระทําผิดทัณฑบนใหนําบทบัญญัติมาตรา 47 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 2.4.2 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 
  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2560 กําหนดใหมีแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 เพ่ือเปนแนวทางการ
ดําเนินงานใหกับหนวยงานภาคท่ีเก่ียวของท้ังในระดับสวนกลางและพ้ืนท่ี โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือลด
ปริมาณผูเขาสูการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด และนําผูมีสวนเก่ียวของออกจากวงจรการกระทําผิด
เก่ียวกับยาเสพติดใหเห็นอยางชัดเจน เพ่ือใหสังคมและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
 



 51  
 

  แผนปองกันยาเสพติด 
   วัตถุประสงค 
   เพ่ือปองกันอันตรายจากการใชยาในทางท่ีผิด และควบคุมสภาพแวดลอม 
ท่ีเปนปจจัยเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบตอสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม 
   เปาหมายแผน 
   1. เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชาชน ไดรับการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติด 
   2. หมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ีเปาหมาย มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
นําไปสูการลดปญหายาเสพติด 
  แผนปองกันยาเสพติด ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ แนวทางการสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติด และแนวทางการสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติด 
ในชุมชน 
 แนวทางการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด ประกอบดวย 3 กลุมเปาหมาย 
5 แผนงาน ดังนี้ 
  กลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก แผนงานสราง
ภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย แผนงานสรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และแผนงานสราง
ภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ภายใตแนวคิดการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนท่ีเหมาะสมกับชวงวัยและเปนระบบตอเนื่อง ท้ังกลุมเปาหมายท่ีอยูในสถานศึกษานับตั้งแตชั้น
ปฐมวัย – อุดมศึกษา และกลุมเปาหมายท่ีอยูนอกสถานศึกษา โดยเริ่มตนแตระดับชั้นปฐมวัย ใชการ
เสริมกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง เพ่ือฝงรากลึกภูมิคุมกันใหเด็ก ใหมีความพรอมกอนเขาสูระบบ
การเรียนการสอนในสถานศึกษาต้ังแตชวงชั้นประถมศึกษา - อุดมศึกษา โดยกรอบการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 ดาน ประกอบดวย ดานการสรางภูมิคุมกัน ดาน
การคนหา ดานการักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาท่ีเปนระบบครบวงจร ซ่ึงในการดําเนินงานในแตละดาน อาจมีจุดเนนท่ี
แตกตางกันข้ึนอยูกับชวงชั้นวัย/ชวงชั้นเรียน และบริบทสถานศึกษา 
  กลุมเปาหมายแรงงานในสถานประกอบการ ประกอบดวย 1 แผนงาน ไดแก 
แผนงานสรางภูมิคุมกันแรงงานในสถานประกอบการ 
  กลุมเปาหมายประชาชนท่ัวไป ประกอบดวย 1 แผนงาน ไดแก แผนงานการ
ปองกันในกลุมประชาชนท่ัวไป 
  1. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 
   เปาหมายแผนงาน 
   1. โรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย 32,928 แหง 
   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 19,934 แหง 
   แนวทางการดําเนินงาน 
   การสรางภูมิคุมกันในกลุมเด็กปฐมวัย เปนวิสัยทัศนทางยุทธศาสตร 
ท่ีตองการสรางเด็กและเยาวชนทุกคนใหมีภูมิคุมกันยาเสพติด ดังนั้น จึงตองมีการวางระบบการปองกัน 
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ยาเสพติดในระยะยาว มุงเนนการสรางภูมิคุมกันโดยการเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง เพ่ือฝง
รากลึกภูมิคุมกันใหเด็ก ใหมีความพรอมกอนเขาสูระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให
หนวยงานท่ีเก่ียวของตอการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมเด็กปฐมวัยดําเนินการ ดังนี้ 
   1. วางระบบการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดระยะยาว 
   2 .  ผลั กดั นการสร า งภู มิ คุ ม กันยา เสพติด ใน เด็ กปฐมวัย  โดย ให
กระทรวงมหาดไทยขยายการดําเนินงานใหครอบคลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงกระทรวงศึกษาธิการ
ขยายการดําเนินงานใหครอบคลุมโรงเรียนท่ีมีการสอนระดับชั้นปฐมวัยทุกแหง และสํานักงาน ป.ป.ส. 
สนับสนนุคูมือและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
   3. พัฒนา สนับสนุนครูผูสอนและครูผูดูแลเด็กอยางตอเนื่อง ใหมีความรู
ความเขาใจในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดดวยการพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัย 
ใหครอบคลุม โดยใหสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับกระทรวงมหาดไทย/กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ 
ใหครอบคลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหง และกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการใหครอบคลุมโรงเรียนท่ีมี
การสอนระดับชั้นปฐมวัยครบทุกแหง 
   4. พัฒนา จัดการองคความรูท่ีเก่ียวของกับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
ในเด็กปฐมวัย เนนการประยุกตใชองคความรูเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน และสอดคลองกับวิถีทองถ่ิน 
   5. ใหสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดแนวทาง 
ในการกํากับติดตามการขับเคลื่อนงานและประเมินผลสําเร็จ 
   6. ใหสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประเมินผลการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัย 
   โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
   1. โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2. โครงการพัฒนาครูผูสอนและครูผูดูแลเด็กปฐมวัย (เชน โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ครู ก/ครู ข เพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยและขยายเครือขายการทํางาน 
โครงการพัฒนาครูตนแบบเพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยสังกัดองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เปนตน) 
   3. การพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัย 
   4. การติดตามและประเมินผลการสรางภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย 
   หนวยงานรับผิดชอบ 
   1. หนวยงานหลัก 
    กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) 
    กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
    กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา/สํานักพัฒนาสังคม) 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   2. หนวยงานสนับสนุน 
    กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
    กระทรวงสาธารณสุข 
  2. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
   เปาหมายแผนงาน 
   1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 31,335  แหง 
   2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 11,287  แหง 
   3. โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 910    แหง 
   4. สถาบันอุดมศึกษา  156       แหง 
   แนวทางการดําเนินงาน 
   1. กลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
   การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา 
มุงเนนการสรางภูมิคุมกันโดยการสรางเสริมทักษะชีวิตเพ่ือการปองกันยาเสพติดควบคูการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
    1.1 ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางจัดการเรียนการสอน
และจัดหลักสูตรในโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
    1.2 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแก
นักเรียนผานการเรียนการสอนจากครูผูสอนและวิทยากรเพ่ือสรางความรูและเสริมสรางทักษะชีวิต
เพ่ือการปองกันยาเสพติด 
    1.3 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางเลือกเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ และการสรางคุณคาและเปาหมายในชีวิต โดยใชกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมทางเลือก
อ่ืน สําหรับเปนเกราะปองกันท่ีเขมแข็งจะอยูรวมกับภัยยาเสพติดไดอยางปลอดภัย 
    1.4 ใหสถานศึกษารวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ วางแผนผลิต
ครูตํารวจแดร (D.A.R.E.) และจัดระบบการเขาสอนใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหครอบคลุม
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนํารูปแบบครูตํารวจแดร (D.A.R.E.) เปนตนแบบขยายการดําเนินงาน
ใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
   2. กลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
   การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา 
โดยการสอดแทรกการสงเสริมทักษะชีวิต เพ่ือการปองกันยาเสพติดไวในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในหลักสูตร เชน วิชาสุขศึกษา พลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน ลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
และกิจกรรมทางเลือกในลักษณะกลุม/ชมรมตามความสนใจของนักเรียน และเสริมดวยการคนหา 
การรักษา และการเฝาระวังในสถานศึกษา โดยหนวยงานและสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
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    2.1 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม หรือจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกนักเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดการเรียนรูเสริมทักษะชีวิตเพ่ือการปองกันยาเสพติดในแผนการสอน ฯลฯ 
    2.2 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางเลือกเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ และการสรางคุณคาและเปาหมายในชีวิต โดยใชกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมทางเลือก
อ่ืนสําหรับเปนเกราะปองกันท่ีเขมแข็ง ท่ีจะอยูรวมกับภัยยาเสพติดไดอยางปลอดภัย 
    2.3 ใหสถานศึกษา สรางการมีสวนรวมของกลไก/เครือขาย
ผูปกครองระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับหองเรียน เพ่ือรวมกันสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
    2.4 ใหสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
    2.5 ใหสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งชมรม เครือขาย/
กลุม/องคกรเยาวชน ฯลฯ ในสถานศึกษา เชน เครือขายเยาวชน ศูนยอํานวยการประสานงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเพ่ือนชวย
เพ่ือน ฯลฯ และมอบบทบาทใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด 
ตามความเหมาะสม 
    2.6 ใหสถานศึกษา สํารวจ คัดกรอง นักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมเสพ 
ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม หากพบใหดําเนินการดูแลชวยเหลือ ใหโอกาสในการศึกษาตอตามปกติ ดังนี้ 
     2.6.1 กลุมเสี่ยง ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดคาย
หลักสูตรทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม สวนสถานศึกษา
สังกัดอ่ืน ๆ ใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาใชหลักสูตรท่ีสอดคลองกัน 
     2.6.2 กลุมเสพใหสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
และสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมกันพิจารณาหาแนวทางบําบัดรักษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยขอให
เนนการทําจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษาเปนลําดับแรกสุด 
    ท้ังนี้ ใหสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ขอมูล ใหเปนระบบ (ระบบ
ดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System 
: CATAS) เพ่ือใชประโยชนในการติดตาม ดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมเสพ 
   3. กลุมเยาวชนในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 
   เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เปนกลุมเยาวชนท่ีไดรับการเตรียมความ
พรอมดานทักษะอาชีพท่ีสามารถนําความรูและทักษะอาชีพสรางคุณคาใหแกตนเอง ชุมชน และสังคม 
เพ่ือลดโอกาสในการเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดหรือปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ มุงเนนการสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจ การมีจิตอาสา ควบคูกิจกรรมทางเลือกตามความสนใจของผูเรียน และเสริมดวย
การคนหา การรักษา และการเฝาระวังในสถานศึกษา โดยหนวยงานและสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
    3.1 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางเลือกเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ และการสรางคุณคาและเปาหมายในชีวิต โดยใชกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมทางเลือก
อ่ืนสําหรับเปนเกราะปองกันท่ีเขมแข็งท่ีจะอยูรวมกับภัยยาเสพติดไดอยางปลอดภัย 
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    3.2 ใหสถานศึกษา สรางการมีสวนรวมของกลไก/เครือขาย
นักเรียน ครู ผูปกครอง ตํารวจ คนในชุมชน ฯลฯ เพ่ือรวมกันสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
ท้ังในและรอบสถานศึกษา 
    3.3 ใหสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
    3.4 ใหสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งชมรม เครือขาย/
กลุม/องคกรเยาวชน ฯลฯ ในสถานศึกษา เชน องคกรวิชาชีพ เครือขายเยาวชน ศูนยอํานวยการ
ประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ชมรม TO BE NUMBER 
ONE กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน ฯลฯ และมอบบทบาทใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมปองกันและ 
เฝาระวังปญหายาเสพติดตามความเหมาะสม 
    3.5 ใหสถานศึกษา สํารวจ คัดกรอง นักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมเสพ 
ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม หากพบใหดําเนินการดูแลชวยเหลือ และใหโอกาสในการศึกษาตอตามปกติ 
ดังนี้ 
     3.5.1 กลุมเสี่ยง ใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทําหลักสูตรและจัดคายเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตาม
ความเหมาะสม 
     3.5.2 กลุมเสพ ใหสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
และสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมกันพิจารณาหาแนวทางบําบัดรักษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยขอให
เนนการทําจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษาเปนลําดับแรกสุด 
    ท้ังนี้ ใหสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ขอมูล ใหเปนระบบ (ระบบ
ดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System 
: CATAS) เพ่ือใชประโยชนในการติดตาม ดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมเสพ 
   4. กลุมเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา 
   เยาวชนในระดับอุดมศึกษา เปนกลุมท่ีเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูใหญและ
การประกอบอาชีพในอนาคต จึงมีความเก่ียวเนื่องกับสังคมรอบนอกสถานศึกษามากข้ึน ดังนั้น 
การสงเสริมใหมีกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมและการมีสวนรวมในการปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาและรอบสถานศึกษาจะสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมมากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือลดโอกาสในการเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดหรือปญหาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนตาง ๆ มุงเนนการสรางภูมิคุมกันดวยการสรางพลังการมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษาใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณะ โดยหนวยงานและสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
    4.1 พัฒนาเครือขายกลุม/ชมรมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สงเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม สงเสริมการจัดกิจกรรมการปองกันและเฝาระวังปญหา 
ยาเสพติดของเครือขายอุดมศึกษา กลุม/ชมรมนักศึกษา เชน องคการนักศึกษา เครือขายเยาวชน 
ศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ชมรม TO BE 
NUMBER ONE กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน นิสิตนักศึกษาแกนนํา ฯลฯ โดยเนนการมีสวนรวมของนิสิต
นักศึกษา 
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    4.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการเฝาระวัง
ตรวจสอบในโรงเรียน เพ่ือมิใหมีผูเสพและผูคายาเสพติด 
    4.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดบทบาทและสราง
ความเขมแข็งใหกับกลไก/เครือขายแกนนําเยาวชน ครู ในโรงเรียนใหมีความตอเนื่องจริงจัง 
    4.4 ใหสถาบันการศึกษาสงเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
    4.5 ใหสถาบันการศึกษารวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เพ่ือลดพ้ืนท่ีเสี่ยงรอบสถานศึกษา 
   โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
   1. ดานการสรางภูมิคุมกัน 
    1.1 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด โดยการสอนทักษะชีวิตเพ่ือ
การปองกันยาเสพติด 
    1.2 โครงการสรางภู มิ คุม กันยาเสพติด โดยใชหลักธรรม 
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
    1.3 โครงการสงเสริมกิจกรรมปองกัน/กิจกรรมเชิงสรางสรรค/
กิจกรรมจิตอาสา ในสถานศึกษา 
    1.4 โครงการสงเสริมพัฒนาองคกรและเครือขายเยาวชนตอตาน
ยาเสพติด เชน ศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน 
(ศอ.ปส.ย.) สภานักเรียน สภาเด็กและเยาวชน องคกรวิชาชีพ องคการนักศึกษา เครือขายอุดมศึกษา 
เครือขายนักเรียนนักศึกษาแกนนํา เปนตน) 
    1.5 โครงการครูตํารวจ D.A.R.E. 
    1.6 โครงการ TO BE NUMBER ONE    
    1.7 โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 
    1.8 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
    1.9 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
   2. ดานการคนหา 
    2.1 โครงการคนหาคัดกรองดูนักเรียน (เชน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน การสังเกต ซักถาม หรือกระบวนการอ่ืนตามความเหมาะสม) 
   3. ดานการรักษา 
    3.1 โครงการดูแลชวยเหลือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมนักเรียน
กลุมเสี่ยง/กลุมเสพ (เชน คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง/เสพ การใหคําปรึกษา ติดตามเยี่ยม
บาน คลินิกเสมารักษในโรงเรียน เปนตน) 
    3.2 โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (เฉพาะนักเรียนกลุมเสพ 
โดยรวมกันระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง เจาหนาท่ีสาธารณสุข) 
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   4. ดานการเฝาระวัง 
    4.1 โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน) 
    4.2 โครงการ 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน 
    4 .3 โครงการเฝ าระวั งปญหายาเสพติดในสถานศึกษา/ 
รอบสถานศึกษา (เชน การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา Campus Safety Zone ตูแดงเสมารักษ
ในโรงเรียน ยุวชนตํารวจ โรงพักจําลองในโรงเรียน ฯลฯ) 
   5. ดานการบริหารจัดการ 
    5.1 โครงการขับเคลื่อนกลไก/คณะกรรมการการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
    5.2 โครงการพัฒนา ทบทวน รูปแบบการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
   หนวยงานรับผิดชอบ 
   1. หนวยงานหลัก 
    กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
    กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
    กระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 
    กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    กรมสุขภาพจิต 
    กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา) 
    สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
    สํานักงานคณะกรรมการการอิสลามกลางแหงประเทศไทย 
    กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา) 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2. หนวยงานสนับสนุน 
    กระทรวงยุตธิรรม (สาํนักงาน ป.ป.ส.) 
  3. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
   เปาหมายแผนงาน : เด็กและเยาวชน ชวงอายุระหวาง 3-25 ป  ไดแก 
   1. เด็กและเยาวชน อายุระหวาง 3-15 ป ท่ีไมไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ท่ีไมไดกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ดวยสาเหตุตางๆ) 
   2. เยาวชนอายุระหวาง 16-25 ป ท่ีไมไดศึกษาตอและไมมีงานทํา 
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   แนวทางการดําเนินงาน 
   1. แนวคิดเปลี่ยนกลุมเสี่ยงใหเปนพลัง ดวยการเรงหาตัวตนใหพบ 
เชน เด็กนอกสถานศึกษาท่ีอยูในหมูบาน/ชุมชน เด็กเรรอน เด็กออกเรียนกลางคัน ฯลฯ เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมเสี่ยง หรือใหการสงเคราะหชวยเหลือตาม
จํานวนท่ีคนพบอยางเหมาะสม เชน การใหการศึกษาการฝกอาชีพ ผลักดันใหเขาถึงแหลงจางงาน 
ฯลฯ และสนับสนุนเด็กทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
   2. ผลักดันใหชุมชน/ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ 
    2.1 สํารวจ ตรวจตรา พ้ืนท่ีเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง การม่ัวสุมของ
เยาวชนในพ้ืนท่ี เปนหูเปนตารวมกัน 
    2.2 เฝาระวัง ติดตาม แจงขาวสาร 
     (1) กรณีเด็กยังเรียนหนังสือใหแจงเตือนไปยังผูปกครอง
และสถานศึกษา 
     (2) กรณีเด็กไมเรียนหนังสือ (ไมจบภาคบังคับ ม.3) 
ใหแจงเตือนไปยังผูปกครอง ทองถ่ิน หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือชวยกันหาทางผลักดันให
เด็กเขาสูระบบสถานศึกษาจนจบภาคบังคับ ม.3 
     (3) กรณีเด็กไมไดเรียนหนังสือ (จบภาคบังคับ ม.3 แลว) 
และไมมีงานทําใหทองถ่ินสํารวจความตองการ และประสานผูปกครองใหการดูแลปรับความคิด
พฤติกรรม และชวยเหลือตามความเหมาะสม เชน ฝกอาชีพ ฯลฯ 
   3. ขยาย บูรณาการการดําเนินโครงการเยาวชนอาสาตานภัยยาเสพติด 
โดยใหกรมการปกครองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขับเคลื่อนการดําเนินงาน และประเมิน
โครงการ เพ่ือพัฒนาและตอยอดขยายการดําเนินงาน 
   4. ดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 22/2558 
เรื่อง การจัดระเบียบสังคมสถานบริการและสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับ
สถานบริการอยางเขมงวดและตอเนื่องเพ่ือปองปราบ และปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดยาเสพติด
ในกลุมผูท่ีมีโอกาสเขาไปเก่ียวกับยาเสพติด 
   โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
   1. โครงการเยาวชนอาสาตานภัยยาเสพติด 
   2. โครงการดูแล สอดสองเยาวชนกลุมเสี่ยง 
   3. โครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน หรือ ในเยาวชนกลุมเสี่ยง 
   4. โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา 
   5. โครงการคุมครองและสรางภูมิคุมกันสําหรับเด็กและเยาวชนในมิติ 
ความรุนแรงตานยาเสพติด 
   6. โครงการสงเคราะหชวยเหลือตามความเหมาะสม เชน ดานการศึกษา 
ดานการฝกอาชีพ การผลักดันใหเขาถึงแหลงจางงาน เปนตน 
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   หนวยงานรับผิดชอบ 
   1. หนวยงานหลัก 
    กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กรมการพัฒนาชุมชน) 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน) 
    กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
    กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม) 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2. หนวยงานสนับสนุน 
    กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน) 
  4. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดแรงงานในสถานประกอบการ 
   เปาหมายแผนงาน 
   1. กลุมแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต 10 คน ข้ึนไป 
   2. กลุมแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คน ลงมา 
   3. กลุมแรงงานเฉพาะ (แรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศ แรงงานตางดาว) 
   แนวทางการดําเนินงาน 
   การปองกันการใชยาเสพติดในสถานประกอบการ จะเก่ียวของกับเรื่อง 
การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีภายในสถานประกอบการ และลดปจจัยเสี่ยงของแตละกลุมอาชีพ ในการ
เขาไปใชยาเสพติดท้ังภายในและภายนอกสถานประกอบการ การสรางสมดุลระหวางการทํางานกับ
คุณภาพชีวิต เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอการไปใชยาเสพติดท่ีเกิดจากปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน และปจจัย
เสี่ยงในชุมชน ซ่ึงเปนภารกิจท่ีตองบูรณาการหลายหนวยงาน โดยมีแนวทางใหกระทรวงแรงงาน
ดําเนินการ ดังนี้  
   1. กลุมแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต 10 คน ข้ึนไป 
ใหกระทรวงแรงงาน ดําเนินการ 
    1.1 รณรงคใหความรู และสรางความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัย 
ผลกระทบ และแนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติดแกนายจาง/ลูกจางในสถานประกอบการ 
ทุกประเภทอยางตอเนื่อง มุงเนนประเภทกิจการกลุมเสี่ยง 
    1.2 สงเสริมใหสถานประกอบการมีระบบการจัดการปญหายาเสพ
ติด เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหแรงงานโดยรณรงคสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการเขารวมจัดทํา
ระบบการจัดการปญหายาเสพติด ตามหลักเกณฑโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) จนกระท่ังผานเกณฑท่ีกําหนด 
และสงเสริมใหสถานประกอบกิจการรักษาระบบอยางตอเนื่อง 
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    1.3 สงเสริม สนับสนุนการจัดต้ัง และดําเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการและรณรงคการจัดตั้งศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
เพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน 
    1.4 เสริมสรางความรวมมือดานการปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยใชกลไกประชารัฐ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพความเขมแข็ง
ของเครือขายผูประกอบการองคกรภาคธุรกิจ ในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหา และเปนกลไก
ในการนําสงผูเสพ/ผูติดเขารับการบําบัดรักษา 
    1.5 ประสานบูรณาการหนวยงานภาคี ท่ี เ ก่ียวของในการ
ดําเนินงาน สอดสอง ตรวจตรา สถานประกอบการตามมาตรการกฎหมายปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดอยางจริงจังและอยางตอเนื่อง 
    1.6 สรางเจตคติใหผูประกอบการใหโอกาสลูกจางผูเสพ/ผูติด 
เขารับการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพและรับเขาทํางานในสถานประกอบการ 
   2. กลุมแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คน ลงมา  
ใหกระทรวงแรงงาน ดําเนินการ 
    2.1 รณรงคใหความรู และสรางความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัย
ของยาเสพติด และสงเสริมการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดแกนายจาง/
ลูกจางในสถานประกอบการทุกประเภทอยางตอเนื่อง รวมถึงมีกลไก ชองทางในการปองกันยาเสพติด
ในกลุมแรงงานนอกระบบ 
    2.2 รณรงคสรางภูมิคุมกันในสถานประกอบการขนาดเล็กและ
เชิญชวนเขารวมโครงการโรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ (มยส.) 
    2.3 มีการสงเสริม สนับสนุน ใหอาสาสมัครแรงงานเขามามีสวน
รวมในการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเสริมสรางภูมิคุมกันในกลุมแรงงาน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน 
    2.4 สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง และดําเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน 
    2.5 สงเสริมผูประกอบการ สมาคมพอคา อุตสาหกรรม องคกร
ภาคธุรกิจ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือการปองกันปญหายาเสพติด 
    2.6 ประสานบูรณาการหนวยงานภาคี ท่ี เ ก่ียวของในการ
ดําเนินงาน สอดสอง ตรวจตราสถานประกอบการตามมาตรการกฎหมายปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดอยางจริงจังและอยางตอเนื่อง 
    2.7 สรางเจตคติใหผูประกอบการใหโอกาสลูกจางผูเสพ/ผูติด 
เขารับการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพและรับเขาทํางานในสถานประกอบการ 
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   3. กลุมแรงงานเฉพาะ (แรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศ แรงงาน
ตางดาว) ใหกระทรวงแรงงานดําเนินการ 
    3.1 รณรงคใหความรู และสรางความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัย 
ยาเสพติด รวมท้ังการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกแรงงานตางดาวผานศูนยแรกรับเขาทํางาน
และสิ้นสุดการจาง 
    3.2 รณรงคใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด 
กฎหมาย และบทลงโทษในตางประเทศ รวมท้ังการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกแรงงานไทย
ท่ีไปทํางานตางประเทศ เพ่ือสรางภูมิคุมกันตานยาเสพติด 
    3.3 รณรงคสรางความตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด และสราง
การมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติดผานบริษัทจัดหางาน รวมท้ังเจาหนาท่ีของกรมการจัดหางาน 
   โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
   1. โครงการรณรงคใหความรูปองกันยาเสพติดแกผูใชแรงงานในสถาน
ประกอบการ (ลูกจางตั้งแต 10 คนข้ึนไป/และต่ํากวา 10 คนลงมา) 
   2. โครงการสงเสริมระบบจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบการ 
    2.1 รณรงคสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในแรงงาน 
    2.2 โครงการโรงงานสีขาว 
    2.3 มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) 
   3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
   4. โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือการประกอบอาชีพ
อิสระตนแบบดานการบริหารจัดการปญหายาเสพติด 
   5. โครงการอาสาสมัครแรงงานตานภัยยาเสพติด 
   6. โครงการรณรงคใหความรูปองกันยาเสพติด และสรางจิตสํานึกในกลุม
แรงงานเฉพาะ 
   หนวยงานรับผิดชอบ 
   1. หนวยงานหลัก 
    กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 
    กรุงเทพมหานคร (สํานักอนามัย) 
   2. หนวยงานสนับสนุน 
    กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง) 
    กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย) 
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  5 แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมประชาชนท่ัวไป 
   เปาหมายแผนงาน : ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนทุกแหงท่ัวประเทศ 
ใน 878 อําเภอ และ 50 เขต 
   แนวทางการดําเนินงาน 
   1. รณรงคประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชน โดยไมตองจําแนกสถานะ
กลุมเปาหมายดวยการใชชองทางสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการรับรู
ของกลุมเปาหมาย โดยจัดทําเนื้อหาสาระท่ีเนนการใหความคิด ใหความรู ความเขาใจตออันตราย 
ผลกระทบจากปญหายาเสพติด การทําอยางไรใหสามารถปองกันยาเสพติดในชุมชน หรือท่ีพักอาศัย
อยูได ตลอดจนสรางการรับรูในเชิงปองกันยาเสพติดใหมากยิ่งข้ึน 
   2. จัดกิจกรรมเพ่ือการปองกันยาเสพติด เนื่องในโอกาสและวันสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับการปองกันยาเสพติด 
   3. พัฒนา และสงเสริมสนับสนุน รวมท้ังดํารงรักษาศรัทธาท่ีประชาชนมี 
ตอบุคลากรและองคกรทางศาสนาท้ังพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนกลไกในการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกประชาชน โดย 
    3.1 ถวายความรูเพ่ือการปองกันยาเสพติดแกบุคลากรทางศาสนา 
    3.2 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและองคกรทางศาสนามีบทบาท
ในการชวยเผยแผพระศาสนาและจัดกิจกรรมทางศาสนา ควบคูกับสรางมโนธรรมเพ่ือปองกันยาเสพติด
ในกลุมประชาชน 
    3.3 ตรวจตรา สอดสอง และดําเนินการเพ่ือปองปรามไมใหเกิด
ปญหายาเสพติดในบุคลากรและองคกรทางศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอพระศาสนา 
   โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
   1. โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือการปองกันยาเสพติด 
   2. โครงการรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก 
   3. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
   4. โครงการถวายความรูเพ่ือปองกันยาเสพติดแกพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ 
   5. โครงการวัดสีขาว 
   หนวยงานรับผิดชอบ 
   1. หนวยงานหลัก 
    กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
    กระทรวงยุตธิรรม (สาํนักงาน ป.ป.ส. กรมราชทัณฑ) 
    กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานัก
การศึกษา สํานักงานเขต) 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   2. หนวยงานสนับสนุน 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) 
    กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 
    กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดกิาร
และคุมครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 
    กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา) 
    กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) 
    กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต) 
    ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของ 
 แนวทางการสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติดใหกับชุมชน 
ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ 
  1. แผนงานเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง เอาชนะยาเสพติด 
   เปาหมายแผนงาน 
   1. หมูบาน/ชุมชน ท่ัวประเทศ ใน 878 อําเภอ และ 50 เขต 
   2. หมูบาน/ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน 878 อําเภอ และ 50 เขต 
   3. หมูบาน/ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 1,140 หมูบาน/ชุมชน 
   แนวทางการดําเนินงาน 
   กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 878 อําเภอ และ 50 เขตท้ังประเทศ ดําเนินการดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง สํารวจ ประเมินสถานะ
หมูบาน/ชุมชน ปละ 2 รอบ ตามระบบการจําแนกสถานะปญหายาเสพติด 
   2. ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) 
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศอ.ปส.อ.) ศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศป.ปส.อปท.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนด
เปาหมายการดําเนินงานเพ่ือลดปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดไวในแผนแตละระดับ 
    2.1 ดําเนินการตามกระบวนการ ข้ันตอน การสรางหมูบาน/
ชุมชนเขมแข็งดวยแนวทางประชารัฐ 
    2.2 จัดระบบเฝาระวัง รักษาสถานะหมูบาน/ชุมชนท่ีไมมีปญหา
ยาเสพติด ใหคงสถานะเดิมหรือดีข้ึน 
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    2.3 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับกระทรวงมหาดไทย พัฒนา 
เสริมสราง เครือขายเดิม และเครือขายใหมใหมีบทบาทในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   3. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เสริมสรางความ
เขมแข็งหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดน จัดตั้งแกนนํา ศูนยการเรียนรู เครือขายผูนํา และรณรงคทางปฏิบัติการจิตวิทยา/
ประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือสรางกลไกความรวมมือกับประชาชนในหมูบาน/ชุมชนใหมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
   1. โครงการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามแนวชายแดน 
   2. โครงการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 
   3. โครงการสรางเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติด 
  หนวยรับผิดชอบ 
   1. หนวยงานหลัก 
    กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร) 
    กระทรวงยุตธิรรม (สาํนักงาน ป.ป.ส.) 
    กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานัก
การศึกษา สํานักงานเขต) 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2. หนวยงานสนับสนุน 
    กระทรวงการพัฒนาสัมคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) 
    กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
    กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 
    กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา) 
    กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) 
    สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
    กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
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    สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของ 
  2. แผนงานหมูบานกองทุนแมของแผนดิน 
   เปาหมายแผนงาน : หมูบานกองทุนแมของแผนดิน 878 อําเภอ และ 50 เขต 
   1. ขยายหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 
   2. พัฒนาและรักษาความเขมแข็งของกลไกและการดําเนินงานกองทุนแม
ของแผนดิน 
   3. เสริมสรางเครือขายหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 
   4. จัดตั้งและสงเสริมศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน 
   5. ควบคุมและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 
    

แนวทางการดําเนินงาน 
   1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) บูรณาการงานขยายหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินในพ้ืนท่ีชนบท 
ชายแดน และพ้ืนท่ีเขตเมืองท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ซ่ึงอาจพิจารณาดําเนินการตอยอดหมูบาน/ชุมชนท่ีผาน
การสรางความเขมแข็งแกหมูบาน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนม่ังคงปลอดภัย
ยาเสพติด เพ่ือยกระดับเปนหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 
   2. ซอมเสริมและพัฒนาหมูบาน/ชุมชนกองทุนแม เพ่ือยกระดับใหมีความ
เขมแข็งยิ่งข้ึน รวมท้ังดํารงรักษาความเขมแข็งไวใหยั่งยืน โดยพัฒนาศักยภาพผูนําและแกนนํากองทุน
แมของแผนดิน ใหสามารถจัดการแกไขและควบคุมปญหาภายในหมูบาน/ชุมชน บนพ้ืนฐาน 
การพ่ึงตนเองได 
   3. สงเสริมการสรางเครือขายหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินระดับ
ภาค จังหวัด และอําเภอ เพ่ือเชื่อมรอยและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโดยภาคประชาชน ท้ังนี้ 
ในระดับเครือขายควรมีการจัดทําแผนงาน 4 แผน ไดแก 
    (1) แผนพัฒนาขอมูล ไดแก  ขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน/ชุมชน 
ในเครือขาย ขอมูลกลไกการทํางาน เชน วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน ศูนยเรียนรูกองทุนแมของ
แผนดิน เปนตน รวมท้ัง ขอมูลบงชี้สภาพปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนในเครือขาย 
    (2) แผนการพัฒนา และขับเคลื่อนเครือขายกองทุนแมของแผนดิน 
    (3) แผนการพัฒนาบุคลากรภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการ/
แกนนํากองทุนแมของแผนดิน วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน วิทยากรประจําศูนยเรียนรูกองทุนแม
ของแผนดิน เปนตน 
    (4) แผนสนับสนุนกิจกรรมปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหา 
ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน ท่ีเปนสมาชิกเครือขาย 
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   4. จัดตั้งและสงเสริมศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ใหเปนกลไกในการ
ถายทอดองคความรูและเปนตนแบบในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับหมูบาน/ชุมชนอ่ืน 
สําหรับนําไปประยุกตใชตอไป 
   5. สงเสริมหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินใหดําเนินการเพ่ือควบคุม 
แกไข ลดระดับปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน โดยใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงานของหมูบาน/
ชุมชนกองทุนแมของแผนดินและสนับสนุนสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผนดังกลาว โดยมีกรอบ
กิจกรรม 5 ลักษณะ ไดแก 
    (1) การสํารวจปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
    (2) การจัดชุมปฏิบัติการชุดวิทยากร พรอมใหความรูเขาทํางานในพ้ืนท่ี 
    (3) การจัดกิจกรรมสรางภู มิ คุม กันและปอง กันยาเสพติด 
ในหมูบาน/ชุมชน 
    (4) การคัดกรองผูเสพ/ผูติด การบําบัดรักษา และการดูแล ติตาม
ชวยเหลือภายหลังการบําบัดเพ่ือใหผูผานการบําบัดรักษาในหมูบานชมุชนกลับตัวใชชีวิตไดอยางปกติ
สุข ไมหันกลับไปใชยาเสพติดอีก 
    (5) การสอดสองเฝาระวังไมใหยาเสพติดมีโอกาสเขาสูหมูบาน/ชุมชน 
   โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
   1. โครงการขยายกองทุนแมของแผนดิน 
   2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากองทุนแมของแผนดิน 
   3. โครงการพัฒนาเครือขายกองทุนแมของแผนดิน 
   4. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน  
   5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบานชุมชนกองทุนแม
ของแผนดิน 
   หนวยรับผิดชอบ 
   1. หนวยงานหลัก 
    กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน) 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร) 
    กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
    กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานัก
การศึกษา สํานักงานเขต) 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2. หนวยงานสนับสนุน 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) 
    ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของ 
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  3. แผนงานสรางสภาพแวดลอมเพ่ือปองกันยาเสพติด 
   เปาหมาย : 878 อําเภอ และ 50 เขต 
   แนวทางการดําเนินงาน 
   ใหกระทรวงมหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดทําแผน เปาหมายพ้ืนท่ีในการเฝาระวัง ตรวจตรา การกระทําผิด 
ท่ีเสี่ยงตอปญหายาเสพติด 
   2. ดําเนินการออกตรวจ จัดระเบียบสังคม และควบคุมพ้ืนท่ีเสี่ยง ตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 22/2558 เรื่อง การจัดระเบียบสังคมสถานบริการและสถาน
ประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับสถานบริการ 
   3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณและเสริมสราง
กิจกรรมเสริมสรางสภาพแวดลอมโดยทองถ่ิน อาทิเชน ศูนยเยาวชนในระดับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสรางสรรค/
พ้ืนท่ีเชิงบวกใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 
   โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน   
   1. โครงการจัดระเบียบสงัคม 
   2. โครงการปรับสภาพแวดลอมในหมูบาน/ชุมชน 
   หนวยรับผิดชอบ 
   1. หนวยงานหลัก 
    กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
     กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานัก
การศึกษา สํานักงานเขต) 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2. หนวยงานสนับสนุน 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) 
    กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
    กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 
    กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา) 
    กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) 
    กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กรมพลศึกษา) 
    กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
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    กระทรวงยุติธรรม (กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) 
    ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของ 
 2.4.3 นโยบายการบริหารราชการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559  
 ดานการแกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติ 
 1. มุงเนนการปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยใหมีการ
ซักถามสืบสวนขยายผลจับกุมเครือขายผูรวมขบวนการดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเด็ดขาดทุกราย 
ตามมาตรา 100/2 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 
 2. ดําเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพยสิน ท้ังการยึดทรัพย และการฟอกเงิน

กับผู เ ก่ียวของกับยาเสพติดตามกฎหมายอยางจริงจัง เพ่ือทําลเพ่ือทําลายเสนทางการเ งิน 

ของเครือขายขบวนการลักลอบผลิตและคายาเสพติด 

 ๓. จัดระบบการเรงรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติดโดยให

มอบหมายขาราชการตํารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแตละหมายใหชัดเจน และให

ผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับดูแล และติดตามความคืบหนาทุกระยะ 

 ๔. มุงเนนการสกัดก้ันการลักลอบลําเลียงขนสงยาเสพติดจากพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนเพ่ือ

ปองกันไมใหมีการลําเลียงยาเสพติดเขาไปพ้ืนท่ีชั้นใน หรือแหลงชุมชน รวมท้ังสถานศึกษาตาง ๆ 

 ๕. สงเสริม สนับสนุน และรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดกิจกรรม โครงการดานการปองกัน

การแพรระบาดยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการตาง ๆ เพ่ือตัดวงจรการคา 

ยาเสพติด และไมใหมีผูเสพรายใหมเกิดข้ึน 

 ๖. เสริมสรางความรวมมือกับนานาประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศไทย 

 7. ดําเนินการท้ังทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับขาราชการตํารวจท่ีเขาไปมีสวน

เก่ียวของพัวพันกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด 

 2.4.4 แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ.2561 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ อนุมัติแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ นําไปเปนแนวทางในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปญหายาเสพติด และเกิดความพึงพอใจของประชาชน 
 แผนปองกันยาเสพติด 
 วัตถุประสงค  
  เพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในทุกกลุมเปาหมายท่ีมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด
ใหมีภูมิคุมกันมีทักษะในการปองกันตนเองจากยาเสพติด และเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/
ชุมชนเพ่ือลดปญหายาเสพติด 
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 เปาหมายแผน 
  ๑. เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชาชน ไดรับการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
  ๒. หมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ีเปาหมาย มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด นําไปสู
การลดปญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ 
 แผนปองกันยาเสพติด มี 2 แผนงาน ดังนี้ 
 ๑) แผนงานการปองกันการแพรระบาดยาเสพติดในเด็กเยาวชนและสถานศึกษา 
  เปาหมายและตัวช้ีวัด  
  1. โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย : นักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 5 จํานวน
493,500 คน 
  2. โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน) : โรงเรียนมัธยมศึกษา 
2,961 แหง 
  3.  โครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) : 
สถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา 119 แหง 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  1. ผลิตครูตํารวจ D.A.R.E. เพ่ิม จํานวน 144 คน โดยรวมกับหนวยงานเก่ียวของ

จัดทําความตองการครูตํารวจ D.A.R.E. ใหสอดคลองกับสถานภาพครูตํารวจ D.A.R.E. และจํานวน

หองเรียนในพ้ืนท่ี      

  ๒. ใหผูบังคับบัญชากําชับครูตํารวจ D.A.R.E. ทุกนายเขาสอนนักเรียนประถมศึกษา 

ชั้นปท่ี 5 อยางนอยคนละ 2 หองเรียน/ภาคการศึกษา เวนแตพ้ืนท่ีใดมีจํานวนหองเรียนไมเพียงพอกับ

จํานวนครูตํารวจ D.A.R.E. ใหครูตํารวจ D.A.R.E. ทําการเขาสอนใหครบทุกหองเรียนในพ้ืนท่ี 

   ๓. ใหทุกสถานีตํารวจมอบหมายตํารวจ 1 คน ประสานงานรวมกับครูในโรงเรียน 

เพ่ือดําเนินการ คนหา คัดแยก นักเรียนในโรงเรียนเปนกลุมดี กลุมเสี่ยง กลุมเสพ และกลุมเสพ/ขาย 

และใชมาตรการดําเนินการอยางเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการดําเนินการทางกฎหมายกับผูคายาเสพติด  

       4. บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการดําเนินการใหพ้ืนท่ีโดยรอบสถานศึกษาท่ี

เขารวมโครงการ จํานวน 119 แหง ใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัย โดยเนนการตรวจตรา สถานบริการ สถาน

บันเทิง หอพัก แหลงอบายมุข สถานท่ีท่ีเปนแหลงม่ัวสุม ท้ังในการเสพและคายาเสพติดอยางจริงจัง 

และดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด  

  5. สงเสริม สนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจกรรมดานการปองกัน

การแพรระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 

  6. พัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โครงการตํารวจประสาน

โรงเรียน และโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา เพ่ือเปนกลไกในการติดตามประเมินผล

การดําเนินโครงการ 

  7. ใหผูบังคับบัญชาระดับกองบัญชาการและระดับกองบังคับการ ควบคุม กํากับ 

ติดตามเพ่ิมประสิทธิภาพ และรายงานผลการดําเนินโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย  โครงการตํารวจ
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ประสานโรงเรียนและโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนด

โครงการ แนวทางการดําเนินโครงการ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

  8. หนวยงานระดับกองบัญชาการ กองบังคับการและสถานีตํารวจ กําหนดใหมีการ

ประชุมเพ่ือควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนิน โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โครงการตํารวจ

ประสานโรงเรียนและโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 

  9. เพ่ิมประสิทธิภาพใหแกผูปฏิบัติงานและภาคีเครือขาย ในโครงการ D.A.R.E. 

ประเทศไทย โครงการตํารวจประสานโรงเรียน และโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 

ใหมีความรูความเขาใจสถานการณยาเสพติด การดําเนินโครงการดานการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   

  10. กําหนดมาตรการเสริมสรางขวัญและกําลังใจดานความดีความชอบการยกยอง 

เชิดชูเกียรติผูมีผลการดําเนินงานดีเดน 

 ๒) แผนงานปองกันการแพรระบาดยาเสพติดและสรางความเขมแข็งในหมูบาน/ชุมชน  

  เปาหมายแผนงาน เสริมสรางความเขมแข็งใหหมูบาน/ชุมชน ในการปองกันการ

แพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน อยางยั่งยืน ดวยจิตอาสา รวมกันระหวางตํารวจและ

ประชาชน 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  ๑. ใหทุกสถานีตํารวจ สํารวจและประเมินพ้ืนท่ีหมูบาน/ชุมชน รวมกับกรมการ

ปกครองจําแนกสถานะปญหายาเสพติด วาหมูบาน/ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีปญหายาเสพติดระดับใด 

  2. ใหทุกสถานีตํารวจ กําหนดใหชุดมวลชนสัมพันธ ครูตํารวจแดร ตํารวจประจํา

หมูบาน รวมกันเปนชุดปฏิบัติการ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีดําเนินการในการปองกัน 

การแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยใหหัวหนาสถานีตํารวจ

รับผิดชอบควบคุม กํากับดูแล ดวยตนเอง 

  3. คัดเลือกหมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหาการแพรระบาดยาเสพติดมากในพ้ืนท่ี 

เพ่ือดําเนินการแกไข ลดปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีหมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติดใหลดนอยลง

จนถึงใหปญหาหมดไป  

  4. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน ในการปองกันการแพรระบาด 

ของยาเสพติด และ ควบคุม รักษาพ้ืนท่ีท่ีไมมีปญหายาเสพติดใหคงสภาพเดิม 
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 2.4.5 แนวทางการดําเนินงานการแกไข บําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานการแก ไข 
บําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 ข้ันตอนท่ี 1 สัมภาษณเด็กและเยาวชน 
  พนักงานคุมประพฤติสัมภาษณเพ่ือประเมินความเสี่ยงและความจําเปนของเด็ก 
และเยาวชนทุกรายท่ีตองหาวากระทําผิด 
 ข้ันตอนท่ี 2 คัดกรองการใชยาเสพติด (Screening) 
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือคนหาเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาหรือมีแนวโนมท่ีจะมีปญหาจากการ
ใชยาเสพติด 
   2. เพ่ือสงตอเด็กและเยาวชนใหไดรับการดูแลอยางเหมาะสม ตามสภาพ
ปญหาการใชยาเสพติด 
  กลุมเปาหมาย  เด็กและเยาวชนรับใหมทุกราย 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. พนักงานคุมประพฤติดําเนินการคัดกรองปญหาการใชยาเสพติดเด็ก 
และเยาวชนทุกราย โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประวัติการเก่ียวของกับยาเสพติดของ
เด็กหรือเยาวชน 
   2. ดําเนินการคัดกรองกลุมการใชยาเสพติดของเด็กและเยาวชนแบงออก
ตามลักษณะการใชและไมใชยาหรือสารเสพติด 
   3. ดําเนินการปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนท่ีอยูในกลุมเสพ/ติดยาเสพติด 
รวมถึงผูปกครองเพ่ือใหเห็นความสําคัญของการบําบัดรักษายาเสพติดอยางตอเนื่อง 
   4. หากเด็กและเยาวชนไดรับการประกันตัว ใหสถานพินิจฯ ขอความ
รวมมือกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนวยในการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูเสพและผูติดยาเสพติดเพ่ือสงตอเด็กและเยาวชนเขารับการบําบัดในระบบสมัครใจตอไป 
   5. หากเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมตัว สงตอเด็กและเยาวชนเพ่ือ
ดําเนินการจําแนกประเมินปญหาการใชยาเสพติดตอไป 
 ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินระดับความรุนแรงของการใชยาเสพติด (Assessment)  
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือจําแนกเด็กและเยาวชนตามสภาพปญหาการใชยาเสพติด 
   2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาดานสุขภาพท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด
ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสมในระยะกอนเขารับการบําบัด 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. ประเมินเด็กและเยาวชนทางดานกาย จิต สังคม โดยนักวิชาชีพ 
   2. ซักประวัติเก่ียวกับการใชยาเสพติด ไดแก ประเภทของยาเสพติด 
พฤติกรรมการใชยาเสพติด สาเหตุการใชยาเสพติด ความถ่ีและระยะเวลาท่ีใช ผลกระทบจากการใช
ยาเสพติด ดวยแบบคัดกรองการใชยาและสารเสพติดสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม 
   3. จําแนกระดับความรุนแรงของการใชยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
โดยแบงเด็กและเยาวชน ออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
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   กลุมใชครั้งคราว (User) หมายถึง เด็กและเยาวชนท่ีเพ่ิงเริ่มทดลองใชยาเสพติด
หรือมีประสบการณใหยา แตใชไมนาน หรือใชครั้งคราวไมตอเนื่อง หรือใชชวงสั้น ๆ เชน ปารตี้ 
3-4 เดือน/ครั้ง ยังไมรูถึงผลการใชยาเสพติดดวยตนเองดานลบ มีบุคลิกภาพ ปจจัยเสี่ยงท่ีจะนําไปสู
การเสพยา มีโอกาสเสี่ยงในการใชยาเสพติด โดยมีระดับคะแนนตามแบบคัดกรองการใชยาและสารเสพติด
สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ท่ีระดับคะแนน 0-3 คะแนน 
   กลุมเสพ (Abuser) หมายถึง เด็กและเยาวชนมีประสบการณเสพยาเสพติด
มาแลว กอนถูกจับกุมหรือเม่ือถูกจับกุมใชยาเสพติดบอยครั้ง เชน เสพเดือนละ 4-5 ครั้ง หรือตอเนื่องข้ึน 
เชน สัปดาหละ 2-3 ครั้ง มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเริ่มผิดปกติ เชน การนอนเปลี่ยนแปลง การเรียน
เริ่มตกลง มีปจจัยเสี่ยงตอการใชยาเสพติดและมีโอกาสกลับไปเสพยาอีก โดยมีระดับคะแนนตามแบบ
คัดกรองการใชยา/สารเสพติดสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม 4-26 คะแนน 
   กลุมติด (Dependence) หมายถึง เด็กและเยาวชนท่ีมีประสบการณเสพ 
ยาเสพติดมาแลว 6 เดือน เคยหยุดยาและกลับมาเสพใหมอีกหลายครั้ง เสพเปนประจําอยางตอเนื่อง 
เชน เสพมากกวา 4 วัน/สัปดาห ควบคุมการใชสารเสพติดไมได หมกหมุนกับการใชยา ใชยาแลว 
มีผลกระทบทางลบตอตนเองและผูอ่ืน มีปจจัยเสี่ยงสูงตอการกลับไปเสพซํ้าและมีโอกาสสูงท่ีจะ
กลับไปเสพซํ้าโดยมีระดับคะแนนตามแบบคัดกรองการใชยา/สารเสพติดสําหรับเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุม 27 คะแนน 
   กลุมติดรุงแรง (Hard core) หมายถึง ผูติดยาหรือสารเสพติดอยางตอเนือ่ง
เปนระยะเวลานานกวา 3 ป ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดทางการแพทย หรือจากประวัติทางสังคม 
ไมสามารถเลิกเสพไดแมผานการบําบัดหลายครั้ง หรือหลายวิธี รวมกับขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
    1. เคยรักษาแบบบําบัดดวยยา มากกวา 3 ครั้งใน 1 ป หรือบําบัด
ดวยยาและบําบัดฟนฟูรวมกันเกินกวา 3 ครั้ง 
    2. ไมตั้งใจ หรือไมตองการเลิกยาเสพติดอยางจริงจัง (จากการ
ประเมินในการบําบัดแตละครั้ง) 
    3. เคยถูกจับหรืออยูระหวางการดําเนินคดีเก่ียวกับการเสพยาเสพติด
มากกวา 3 ครั้ง โดยมีระดับคะแนนตามแบบคัดกรองการใชยา/สารเสพติดสําหรับเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมมากกวา 27 คะแนน และติดนานกวา 3 ป 
    4. บันทึกขอมูลและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
  หมายเหตุ สําหรับเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงใหดําเนินการจัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันดานยาเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีเปนผูเสพ/ติด ใหดําเนินการตอในข้ันตอนท่ี 4,5 และ 6 
 การสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติด สําหรับเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียงตอการใชยาเสพติด/
กลุมใชครั้งคราว 
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันท่ีจะไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
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  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. เม่ือเด็กและเยาวชนไดรับการจําแนกตามปญหาการใชยาหรือสารเสพติดแลว 
พยาบาลใหคําแนะนําและความรู (Brief Advice : BA) โดยใชเวลาประมาณ 5-10 นาที 
   2. ปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมกลุมเสี่ยง 
   3. จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุนกันดานยาเสพติด โดยนักวิชาชพประกอบ
ดวยกิจกรรมเก่ียวกับการใหความรู เพ่ือเปนวัคซีนในเรื่องบุหรี่ สุรา ยาเสพติด กิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิต ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจ การสงเสริมความภาคภูมิใจ และการวางแผนชีวิตรวมกัน
ท้ังเด็กและเยาวชนและผูปกครอง 
   4. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับกิจกรรมขณะอยูในสถานควบคุม ไดแก 
ดนตรี ศิลปะ กีฬา คุณธรรม จริยธรรม การฝกระเบียบวินัย กิจกรรมจิตอาสา เปนตน 
   5. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
   6. บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน และจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
   7. สงตอขอมูลใหครูท่ีปรึกษาเพ่ือรวบรวมผลการเขารวมกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน 
 สําหรับเด็กและเยาวชนกลุมติดรุนแรง 
  วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงตอรับการรักษา/บําบัดในสถานบําบัดเฉพาะ 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  
   1. ดําเนินการสงตอเพ่ือพบแพทยและรับการรักษา/บําบัดในสถานบําบัดเฉพาะ 
   2. ดูแลใหเด็กและเยาวชนไดรับยาตามแพทยสั่ง 
   3. สังเกตอาการและอาการขางเคียงท่ีเปนผลจากการไดรับยา 
   4. ติดตามผลการรักษา/บําบัด 
  กรณีเด็กและเยาวชนท่ีอยูระหวางการบําบัดไดรับการปลอยช่ัวคราว/ปลอยตัว 
   - ใหนักสังคมสงเคราะหดําเนินการวางแผนรวมกับครอบครัวเพ่ือใหเห็น
ความสําคัญของการบําบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
   - ขอความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ีซ่ึงเปน
หนวยในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพและผูติดยาเสพติด เพ่ือสงตอเด็กและเยาวชน 
เขารับการบําบัดในระบบสมัครใจตอไป 
 ข้ันตอนท่ี 4 ประชุมคณะกรรมการนักวิชาชีพเพ่ือกําหนดแผน 
  วัตถุประสงค 
   เพ่ือนําผลการประเมินระดับความรุนแรงของการใชยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนมาจัดทําแผนการแกไข บําบัด ฟนฟูของเด็กหรือเยาวชนรายบุคคล 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. พยาบาลรายงานผลการประเมินระดับความรุนแรงของการใชยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนแตละราย เพ่ือประกอบการจัดทําแผน 
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   2. ประชุมรวมกันในการจัดทําแผนการแกไข บําบัด ฟนฟูของเด็ก 
หรือเยาวชนรายบุคคล  
   3. เสนอแผนตอคณะกรรมการสหวิชาชีพ 
   4. ดําเนินการตามแผนการแกไข บําบัด ฟนฟูของเด็กหรือเยาวชน
รายบุคคล 
 ข้ันตอนท่ี 5 บําบัดอาการท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด 
  วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาดานสุขภาพท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด
ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสมในระยะกอนเขารับการแกไข และฟนฟูสมรรถภาพ 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. พยาบาลประเมินอาการผิดปกติ อาการและอาการแสดงของการไดรับ
ยา (Intoxication) และการถอนพิษยา (Detoxification) 
   2. ดําเนินการรักษาพยาบาลและประเมินผลการพยาบาล ตามขอบเขต
วิชาชีพหรือสงตอสถานพยาบาลกรณีพบโรคแทรกซอนทางกายท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
   3. กรณีพบปญหาโรคแทรกทางกาย/จิตเวช/สังคม (Co-morbid) สงพบ
นักจิตวิทยาเพ่ือตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก หรือสงตอสถานพยาบาลเพ่ือการดูแลรักษาอยาง
เหมาะสม 
 ข้ันตอนท่ี 6 แกไข และฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูเสพ/ติดยาเสพติด 
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการแกไข ฟนฟูดานยาเสพติดอยาง
เหมาะสมตามสภาพปญหา 
   2. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีเปนผู เสพ/ติด 
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. นักวิชาชีพดําเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือใหเด็กและเยาวชนตระหนักรูถึง
พิษภัยของยาเสพติด และมีทักษะชีวิตท่ีจะปองกันตนเองจากการใชยาเสพติด มีการวางแผนอนาคต
ของตนเอง เพ่ือกลับไปใชชีวิตใหมโดยไมกลับไปเสพยาเสพติดซํ้า มีองคประกอบ ดังนี้ 
    - การใหความรู 
    - การเสริมสรางทักษะชีวิต 
    - การเสริมสรางระเบียบวินัย 
    - ดนตรี กีฬา สันทนาการ 
    - ศาสนา 
    - การฝกวิชาชีพ 
    - การนําครอบครัวเขามามีสวนรวมในการบําบัด 
    - การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการบําบัด 
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   กรณีเด็กและเยาวชนท่ีอยูระหวางการบําบัดไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว/
ปลอยตัว 
    - ใหนักสังคมสงเคราะหดําเนินการวางแผนรวมกับครอบครัว
เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการบําบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
    - ขอความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนหนวยในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพและผูติดยาเสพติด เพ่ือสงตอเด็ก
และเยาวชนเขารับการบําบัดในระบบสมัครใจตอไป 
   2. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
   3. บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน และจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
   4. สงตอขอมูลใหครูท่ีปรึกษาเพ่ือรวบรวมผลการเขารวมกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน 
   5. ครูท่ีปรึกษากํากับติดตาม 
 ข้ันตอนท่ี 7 ประชุมคณะกรรมการนักวิชาชีพเพ่ือประเมินผล 
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือประเมินผลการแกไข และฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเปน 
ผูเสพ/ติด/ติดรุนแรง 
   2. เพ่ือวางแผนการติดตามผลการบําบัด 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. นักวิชาชีพรายงานผลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
   2. ประชุมรวมกันในการจัดทําแผนการติดตามผลการบําบัดและกิจกรรม
เสริมสรางภูมิตานทานสําหรับเด็กและเยาวชนรายบุคคล 
   3. ครูท่ีปรึกษาสรุปผลการดําเนินการตามแผน 
 ข้ันตอนท่ี 8 ติดตามผลการบําบัด (After care) 
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือติดตามดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังผานการบําบัด ฟนฟูดานยาเสพติด 
   2. เพ่ือปองกันการกลับไปเสพยาเสพติดซํ้า 
  กลุมเปาหมาย เด็กและเยาวชนกลุมเสพ/ติด/ติดรุนแรงท่ีผานการบําบัด พ้ืนฟูดานยาเสพติด 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. พยาบาลรวบรวมรายชื่อเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการแกไข และฟนฟู
สมรรถภาพดานยาเสพติดครบและรายงานผลการบําบัดในระบบรายงานทาง Internet 
   2. ดําเนินการติดตามผลการบําบัด (After care) โดยติดตามดูแล ชวยเหลือ
เด็กและเยาวชนภายหลังผานการบําบัด ฟนฟูดานยาเสพติด รวมท้ังปองกันการกลับไปเสพยาเสพติด
ซํ้า จํานวน 7 ครั้ง เปนระยะเวลา 1 ป 
    - สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ดําเนินการติดตาม 
โดยพยาบาล นักวิชาชีพจัดกิจกรรมในระยะติดตามผลการบําบัด เดือนละ 2 ครั้ง โดยมีการประเมินผล
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การเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และสงตอขอมูลใหครูท่ีปรึกษาเพ่ือรวบรวมผลการเขารวมกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน 
    - สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการปลอยตัว ดําเนินการติดตาม
โดยนักสังคมสงเคราะหดวยการเยี่ยมบาน โทรศัพท หรือจดหมาย ฯลฯ 
   3. ใหคําแนะนํา สงเสริมหรือใหกําลังใจ เด็กและเยาวชนใหสามารถเผชิญ
ปญหา อุปสรรคตางๆ ได 
   4. ประเมินการหยุดยาเสพติดอยางตอเนื่อง เม่ือเด็กและเยาวชนมีโอกาส 
ท่ีจะกลับไปใชยาเสพติดอีกครั้ง เชน การกลับไปเยี่ยมบาน โดยการเก็บปสสาวะตรวจหาสารเสพติด
โดยวิธีการสุมตรวจหรือกรณีท่ีมีการกลับไปใชยาเสพติดซํ้า 
   5. บันทึกผลการติดตาม หรือผลการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ (ถามี) 
 ข้ันตอนท่ี 9 เสริมสรางภูมิตานทานสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีภูมิตานทานดานยาเสพติด 
   2. เพ่ือปองกันไมใหเด็กและเยาวชนกลับไปเสพซํ้า 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1. นักวิชาชีพจัดกิจกรรมการเสริมสรางภูมิตานทานเพ่ือเตรียมความพรอม
เด็กและเยาวชนท้ังดานรางกายและจิตใจ ตามระยะเวลาการฝกอบรมของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 
    - เด็กและเยาวชนท่ีมีระยะการฝกอบรม 1-2 จัดกิจกรรม 
     เดือนละ 1 ครั้ง    

- เด็กและเยาวชนท่ีมีระยะการฝกอบรม 2-3 จัดกิจกรรม 2   
เดือน/ครั้ง 
- เด็กและเยาวชนท่ีมีระยะการฝกอบรม 3 ปข้ันไป จัดกิจกรรม 3  
เดือน/ครั้ง 

   2. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
   3. บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน และจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบ 
   4. สงตอขอมูลใหครูท่ีปรึกษาเพ่ือรวบรวมผลการเขารวมกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 
   5. ครูท่ีปรึกษาสรุปผลการดําเนินการตามแผนการติดตามผลการบําบัดและ
กิจกรรมเสริมสรางภูมิตานทานสําหรับเด็กและเยาวชนรายบุคคล 
 ข้ันตอนท่ี 10 ปลอยตัวเด็กและเยาวชน 
  นักวิชาชีพเตรียมความพรอมครอบครัว/ชุมชนเพ่ือการดูแลเด็กและเยาวชนอยาง
ตอเนื่องเม่ือกลับไปอยูในสังคม 
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2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในสวนนี้ไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับ

ยาเสพติด ท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือมาเปนกรณีศึกษาเทียบเคียง และขอนําเสนองานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 ชโลธร อัญชลีสหกร (2558) ไดกลาววาปจจัยท่ีสงผลใหสารภีโมเดลประสบความสําเร็จ 

คือ ผูนํา การมีสวนรวมของชุมชน การสื่อสาร และพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม ท้ัง 4 ปจจัยสงผลเก้ือหนุน

ใหการปฏิบัติงานดานยาเสพติดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี การมีผูนําท่ีมีความสามารถในการกระตุน 

ใหคนในชุมชนหันมาตระหนักถึงปญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึน ปลุกจิตสํานึกสรางการรับรูเรื่องการเปน

เจาของปญหาเพ่ือมีสวนรวมในการแกไข การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 

เพ่ือสรางเครือขายในการขอความชวยเหลือเพ่ือสนับสนุนโครงการ การใชพ้ืนท่ีท่ีผูเขารับการบําบัด

คุนเคยสงเสริมใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู เขารับการบําบัดเปนไปในทิศทางท่ีดี ข้ึน 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย ปลูกฝงแนวทางการแกไขปญหาโดยชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การทํางานดานยาเสพติดภายในพ้ืนท่ี มีการกระจายขอมูลขาวสารใหคลอบคลุมเพ่ือท่ีหากเกิด

เหตุการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดคนในพ้ืนท่ีจะไดทําการแกไขไดอยางทันทวงที มีการจัดทํา

ฐานขอมูลผูติดยาเสพติดและสามารถใหประชาขนในพ้ืนท่ีเขาถึงขอมูลนั้น ๆ ไดเพ่ือท่ีจะไดชวย

สอดสองดูแลคนในชมุชนของตนเอง 

 เจน รัตนพิเชฏฐชัย (2554) การวิจัยเรื่องกองทุนแมของแผนดินกับการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด มีขอเสนอแนะในการนําเอากองทุนแมของแผนดินไปเปนปจจัยหลักการปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน คือการท่ีหมูบาน/ชุมชนถือเปนกลไกสําคัญท่ีสุด 

ในการดําเนินการสรางภูมิคุมกันใหกับสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การดําเนินการปองกัน

แก ไขปญหาในเรื่ องยาเสพติดนี้  จะตองเปนการริ เริ่ ม และสมัครใจเข าร วมดําเนินการโดย 

ภาคประชาชน ท้ังนี้ภาครัฐจะตองเขาแทรกแซงใหนอยท่ีสุด หรือเปนเพียงผูสงเสริมการสนับสนุนเทานั้น 

 ณัฐวุฒิ จันรูป (2555) ศึกษาเรื่องปญหาการแกไขการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด 
ของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุ 
คือ ปญหาสวนบุคคลของเด็กและเยาวชน  และปญหาจากการดําเนินงานของศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม โดยปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมาจาก 1.ปญหาระดับตัว
บุคคล กลาวคือการกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนมาจากปจจัยทางดานการควบคุมตนเอง (Self-
control) เนื่องจากเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเหลานี้จะมีระดับในการควบคุมตนเองท่ี ตํ่า 
คือ มีลักษณะบุคลิกภาพแบบชอบเสี่ยง มักจะยึดถือตนเองเปนจุดศูนยกลางและโกรธฉุนเฉียวงาย 
รองลงมาคือ ปจจัยทางดานการมีพันธะตอสังคม (Social bond) และปจจัยทางดานการคบหากับ
เพ่ือนท่ีกระทําความผิด (Differential Association) กระทําผิดซํ้าจึงมีความผูกพันตอสังคมรอบ ๆ ตนเอง 
มีการสมาคมกับเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมการกระทําผิดเปนระยะเวลานาน 2.ปญหาจากปจจัยภายนอก 
ไดแก ปจจัยทางดานท่ีอยูอาศัย (Community context) ความกดดันทางสังคม และสภาพแวดลอมท่ี
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อยูรอบขางของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดซํ้า จะอาศัยอยูในบริเวณ 
แหลงชุมชน หรือพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม เชน พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราในการกระทําผิดสูง แหลงม่ัวสุม แหลงท่ีมีปญหา 
ยาเสพติดและลักษณะการประกอบอาชีพของครอบครัว พอ แม หรือผูปกครองของเด็กและเยาวชน
สวนใหญจะประกอบอาชีพรับจางตามฤดูกาล มีบางสวนท่ีไมอาชีพท่ีแนนอน ทําให พอ แม 
หรือผูปกครองของเด็กและเยาวชนสวนใหญปลอยปละละเลยตามใจบุตรหลาน ไมคอยมีความ
เครงครัดหรือลงโทษท่ีรุนแรง สวนปญหาจากการดําเนินงานของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต 7 จังหวัดเชียงใหม พบวา มีปญหาดานบุคลากรท่ียังไมมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการปฏิบัติ
ใหบุคลากรของศูนยฝกฯ สามารถติดตามเยาวชนเม่ือออกไปสูสังคมปกติ บุคลากรหลายกลุมงานไมได
รับการอบรม เพ่ือเพ่ิมเติมท้ังความรูและทักษะการทํางานใหกาวทันวิวัฒนาการดานยาเสพติดและการ
พัฒนาของประเทศท่ีมีอยางไรขีดจํากัด ไมเคยไดรวมทํางานกับองคกรภายนอกและมีนอยกวาสัดสวน
ของเยาวชนท่ีเขารับการฝกอบรม และปญหาระบบการปฏิบัติงานของศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 7 จ.เชียงใหม พบวาปญหาท่ีเปนสาเหตุของการกระทําความผิดซํ้าในคดียาเสพติด 
มีหลายประการ เชน ระบบงานของศูนยฝกการอบรมฯ ท่ียังไมมีประสิทธิภาพในบางสวน ไมวาจะเปน
ระบบสารสนเทศและระบบการประเมินผล มีคอนขางนอย สืบเนื่องจากขาดงบประมาณ ขาดแคลน
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสานเทศและการติดตามประเมินผลจากฝายบริหาร และระบบการ
ปฏิบัติงาน ดานการบําบัด ฟนฟู แกไข แมวาจะมีการกําหนดกลยุทธแผนงานบําบัดท่ีชัดเจน แตการ
ปฏิบัติจริง ยังมีปญหาเนื่องจากมีกิจกรรมแทรกจากองคกรภายนอกหรือองคกรเครือขายตาง ๆ ท่ีมี
จํานวนมากเกินไป ทําใหระบบงานดานนี้ ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีพอ 

 สุภาวดี อรรคนิตย (2549) ไดศึกษาวิจัยการกระทําผิดในคดียาเสพติดของดาราวัยรุน 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีมําใหดาราวัยรุนเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดนั้น มีปจจัย 

ดังตอไปนี้ 

 1. ปจจยัภูมิหลังของครอบครัว 

  จากการศึกษาพบวา ปจจัยภูมิหลังของครอบครัว ไดแก ความขัดแยงในครอบครัว 

เปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคลติดยาเสพติด เนื่องจากสภาพครอบครัวท่ีขาดความอบอุน ขาดความรัก 

ความเขาใจท่ีดีตอกัน การทะเลาะวิวาท มีความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวสูง เหตุการณตาง ๆ 

จะเปนตัวผลักดันใหบุคคลเขาไปสูปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหายาเสพติด พบวา วัยรุนท่ีติดยาเสพติด

สวนใหญจะมาจากครอบครัวท่ีพอแมทะเลาะวิวาทกัน แยกกันอยู หยาราง พอหรือแมเสียชีวิต 

หรือท้ังพอและแมเสียชีวิตท้ังคู เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธท่ีขัดแยงกับพอแม ตางคนตางอยู เขากับ

พอแมไมได พอแมอยูดวยกันแตทะเลาะกันแทบทุกวัน ซ่ึงกอใหเกิดความสัมพันธภาพในครอบครัว 

ท่ีไมดี ทําใหเด็กเกิดความขัดแยงในใจ ความคับของใจท่ีเด็กตองเผชิญในครอบครัว วึ่งในวัยนี้เด็ก

ตองการผูท่ีเด็กรักและไวใจ เพ่ือจะสามารถระบายความอึดอัดใจ ระบายความทุกข ระบายปญหา 

ท่ีเด็กตองเผชิญ เม่ือเด็กตองเผชิญปญหาแลวไมสามารถปรึกษาผูใดได จะเกิดความรูสึกอึดอัด 

มีความรูสึกอยากหนีไปใหพน ๆ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเด็กมีเพ่ือนท่ีติดยาเสพติดก็อาจถูกชักจูงใหลอง

เสพยาได จึงเปนตัวกระตุนใหบุคคลอยากลองเพ่ือใหคลายจากความรูสึกดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ ซัทเทอแลนด (Sutherland, 1974) ไดกลาววา ลักษณะของครอบครัวท่ีกอใหเกิดการ
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กระทําความผิดของเด็กและเยาวชน โดยพิจารณาถึงประเภทของความสัมพันธในครอบครัวไว ไดแก 

ครอบครัวซ่ึงสมาชิกบางคนไมมีศีลธรรม ติดเหลา ติดยาเสพติดใหโทษ หรือทํามาหากินเลี้ยงชีพดวย

การประกอบอาชญากรรม ครอบครัวท่ีขาดพอหรือแม หรือขาดท้ังพอและแม อันเนื่องมาจากการตาย 

การหยาราง ครอบครัวท่ีพอแมไมควบคุมลูก เปนเพราะความละเลย หรือเพราะเจ็บไขไดปวย 

ครอบครัวท่ีไมคอยลงรองลงรอยกัน ตัวอยางเชน มีคนใดคนหนึ่งทําตนเปนคนบงการ หรือเจาก้ีเจาการ

อยูตลอดเวลา มีอคติโดยการใหความรักท่ีไมเทาเทียมกัน มีความเปนทุกขเปนรอนหรือวิตกหวงใย

จนเกินไป มีความรุนแรงจนเกินไป ขาดการเอาใจใสตอกัน มีความอิจฉาริษยา หรือมีญาติเขามา

สอดแทรกเก่ียวของ เปนตน และเปนบานซ่ึงคนอยูอาศัยตางชาติตางภาษากัน มีประเพณีนิยม 

และมาตรฐานในการดํารงชีพท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ โสภา ชูพิกุลชัย (2525) 

ไดกลาววา ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมท่ีสําคัญสถาบันหนึ่ง ท่ีมีผลตอขบวนการเรียนรูทางสังคม

และการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก สาเหตุปญหาสวนใหญมักจะมีผลมาจากครอบครัว โดยเฉพาะ

ครอบครัวท่ีขาดความรักความอบอุน หรือขาดความสัมพันธอีนดีภายในครอบครัว ขาดผูอบรมและให

คําแนะนําเด็ก 

 นอกจากนั้นแลว ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รอยตํารวจเอกุรศักดิ์ สุรินทรแกว (2546) 

ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ผลการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเขาไปยุงเก่ียวหรือกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดนั้น 

สามารถสรุปไดวา มีสาเหตุมาจากปญหาครอบครัว กลาวคือ ครอบครัวแตกแยก บิดา มารดาหยาราง 

การท่ีคนในครอบครัวไมมีความปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน การท่ีตองแยกออกมาจากครอบครัวกอนวัยอันควร 

การอบรมเลี้ยงดู การใหความรักเอาใจใสแกบุตร การเลี้ยงดูในทางท่ีผิด ท้ังหมดนี้ลวนเปนสาเหตุท่ี

ผลักดันใหเยาวชนหันเขาไปใช และยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

 2. ปจจัยดานพฤติกรรมการคบเพ่ือน 

  จากการศึกษาพบวา การคบเพ่ือนเปนสาเหตุสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุนท่ีกําลังอยากลอง 

กําลังคึกคะนองในการเสพยาเสพติด เนื่องจากการคบเพ่ือนและการเขากลุมเปนพัฒนาการทางสังคม

ตามธรรมชาติของบุคคล และวัยรุนสวนใหญกําลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียนจึงมีเวลาสวนมากอยูกับ

เพ่ือนวัยเดียวกัน เพ่ือนจึงมีอิทธิพลมาก ตัวแปรท่ีสําคัญ คือ ผลกระทบจากการคบเพ่ือน การคบเพ่ือน

เปนสิ่งสําคัญสําหรับวัยรุนเพราะวาถาไดคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมดีแลว ก็อาจถูกเพ่ือนชักจูงไป

ในทางเสื่อมเสียไดงาย นั่นแสดงใหเห็นวา เม่ือเยาวชนมีการคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนสูง 

คือมีโอกาสไดใกลชิด และผูกพันกับเพ่ือนท่ีอยูในกลุมท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเสพยาแลวอาจจะทํา

ใหเยาวชนมีแนวโนมท่ีจะเสพยาสูงมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนบดี ฐานะชาลา (2545) 

ไดศึกษาเรื่อง ประสบการณการติดยาเสพติดของนักเรียนสตรีในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาพบวา ประสบการณการติดยาเสพติดของนักเรียน สวนใหญอายุเม่ือเริ่มเสพยา คือ อายุ 

15 ป เริ่มจากคนใกลชิด คือ การพบเพ่ือน โดยเฉพาะเพ่ือนท่ีเสพยาเสพติด เม่ือวิเคราะหสาเหตุของ

การใชยาเสพติดแบงไวได 3 ประการ คือ เกิดจากคนใกลชิด อยากลอง และเกิดจากครอบครัว 
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สวนผลกระทบตอวิถีชีวิตและสังคมนักเรียนสตรีท่ีติดยาเสพติดในระดับมัธยมศึกษา  จังหวัด

ฉะเชิงเทราแบงไดเปน 2 สวน คือ ผลกระทบตอตนเองคือ ทําใหเสียอนาคต เสียเงิน เสียสุขภาพ 

และเสียความไววางใจ ผลกระทบตอสังคมคือ ทําใหเกิดปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรม 

และปญหาอ่ืน ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ รอยตํารวจเอกสุรศักดิ์ สุรินทรแกว (2546) ไดศึกษา

เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ผลการศึกษาพบวา ความคึกคะนองตามประสาวัยรุนและคอนิยมท่ีผิด ๆ  เปนสาเหตุของการกระทํา

ผิดเก่ียวกับยาเสพติด สวนในดานปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติดนั้น สามารถสรุปไดวา การคบเพ่ือนท่ีติดยาเสพติด เปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะเปนปจจัย

เรงใหเด็กและเยาวชนเขาไปยุงเก่ียวและทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได 

 3. ปจจัยดานการทํางาน 

  จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการทํางาน ไดแก การประกอบอาชีพในวงการบันเทิง 

อยากเปนดารา นักแสดง นักรอง เพราะคิดวาทําใหตนมีชื่อเสียง หาเงินงาย รายไดดี สาเหตุเกิดจาก

สภาพแวดลอมในการทํางานกลางคืน ผับ เธค และการเท่ียวกลางคืน ผับ เธค กับเพ่ือน ท่ีเปนสาเหตุ

ทําใหตองใชยาเสพติดในการทํางาน หลังจากเขามาทํางานในวงการบันเทิงแลว นอกจากการประกอบ

อาชีพนักแสดงแลว ทุกคนมองวาไมม่ันคง จึงมีการประกอบอาชีพเสริมอยางอ่ืนอีกดวย เม่ือประกอบ

อาชีพสุจริตแลวแตไมประสบผลสําเร็จ จึงหันไปประกอบอาชีพท่ีไมสุจริต เพราะเปนชวงท่ีงานแสดง

นอยลง วางงาน จึงเปดบอนการพนัน ทวงหนี้ จําหนายยาเสพติด สวนใหญพวกเขามีรายรับ รายจาย

คอนขางสูง ท่ีตองทํางานไมสุจริตเพราะภาวะกดดันทางเศรษฐกิจท่ีรุมเรา ไมมีงาน วางงาน จึงทําใหมี

รายไดนอยไมพอกับคาใชจาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา บุญถนอม (2546) ไดศึกษาเรื่อง 

สภาพชีวิตของผูเขาโครงการทําความดีเพ่ือแผนดิน ศึกษากรณีผูคายาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการเขาไปเก่ียวของเปนผูคายาเสพติด  

เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ เชน รายไดไมพอกับคาใชจาย มีปญหาทางครอบครัว ตองรับผิดชอบ 

ตอครอบครัว เปนผูเสพมากอนจะมาเปนผูคา ผบกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปนผูคามีผลท้ังตอตนเอง 

เชน มีความกลัว กังวล หวาดระแวง เปนตน ดานครอบครัว เชน กลัวคนในครอบครัวจะรู เปนตน 

และในดานชุมชน เชน เพ่ือนบานรังเกียจ เปนตน เหตุและปจจัยท่ีตัดสินใจเลิกเปนผูคามีจากหลาย

สาเหตุ เชน เพ่ืออนาคตของครอบครัว บุตร มาตรการรัฐบาลมีชื่อในบัญชีดํา เปนตน สภาพชีวิต

หลังจากการเขารวมโครงการทําความดีเพ่ือแผนดิน ทําใหรูสึกสบายใจ สุขภาพจิตดี ไดรับการยอม

จากสังคมไดความรูและตระหนักถึงปยหาของยาเสพติด 

 4. ปจจัยจากบุคลิกภาพของบุคคล 

  จากการศึกษาพบวา การเสพยาเสพติดมีผลมาจากบุคลิกภาพสวนตัวของบุคคล 

คือบุคคลไมสามารถควบคุมตนเองได จิตใจออนไหว ไมมีความม่ังคงทางอารมณและจิตใจ ตองพ่ึงพาผูอ่ืน 

ตอตานสังคม กาวราว ท้ังนี้เพราะวาบุคคลขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว ตองการหาท่ีพ่ึงพิง 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เกษม ตันติผลาชีวะ (2540) ไดกลาววา บุคลิกภาพของผูติดยาเสพติด 
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พ้ืนฐานทางจิตใจของคนแตละคนเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบางคนหันไปพ่ึงพายาเสพติด ผูท่ีติดยาเสพติด

มักมีพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีออนแอ ขาดความม่ันคงในบุคลิกภาพ มีความตองการพ่ึงพิงผูอ่ืนสูง มีวุฒิ

ภาวะต่ํา ขาดความรับผิดชอบ และพยายามเลี่ยงปญหาท่ีตองเผชิญโดยการ ใชความมึนเมาเปนขออาง 

บางคนมีอาการซึมเศราแลวหันไปด่ืมสุรา เม่ือรักษาอาการซึมเศราแลวก็เลิกดื่มสุราได บางรายปวย

เปนโรคจิตอยูแลว และยังชอบใชยาเสพติดอีกตางหาก เม่ือเกิดอาการทางจิตข้ึน ทําใหแยกยากวาเกิด

อาการจากสาเหตุใดแน สาเหตุของความบกพรองทางจิตใจของผูติดยาเสพติดเก่ียวของกับพ้ืนฐาน

ครอบครัว และการเลี้ยงดูในวัยเด็ก เชน มีครอบครัวท่ีแตกแยก ขาดความรักความเขาใจสัมพันธภาพ

ในครอบครัวไมดี มีชีวิตท่ีอางวางวาเหว ขาดท่ีพ่ึงทางใจ หรือถูกกดดัน คาดหวังมากเกินไป 

จนไมสามารถทนได อีกท้ังสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดแตมีความสําคัญมากท่ีสุด นั่นคือ สถาบันครอบครัวควรให

ความรัก ใหเวลา ใหความอบอุนอยางเพียงพอ ใหความเขาใจ ใหกําลังใจเม่ือเขาเดินผิดพลาด เพราะ

สังคมปจจุบันเปลี่ยนไปมาก การดูแลบุตรหลานควรท่ีจะไมปลอยปละละเลยเกินไป หรืออยูในกรอบ

มากจนเกินไป เขาจะไดรูสึกวามีปญหาก็สามารถพูดคุยกับครอบครัวได จัดบรรยากาศใหอบอุน 

มีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว มีการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ชวยใหเด็กมีสุขภาพจิตดี มีพ้ืนฐาน

ทางจิตใจท่ีม่ันคงและสามารถปฏิเสธยาเสพติดได ไมยอมใหใครมาชักจูงไดโดยงาย โดยเฉพาะเพ่ือน 

เพราะวัยนี้จะเลียนแบบตามเพ่ือน ติดเพ่ือน 

 Pim Cuijpers (2009) งานวิจัยเรื่อง การวิจัยเก่ียวกับการปองกันยาเสพติดใน 3 ศตวรรษ 

(Three Decades of Drug Prevention Research)  ผลการวิจัยพบวามีการวิจัยเก่ียวกับโครงการ

ปองกันยาเสพติดท่ีไดรับการศึกษาซ่ึงเก่ียวของกับยาสูบบุหรี่ การติดสุราและการติดยาเสพติด 

ชนิดตาง ๆ โปรแกรมการปองกันยาเสพติดมีวัตถุประสงคหลายประการท่ีแตกตางกันแตยังรวมถึง 

การเพ่ิมพูนความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับยาเสพติด  การลดการใชยาเสพติด การทําใหการเริ่มตนใช

ยาเสพติดครั้งแรกชาลง การลดการติดยาเสพติด การทําใหอันตรายจากการใชยาเสพติดลดลง 

ซ่ึงงานวิจัยดานการปองกันยาเสพติดสวนใหญจะดําเนินการในโครงการการปองกันยาเสพติด 

ในสถานศึกษาเพ่ือลดการใชยาเสพติดโดยใชวิธีการศึกษาแบบมีปฏิกิริยาโตกลับเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจ

ท่ีถูกตองเก่ียวกับยาเสพติด  แตอยางไรก็ตามแมวาจะมีโครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาหลาย

โครงการแตการดําเนินงานยังไมไดกระจายอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร โครงการปองกัน 

ยาเสพติดโดยการมีสวนรวมของครอบครัวนับเปนแนวทางการปองกันยาเสพติดท่ีไดมีการดําเนินงานใหม 

นอกจากนั้นยั ง ได มีการ ศึกษาผลกระทบของการรณรงค เ ก่ียว กับการตอต านยาเสพติด 

ผานสื่อสารมวลชนวามีผลเสียอยางไรบาง ซ่ึงผลการวิจัยใหขอเสนอแนะวาการรณรงค 

ผานสื่อสารมวลชนอาจจะไมกอใหเกิดการลดการใชยาเสพติดท่ีลดลงแตอาจจะเพ่ิมผลกระทบท่ีมีตอการ

ปองกันยาเสพติดในชุมชน 

 

 



 83  
 

 Dallin C. Everett (2017) งานวิจัยเรื่องการศึกษาถึงอิทธิพลของเพ่ือนในการบําบัดรักษา

ผูติดยาเสพติดของเยาวชนท่ีเสพยาเสพติด การคนพบอิทธิพลของเพ่ือนในทางบวกเพ่ือสุขภาพ 

ของเด็กวัยรุนในระยะยาว (The Examining the Effect of Friends ’ Drug Treatment on One’s 

Drug Use: Investigating Positive Peer Influence in the National Longitudinal Study of 

Adolescent to Adult Health ) ผลการวิจัยพบวาอิทธิพลของเพ่ือนสนิทตอการบําบัดยาเสพติดของ

วัยรุนมีท้ังผลบวกและผลลบ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการการบําบัดยาเสพติดพบวาเครือขายทาง

สังคม (social network) จะมีอิทธิพลตอผูบํ าบัดยาเสพติด  นอกจากนั้นยั งพบวาบทบาท 

ของครอบครัวอยางเขมขนจะสามารถทําใหอิทธิพลในทางลบของกลุมเพ่ือนท่ีมีตอการบําบัดยาเสพติดลดลง 

 John  Holland (2017) งานวิจัยเรื่อง ศาลเยาวชนดานยาเสพติด (Juvenile Drug Courts 

Agree More Family Involvement Needed ; Some Not Sure How to do it) เห็นชอบวาการมี

สวนรวมของครอบครัวในการบําบัดการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง 

ผลการวิจัยพบวาศาลเยาวชนดานยาเสพติดจะเพ่ิมบทบาทของครอบครัวในกระบวนการบําบัดรักษา

ยาเสพติดถาครอบครัวนั้นมีความตองการท่ีจะชวยใหเด็กและเยาวชนนั้นสามารถหายขาดจากการใช

ยาเสพติดและไมตองเขาสูการพิพากษาในกระบวนการยุติธรรมอีก จากการวิจัยสํารวจศาลเยาวชน

ดานยาเสพติดจํานวน 158 แหง ใน 38 มลรัฐในประเทศอเมริกา เพ่ือท่ีจะปรับปรุงการทํางาน

บําบัดรักษาเด็กและเยาวชนท่ีเสพยาเสพติดและนําเสนอเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือชวยให

หนวยงานศาลรวมมือกับแผนการมีสวนรวมของครอบครัวในการบําบัดยาเสพติด ผลของการวิจัยยัง

ระบุอีกวาการมีสวนรวมของครอบครัวมากข้ึนจะเปนการชวยไมใหเด็กและเยาวชนกลับไปติดยาเสพ

ติดซํ้าอีก โครงการการบําบัดยาเสพติดท่ีใชครอบครัวเปนศูนยกลาง (family-centered treatment 

programs) จะเปนประโยชนอยางมากในการดูแลเด็กและเยาวชนและใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวม

ในกระบวนการบําบัดรักษายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน จึงตองมีกิจกรรมท่ีกระตุนใหครอบครัว 

มีสวนรวมในกระบวนการบําบัดรักษาใหมากยิ่งข้ึน งานวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรเริ่มตนดําเนินการ

บําบัดรักษาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดรวมกับครอบครัวของเขาพรอมท้ังมี

กระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานรวมท้ัง

ครอบครัวและผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนเพ่ือใหเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการบําบัดรักษาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดในคดียาเสพติดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 National Council of Juvenile and Family Court Judges ประเทศสหรัฐอเมริกา (2017) 

ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางสําหรับการบําบัดรักษาเยาวชนท่ีเสพสารเสพติดของศาลเยาวชนสูการปฏิบัติ

(A Guidelines:Practical Tips for Juvenile Drug  Treatment Courts to Implement ) ผลการวิจัย

พบวา แนวทางการชวยเหลือการบําบัดรักษาเยาวชนเสพยาเสพติด 7 แนวทางท้ังในระยะสั้นและระยะ

ยาวคือการมีสวนรวมของเยาวชนในการบําบัดรักษาเพ่ือลดการกลับไปเสพซํ้าและลดโอกาสการกอ

อาชญากรรมในอนาคต ประการท่ี 2 คือ ความเสมอภาคในการบําบัดรักษาสําหรับเยาวชนทุกคน 

ในกระบวนการบําบัดรักษาท่ีเหมาะสมและการดําเนินงานคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพ ประการท่ี 3 คือ
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การดําเนินงานในการอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ีของศาลใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการ

บําบัดรักษา ประการท่ี 4 คือการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ประการท่ี 5 คือการดําเนินงานในกรณี

ท่ีมีความฉุกเฉินเรงดวนและการมีสวนรวมของชุมชน ประการท่ี 6 คือ ระบบการสงตอเยาวชนใหเขา

รับการบําบัดรักษาในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับลักษณะการติดยาเสพติดหรือการนําเสนอบริการอ่ืน ๆ โดย

สรางเครือขายการดําเนินงานในสวนอ่ืน ๆ ของสังคม และประการท่ี 7 คือการอํานวยความสะดวกในการให

คําแนะนําเพ่ือใหการดําเนินงานมีความสมบูรณเพ่ือนําไปสูจุดหมายปลายทางท่ีประสบความสําเร็จ 

 
 



บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษา “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด” เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของการกระทําความผิด ลักษณะและพฤติกรรมกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด ระดับการมีสวนรวมของประชาชน มาตรการทางสังคมและเจาหนาท่ีตํารวจในการ

แกปญหากระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด วิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 สถานการณปญหายาเสพติดท่ีประเทศไทยกําลังประสบอยูในปจจุบันถือไดวาทวีความรุนแรง

มีการเผยแพรขยายและสงผลกระทบดานลบไปสูทุกภาคสวนของสังคมไทย และยังเปนท่ีมารวมถึง

สาเหตุของปญหาทางสังคมตั้งแตระดับอยางปญหาครอบครัว ปญหาลักขโมย ชิงทรัพย วิ่งราวทรัพย 

และท่ีสําคัญยังลุกลามเปนปญหาอาชญากรรมท่ีสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ของประชาชนท่ัวไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสวนรวมของประเทศ 

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไขปญหายาเสพติด 

กันอยางจริงจังและตอเนื่อง  

 ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 

ระบุไววา “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา การผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวใน

ครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ 

หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย 

 การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดถือวาเปนวงจรท่ีกวางมาก ทําใหมีบุคคลจํานวนมาก

ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง วัยเด็ก เยาวชน วัยทํางาน วัยเกษียณอายุ หรือวัยชรา 

และประกอบดวยหลากหลายอาชีพ เขาไปมีสวนเก่ียวของในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ไดอยางงายดายซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในสวนของเด็กและเยาวชน ท่ีจะเติบโตเปนอนาคตของชาติตอไป เพ่ือการใหไดขอมูลเหลานี้

จําเปนตองศึกษาจากบุคคลท่ีมีประสบการณและสามารถเขาถึงขอมูลอยางแทจริงจากกลุมตัวอยาง 

จึงใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน 

การดําเนินการวิจัยดังนี ้

 3.1.1 ประชากรในการศึกษา 

 3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 3.1.3 วิธีการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล 
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 3.1.1 ประชากรในการศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรในการศึกษาเปนผูใหขอมูลสําคัญ โดยเชิง

คุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) จึงได

กํ า ห น ด 

กลุมตัวอยางซ่ึงมีความเก่ียวของกับการการวิจัย โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม ไดแก 

 1) เด็กและเยาวชนกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 2) ประชาชนท่ัวไป 

 3) เจาหนาท่ีตํารวจสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน 

  4) บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม   

 3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสอบถาม 

ซ่ึงจะนําไปใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณตอไป ในการเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ใช 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จึงได

สรางแบบสัมภาษณใหเหมาะสมดังนี้ 

 1) การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนงานศึกษาวิจัย 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณใหไดขอมูลตรงตาม

วัตถุประสงคของการศึกษา  

 2) สรางแบบสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลจากกลุมประชากรในการศึกษา โดยจะกําหนด 

ขอคําถามเพ่ือใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นตอมาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกัน

ปราบปรามการเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 3) เม่ือไดแบบสัมภาษณแลวนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการท่ีมีความรู 

ดานระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือใหไดแบบสัมภาษณท่ีมีแนวคําถามเจาะลึกตรงตามประเด็นและครอบคลุม

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 4) นํ าขอ เสนอแนะจากผู เชี่ ยวชาญไปปรับปรุ ง  แก ไขและเ พ่ิมเติม เ พ่ือให 

แบบสัมภาษณใหความสมบูรณและครบถวนมากท่ีสุด 

 แบบสัมภาษณประกอบดวยแนวคําถามเก่ียวกับสาเหตุหรือปจจัยของปญหา เด็กและ

เยาวชนท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและ

ปราบปรามเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดมาตรการในการปองกันและปราบปราม 

มาตรการทางสังคมและการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด

เก่ียวกับยาเสพติด และบทลงโทษตามกฎหมายในการกระทําผิดความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน (ปรากฏในภาคผนวก ก) 
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 3.1.3 วิธีการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณตัวตอตัวกับผูถูกสัมภาษณ โดยในการเก็บ

ขอมูลแตละครั้ง ผูวิจัยไดติดตอกับผูถูกสัมภาษณกอนเพ่ือขออนุญาตเขาไปสัมภาษณ พรอมกับสง 

แบบสัมภาษณใหกอนเพ่ือใหผูถูกสัมภาษณไดมีการเตรียมขอมูลใหพรอม หลังจากท่ีไดทําการนัดหมาย

แลวก็จะเขาไปสัมภาษณโดยขออนุญาตบันทึกเสียงในการสัมภาษณ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลดิบ 

ในการวิจัยตอไป 

 สําหรับกําหนดการสัมภาษณกลุมตัวอยางแตละคน จะใชเวลาประมาณ 1 ถึง 2 

ชั่วโมงตอการสัมภาษณตัวอยางหนึ่งตัวอยาง เม่ือกลุมตัวอยางใหสัมภาษณกับผูวิจัยก็จะทําการ

บันทึกเสียงของตัวอยางไว เพ่ือนํามาทําการถอดเทป จัดเก็บและวิเคราะหภายหลัง 

 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากท่ีไดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแลวผูวิจัยไดดําเนินการจัดเตรียมขอมูลดิบ

และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ 

 1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 2) การจัดวางระเบียบขอมูลใหอยูในทิศทางเดียวกัน โดยใหสอดคลองและตรงกับ

กรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือใหสะดวกตอการนําขอมูลดิบมาสังเคราะหและแปลผล ตลอดจน 

หาขอมูลท่ีตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเริ่มตั้งแตการถอดเทป การตรวจสอบ การจัดเก็บ 

และการจัดระเบียบขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีพรอมจะนํามาวิเคราะหตอไป 

 3) ทําการสรุปและอภิปรายผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลขางตน เพ่ือนําไปใชเปน

กรอบแนวคิดหรือกําหนดตัวแปรในการศึกษา สําหรับสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ

ตอไป 
 

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ตามท่ีไดกลาวมาแลว งานวิจัยนี้เปนการผสมผสานระหวางงานวิจัยเชิงคุณภาพกับงานวิจัย 

เชิงปริมาณ โดยขอมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพไดถูกนํามาใชเพ่ือสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

เชิงปริมาณซ่ึงจะทําใหไดเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงนาเชื่อถือและตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

สําหรับข้ันตอนในการวิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยวิธีการดังนี้ 

 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.2.4 การวิเคราะหขอมูล 

 3.2.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เก็บขอมูลโดยวิธีสุมตัวอยางจากประชากรศึกษาแบบแบงชั้น 

(Stratified Random Sampling) ดวยการแบงประชากรออกเปน 3 กลุม คือ กลุมตัวอยางเจาหนาท่ี

ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวนเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันปราบปราม มาตรการในการบังคับใชกฎหมาย 

ของเจาหนาท่ีตํารวจ และกลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนท่ีเคยกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

เพ่ือศึกษาถึงปจจัยหรือสาเหตุ ลักษณะพฤติกรรมการของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติดและความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันปราบปราม 

การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน แลวพิจารณาเลือกกลุมตัวอยาง 

แบบแบงกลุม (Cluster Sampling) โดยการสุมตัวอยางแบบชั้น (Stratified Random Sampling) 

ซ่ึงแบงพ้ืนท่ีตามเขตรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแหงชาติคือ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

และตํารวจภูธรภาค 1-9  

 กลุมตัวอยางท่ีใชทําการศึกษา คํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane 

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 97% ท่ีมีขนาดประชากรจํานวนมากนับไมถวน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน ±3 % 

ขนาดตัวอยางเทากับ 1,111 คน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการนับจํานวนจึงกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางเทากับ 1,200 คน ซ่ึงเปนจํานวนประชากรท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได เพ่ือใหครอบคลุม

ประชากรตามหลักสถิติ และเปนตัวแทนของประชากรท่ัวประเทศอยางแทจริง โดยเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางดังนี้ 

 1) กลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี

กองบัญชาการตํารวจนครบาล (เด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร) จํานวน 120 ตัวอยาง ในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 1-9 (เด็กและเยาวชนท่ีถูก

ควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีมีสถิติการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดสูง) 

ตํารวจภูธรภาคละ 120 ตัวอยาง รวม 1,080 ตัวอยาง รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 1,200 ตัวอยาง 

 2) กลุมตัวอยางประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล 120 ตัวอยาง 

ในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 1-9 ตํารวจภูธรภาคละ 120 ตัวอยาง รวม 1,080 ตัวอยางรวมกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น 1,200 ตัวอยาง 

 3) กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและ 

งานสืบสวน ในพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล 120 ตัวอยาง ในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 1-9 

ตํารวจภูธรภาคละ 120 ตัวอยาง รวม 1,080 ตัวอยางรวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 1,200 ตัวอยาง 

 3.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ซ่ึงถูกพัฒนาหรือออกแบบใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  

ตามข้ันตอนดังนี้  
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1) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในคดี 

ท่ีเก่ียวกับยาเสพติด และระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดตัวแปรในการศึกษา และกําหนด

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 2) นํากรอบแนวคิดท่ีไดจากการศึกษา และขอมูลจากการสัมภาษณขอมูลเบื้องตนจากผูมี

สวนเก่ียวของท้ังในสวนของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปราบปรามและงานสืบสวน 

เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูล

ภาคสนาม  

 3) ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนมา

ไปเสนอผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง และพิจารณาความเหมาะสมดานการใชถอยคํา 

จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4) นําแบบสอบถามท่ีไดพัฒนาข้ึนมาไปทดสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม) กับเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ขาราชการตํารวจ และประชาชนท่ัวไป ท่ีไมใชเปนกลุม

ตัวอยาง กลุมละ 30 ตัวอยาง เพ่ือวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหา 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบาค(Cronbach Alpha Coefficient) พบวา 

แบบสอบถามสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ไดเทากับ 0.935  ประชาชน

ท่ัวไป 0.943 และแบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจ ไดเทากับ 0.785  

5) นําผลการทดสอบไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได

เพ่ือจัดทําใหเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณหลังจากนั้นก็จะไดแบบสอบถามท่ีสามารถนําไปใชในการเก็บ

ขอมูลเชิงปริมาณตอไป 

 แบบสอบถามเชิงปริมาณท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 3 ชุด 

 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

แบงเปน 4 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - 

list) ประกอบดวย 

   - กอนท่ีจะเขามอยูสถานพินิจแหงนี้ พักอาศัยอยูในจังหวัดใด เพศ อายุ 

การศึกษา สถานศึกษา การพักอาศัยอยูรวมกับใคร ลักษณะทีพักอาศัย อาชีพของผูปกครอง 

สถานะภาพครอบครัว  

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด เปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check - list) ประกอบดวย 

   - เคยมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดในลักษณะใด 

   - สาเหตุท่ีทําใหมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด 

   - ระยะเวลาท่ีเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 



90 
 

 
 

      กรณีเปนผูจําหนายและขนยาเสพติดประกอบดวย รายไดจากการ

ขายยาเสพติด วิธีการจําหนายยาเสพติดในรูปแบบใด วิธีการจายเงิน และหวงเวลาการขาย  

    กรณีเปนผู เสพ ประกอบดวย วิธีการ ซ้ือขายในรูปแบบใด 

และวิธีการชําระเงิน และหวงเวลาการซ้ือขาย 

    เปนท้ังผูเสพและผูจําหนายยาเสพติด ประกอบดวย รายไดจาก

การขายยาเสพติด วิธีการจําหนายยาเสพติดในรูปแบบใด วิธีการจายเงิน และหวงเวลาการขาย  

   - หลังจากกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดแลวไดกระทําความผิด 

ในคดีอาญาอ่ืน 

 สวนท่ี 3 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและ

ปราบปรามการการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย 

   - ประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามและการอํานวยความยุติธรรม 

ในการปฏิบัติงาน  

 ลักษณะคําถามในสวนท่ี 2 เปนคําถามท่ีแสดงระดับความเชื่อม่ัน ตามเทคนิคลิเคอร

สเกล จะใหคะแนนเรียงลําดับและถือวาคะแนนเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 

แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับความเชื่อม่ัน     คาน้ําหนักคะแนน 

 นอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 

 นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 

 ปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 

 มาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 

 มากท่ีสุด มีคาเทากับ 5คะแนน 

 ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้นเพ่ือนําไป
กําหนดชวงของระดับความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรการคํานวณทางสถิติ ดังนี้ 
  ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คาพิสัย/จํานวนชั้น 
   = (5-1)/5  
   = 0.8 
 ผลการแบงระดับความเชื่อม่ัน กําหนดออกเปนชวง ๆ ดังตอไปนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันนอยท่ีสุด” 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันนอย” 
   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันปานกลาง” 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันมาก” 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันมากท่ีสุด” 
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 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมซ่ึงเปนคําถามปลายเปด (Open - 

Ended)  

 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับประชาชนท่ัวไป แบงเปน 3 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - 

list) ประกอบดวย 

   - จังหวัดท่ีพักอาศัย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

ลักษณะชุมชนท่ีพักอาศัยในปจจุบัน จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว ท่ีเปนเด็กและเยาวชน 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด เปนคําถามท่ีแสดงระดับการมีสวนรวมตามเทคนิคลิเคอรสเกล จะใหคะแนนเรียงลําดับ 

และถือวาคะแนนเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale)แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับการมีสวนรวม    คาน้ําหนักคะแนน 

 นอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 

 นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 

 ปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 

 มาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 

 มากท่ีสุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 

 ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้นเพ่ือนําไป
กําหนดชวงของระดับความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรการคํานวณทางสถิติ ดังนี้ 
  ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คาพิสัย/จํานวนชั้น  
     = (5-1)/5  
   = 0.8 
 ผลการแบงระดับการมีสวนรวม กําหนดออกเปนชวง ๆ ดังตอไปนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   อยูในเกณฑ “การมีสวนรวมนอยท่ีสุด” 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   อยูในเกณฑ “การมีสวนรวมนอย” 
   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40   อยูในเกณฑ “การมีสวนรวมปานกลาง” 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20   อยูในเกณฑ “การมีสวนรวมมาก” 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00   อยูในเกณฑ “การมีสวนมากท่ีสุด” 

  สวนท่ี 3 ความเชื่อ ม่ันตอการปองกันปราบปรามการและการอํานวยการ 

ความยุติธรรมของเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเปนคําถามท่ีแสดงระดับ 

ความเชื่อม่ันตามเทคนิคลิเคอรสเกล จะใหคะแนนเรียงลําดับและถือวาคะแนนเปนมาตรสวน

ประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
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ระดับความเชื่อม่ัน     คาน้ําหนักคะแนน 

 นอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 

 นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 

 ปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 

 มาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 

 มากท่ีสุด มีคาเทากับ 5คะแนน 

 ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้นเพ่ือนําไป
กําหนดชวงของระดับความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรการคํานวณทางสถิติ ดังนี้ 
  ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คาพิสัย/จํานวนชั้น  
    = (5-1)/5  
   = 0.8 
 ผลการแบงระดับความเชื่อม่ัน กําหนดออกเปนชวง ๆ ดังตอไปนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันนอยท่ีสุด” 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันนอย” 
   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันปานกลาง” 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ันมาก” 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00   อยูในเกณฑ “ความเชื่อม่ัน มากท่ีสุด” 

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมซ่ึงเปนคําถามปลายเปด (Open - 

Ended)  

 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจสายปองกันปราบปราบและสายสืบสวน 

แบงเปน 4 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check - 

list) ประกอบดวย 

   - ยศ ตําแหนง สายงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน อายุราชการ และระยะเวลา 

ในการปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน 

 สวนท่ี 2 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและ

ปราบปรามการของเด็กและเยาวชนกระทําผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดท้ังภายในหนวยงานและ 

นอกหนวยงาน 

 สวนท่ี 3 มาตรการในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและ

ปราบปราม เด็กและเยาวชนกระทําผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด ประกอบดวย 

   - มาตรการทางสังคม 

   - มาตรการในการปองกันและปราบปราม 
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 ลักษณะคําถามในสวนท่ี 2 และ สวนท่ี 3 เปนคําถามท่ีแสดงความคิดเห็น ตามเทคนิค

ลิเคอรสเกล จะใหคะแนนเรียงลําดับและถือวาคะแนนเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 

แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

 ระดับความคิดเห็น     คาน้ําหนักคะแนน 

 นอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 

 นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 

 ปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 

 มาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 

 มากท่ีสุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 

 ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้นเพ่ือนําไป
กําหนดชวงของระดับความคิดเห็น โดยใชสูตรการคํานวณทางสถิติ ดังนี้ 
  ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คาพิสัย/จํานวนชั้น 
   = (5-1)/5  
   = 0.8 
 ผลการแบงระดับความคิดเห็น กําหนดออกเปนชวง ๆ ดังตอไปนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   อยูในเกณฑ “ความคิดเห็นนอยท่ีสุด” 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   อยูในเกณฑ “ความคิดเห็นนอย” 
   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40   อยูในเกณฑ “ความคิดเห็นปานกลาง” 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20   อยูในเกณฑ “ความคิดเห็นมาก” 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00   อยูในเกณฑ “ความคิดเห็นมากท่ีสุด” 

 สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับมาตรการในการแกไข

ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมซ่ึงเปน

คําถามปลายเปด (Open - Ended)   

 3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บขอมูลภาคสนามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือ 2 ประเภท คือแบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 1) จัดประชุมขาราชการตํารวจท่ีรวมกันเก็บขอมูลภาคสนาม เ พ่ือชี้แจงถึง

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย รูปแบบและข้ันตอนในการเก็บขอมูลภาคสนาม ขอพึงระวังในการ

ปฏิบัติในการเก็บขอมูล และการบันทึกขอมูลตามโปรแกรม 

 2) จําแนกประเภท แจกจายแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหกับทีมงานท่ีรวมเก็บ

ขอมูล เพ่ือตรวจเช็คจํานวนและประเภทใหถูกตองตามพ้ืนท่ี 

 3) รวบรวมแบบสอบถามจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยทําการตรวจสอบ 

ความสมบูรณของแบบสอบถาม จําแนกแบบสอบถาม และบนัทึกขอมูลดวยโปรแกรมประมวลผล 
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 4) รวบรวมแบบสัมภาษณจากการสัมภาษณ และนํามาวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปขอมูล

ตามแบบสัมภาษณ 

 5) การบรรณาธิกรณขอมูล (Data editing) โดยนําขอมูลมาตรวจสอบ แกไข รวบรวม 

และดําเนินการสรุปรายงานเปนรูปเลม เพ่ือเผยแพรนําเสนอตอไป 

 3.2.4 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะดําเนินการเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ตัวอยางและนํามาตรวจสอบความถูกตอง หากแบบสอบถามใดไมสมบูรณหรือมีความชัดแจงวา

ตัวอยางไมไดตั้งใจในการตอบคําถาม ก็จะถูกคัดท้ิงไมนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล หลังจากนั้นจึง

ดําเนินการบันทึกขอมูลดิบลงในไฟลขอมูล เพ่ือเตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะหและประมวลผลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปตอไป โดยจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนท่ีจะทําการวิเคราะห  

1) วิเคราะหเพ่ืออธิบายขอมูลท่ัวไป ระดับความคิดเห็น ระดับความเชื่อม่ันของกลุม

ตัวอยาง และนําเสนอผลการศึกษา 

2) วิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยการพรรณนาเนื้อหา 

 3.2.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทําการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคล 

โดยใชคาความถ่ี (Frequency), รอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (x̄) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

คาความสัมพันธของตัวแปรใช One-way Anova เพ่ือนําเสนอลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง และระดับ 

ความคิดเห็นของตัวอยาง ตลอดจนขอเสนอแนะและขอคิดเห็นในการแปรผลคะแนนท่ีไดจากการเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามแลวใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมท้ังหมดเปนเกณฑ 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 โครงการวิจัย “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” แบงออกเปน 3 สวน  

สวนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลจากสํารวจหรือจากการวิจัยเชิงปริมาณ  

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรกับลักษณะพฤติกรรมเก่ียวของ
กับยาเสพติด  
 สวนท่ี 3 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ เพ่ือทราบการเขาสูกระบวนการ
ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ปญหาอุปสรรคและมาตรการในการปองกันและปราบปรามปญหา 
ยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน  
  

4.1 ผลการศึกษาขอมูลจากการสํารวจหรือจากการวิจัยเชิงปริมาณ  
 4.1.1 กลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดในคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 
ท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจเด็กและเยาวชน 

  1) ขอมูลท่ัวไปของเด็กและเยาวชน 
 ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดในคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

ท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจเด็กและเยาวชน 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,187) 
รอยละ 

(100.00) 
1. พ้ืนท่ีพักอาศัย     

     ภาค 1 145 12.22 

     ภาค 2 131 11.04 

     ภาค 3 159 13.40 

     ภาค 4 120 10.11 

     ภาค 5 115 9.69 

     ภาค 6 80 6.74 

     ภาค 7 111 9.35 

     ภาค 8 113 9.52 

     ภาค 9 97 8.17 

     บช.น. 116 9.77 
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 ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,187) 
รอยละ 

(100.00) 
2. เพศ 

    1) ชาย 

    2) หญิง 

3. อายุ 

    1) ไมเกิน 12 ป 

    2) 13 - 15 ป 

    3) 16 - 18 ป 

    4) มากกวา 18 ปข้ึนไป 

 
1,117 

70 

 

1 

151 

1,016 

19 

 
94.10 

5.90 

 

0.08 

12.72 

85.59 

1.60 

4. การศึกษา 

    1) ประถมศึกษา 

    2) มัธยมศึกษาตอนตน 

    3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

    4) อนุปริญญา/ปวส. 

    5) ออกระหวางเรียน 

5. สถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสังกัด 

    1) รัฐบาล 

    2) เอกชน 

6. อาศัยอยูรวมกับใคร 

    1) อยูกับครอบครัว (พอ-แม) 

    2) อยูกับญาติ (ลุง/ปา/นา/อา/พ่ี) 

    3) อยูกับเพ่ือน/คนรัก 

    4) ตามลําพัง 

    5) ไมตอบ 

 

421 

565 

139 

2 

60 

 

958 

229 

 

849 

215 

52 

14 

57 

 

35.47 

47.60 

11.71 

0.17 

5.06 

 

80.71 

19.29 

 

71.52 

18.11 

4.38 

1.18 

4.80 

 

 

 

 

 



97 
 

  ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,187) 
รอยละ 

(100.00) 
7. ประเภทท่ีพักอาศัย 

    1) ชุมชนเมือง 

    2) ชุมชนชนบท 

    3) ชุมชนแออัด 

    4) บานจัดสรร/คอนโดมิเนียม/หอพัก 

    5) ไมตอบ 

 
439 

598 

47 

87 

16 

 
36.98 

50.38 

3.96 

7.33 

1.35 

8. อาชีพผูปกครอง 

    1) เกษตรกร 

    2) ลูกจางชั่วคราว/รับจางท่ัวไป 

    3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

    4) พนักงาน/ลูกจางบริษัท 

    5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

    6) วางงาน 

    7) ไมตอบ 

9. สถานภาพครอบครัว 

    1) พอแมอยูรวมกัน 

    2) พอแมแยกกันอยู/หยาราง 

    3) พอ/แมเสียชีวิต 

    4) ไมตอบ 

 

286 

406 

240 

166 

34 

28 

27 

 

528 

546 

91 

22 

 

24.09 

34.20 

20.22 

13.98 

2.86 

2.36 

2.27 

 

44.48 

46.00 

7.67 

1.85 
 

จากตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปจากกลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนผูกระทํา

ความผิดในคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงอยู

ในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. ท้ังหมดจํานวน 1,187 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 1,117 คน คิดเปนรอยละ 94.10 มีอายุระหวาง 16 - 18 ป จํานวน 1,016 คน คิดเปน

รอยละ 85.59 กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 565 คน คิดเปนรอยละ 47.60  

ซ่ึงเปนสถานศึกษาในสังกัดของรัฐบาล จํานวน 958 คน คิดเปนรอยละ 80.71 สวนใหญพักอาศัย

กับครอบครัว (พอ-แม) จํานวน 849 คน คิดเปนรอยละ 71.52 ประเภทท่ีพักอาศัยเปนชุมชนชนบท 

จํานวน 598 คน คิดเปนรอยละ 50.38 ผูปกครองประกอบอาชีพลูกจางชั่วคราว/รับจางท่ัวไป 

จํานวน 406 คน คิดเปนรอยละ 34.20 และสถานภาพครอบครัวพอแมแยกกันอยู/หยาราง  
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จํานวน 546 คน คิดเปนรอยละ 46.00 หมายเหตุกลุมตัวอยางในภาค 6 มีจํานวนไมครบตาม

กําหนด (120 คน) เนื่องจากสถิติการเกิดคดีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมีนอย และ ภ.จว.สุโขทัยไมมี

สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจึงตองสงตอเด็กและเยาวชนไปยังสถานแรกรับของ ภ.จว.พิษณุโลก 
 

 2) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ตารางท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
 

พฤติกรรมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
จํานวน 

(n = 1,187) 
รอยละ 

(100.00) 
1. เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภท   

    1) ยาบา 1,000 84.25 

    2) ไอซ 492 41.45 

    3) เฮโรอีน 47 3.96 

    4) กัญชา 455 38.33 

    5) ใบกระทอม 331 27.89 

    6) อ่ืน ๆ (กาว ยาแกไอ) 53 4.47 

 2. กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะใด 

    1) เปนผูครอบครองเพ่ือจําหนาย 

    2) เปนผูเสพ 

    3) เปนท้ังผูครอบครองเพ่ือจําหนายและเสพ 

    4) เปนเด็กเดินยา 

    5) อ่ืน ๆ (รับผิดแทน) 

3. สาเหตุการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

    1) พักอาศัยอยูในแหลงม่ัวสุม/หรือมีการคาขาย 

        ยาเสพติด 

    2) มีสมาชิกในครอบครัวเก่ียวของกับยาเสพติด 

    3) ครอบครัวมีฐานะยากจน/ตองการหารายได 

        เพ่ือชวยเหลือครอบครัว 

    4) ครอบครัวแตกแยก/พอแมอยารางหรือแยกกันอยู 

    5) ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอแม 

    6) เพ่ือนชักชวน 

    ๗) ตองการหารายไดดวยตนเอง                  

 

236 

450 

446 

46 

9 

 

391 

 

97 

162 

 

177 

131 

759 

441 

 

19.88 

37.91 

37.57 

3.88 

0.76 

 

32.94 

 

8.17 

13.65 

 

14.91 

11.04 

63.94 

37.15 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
จํานวน 

(n = 1,187) 
รอยละ 

(100.00) 
3. สาเหตุการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด(ตอ)   

    8) อยากรู/อยากทดลอง 785 66.13 

    9) ปญหาสวนตัว (ความรกั/การเรียน/โรคประจําตัว) 160 13.48 

    10) ไมตอบ  27 2.27 

4. ระยะเวลาท่ีเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

    1) ไมเกิน 1 ป 

    2) 1 - 2 ป 

    3) 3 - 4 ป 

    4) ๔ ปข้ึนไป 

5. มีรายไดจากการขายยาเสพติดตอครั้ง 

    1) ไมเกิน 1,000 บาท 

    2) 1,001 - 5,000 บาท 

    3) 5001 - 10,000 บาท 

    4) 10,001 - 15,000 บาท 

    5) 15,001 - 20,000 บาท 

    6) 20,001 ข้ึนไป 

6. วิธีการขายยาเสพติด 

    1) ทางโซเชียลมีเดีย (เฟซบุก/ไลน)  

        แลวนัดหมายสถานท่ี 

    2) ทางโทรศัพทแลวนัดหมายสถานท่ี 

    3) โดยตรง 

    4) โดยผานคนกลาง (มีเด็กเดินยา) 

    5) ไมตอบ 

7. ไดรับเงินในการขายยาเสพติดโดยวิธี 

    1) เงินสด 

    2) การโอนเขาบัญชีธนาคาร 

    3) ทรัพยสิน/สิ่งของมีคา 

    4) ไมตอบ 

 

600 

370 

166 

51 

 

184 

272 

140 

49 

40 

52 

 

294 

 

376 

114 

105 

7 

 

641 

128 

44 

6 

 

50.55 

31.17 

13.98 

4.30 

 

15.50 

22.91 

11.79 

4.13 

3.37 

4.38 

 

24.77 

 

31.68 

9.60 

8.85 

0.59 

 

54.00 

10.78 

3.71 

0.51 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
  

พฤติกรรมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
จํานวน 

(n = 1,187) 
รอยละ 

(100.00) 
8. หวงเวลาท่ีมีการขายยาเสพติด 

    1) 00.01 - 06.00 น. 

    2) 06.01 - 12.00 น. 

    3) 12.01 - 18.00 น. 

    4) 18.01 - 24.00 น. 

    5) แลวแตโอกาส 

9. วิธีการซ้ือยาเสพติด 

    1) ทางโซเชียลมีเดีย (เฟซบุก/ไลน )  

        แลวนัดหมายสถานท่ี 

    2) ทางโทรศัพทแลวนัดหมายสถานท่ี 

    3) โดยตรง 

    4) โดยผานคนกลาง (มีเด็กเดินยา) 

    5) ไมตอบ 

10. ไดรับเงินในการซ้ือยาเสพติดโดยวิธี 

    1) เงินสด 

    2) การโอนเขาบัญชีธนาคาร 

    3) ทรัพยสิน/สิ่งของมีคา 

    4) ไมตอบ 

11. หวงเวลาท่ีมีการซ้ือยาเสพติด 

    1) 00.01 - 06.00 น. 

    2) 06.01 - 12.00 น. 

    3) 12.01 - 18.00 น. 

    4) 18.01 - 24.00 น. 

    5) แลวแตโอกาส 

 

54 

45 

23 

61 

554 

 

276 

 

433 

233 

110 

16 

 

785 

165 

23 

18 

 

38 

59 

38 

84 

732 

 

4.55 

3.79 

1.94 

5.14 

46.67 

 

23.25 

 

36.48 

19.63 

9.27 

1.35 

 

66.13 

13.90 

1.94 

1.52 

 

3.20 

4.97 

3.20 

7.08 

61.67 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
  

พฤติกรรมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
จํานวน 

(n = 1,187) 
รอยละ 

(100.00) 

12) ไดกระทําความผิดในคดีอ่ืน ๆ 

    1) ลักทรัพย 

    2) วิ่งราวทรัพย 

    3) ชิงทรัพย 

    4) ปลนทรัพย 

    5) ฆาตกรรม 

    ๖) การขมขืนกระทําชําเรา 

    ๗) การใชความรุนแรง/การทํารายรางกาย 

    ๘) อ่ืน ๆ (เฉพาะคดียาเสพติด เปนตน) 

 

136 

15 

7 

12 

13 

32 

73 

390 

 

11.46 

1.26 

0.59 

1.01 

1.10 

2.70 

6.15 

32.86 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการกระทําความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติดของกลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดในคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีถูกควบคุม

อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. ท้ังหมดจํานวน

1,187 คน พบวา กลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนสวนใหญเคยกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในประเภทยาบา จํานวน 1,000 คน คิดเปนรอยละ 84.25 ซ่ึงมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด 

ในลักษณะเปนผูเสพ 450 คน คิดเปนรอยละ 37.91 และผูครอบครองเพ่ือจําหนายและเสพ 

จํานวน 446 คน คิดเปนรอยละ 37.57 ซ่ึงมีสาเหตุการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดจากการอยากรู/

อยากทดลอง จํานวน 785 คน คิดเปนรอยละ 66.13 ระยะเวลาท่ีเขาไปเก่ียวของไมเกิน 1 ป 

จํานวน 600 คน กลุมตัวอยางท่ีเปนผูขายหรือผูขนยาเสพติดมีรายไดจากการขาย/ขนยาเสพติด 

1,001 - 5,000 บาท ตอครั้ง จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 22.91 มีวิธีการขายทางโทรศัพท

แลวนัดหมายสถานท่ีรับยาเสพติด จํานวน 376 คน คิดเปนรอยละ 31.68 โดยใชเงินสดในการขาย 

จํานวน 641 คน คิดเปนรอยละ 54.00 หวงเวลาท่ีมีการขายคือ แลวแตโอกาสหรือขายในเวลาไหน

ก็ไดแลวแตสะดวก จํานวน 554 คน คิดเปนรอยละ 46.67 กรณีเปนกลุมตัวอยางเปนผูเสพ มีวิธีการ

ซ้ือยาเสพติดโดยทางโทรศัพทแลวนัดหมายสถานท่ีรับยาเสพติด จํานวน 433 คน คิดเปนรอยละ 

36.48 โดยใชเงินสดในการซ้ือยาเสพติด จํานวน 785 คน คิดเปนรอยละ 66.13 หวงเวลาท่ีมีการซ้ือ

ยาเสพติด คือ แลวแตโอกาสหรือขายในเวลาไหนก็ไดแลวแตสะดวก จํานวน 732 คน คิดเปนรอยละ 

61.67 สําหรับการกระทําความผิดในคดีอ่ืนกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดกระทําความผิดในคดีอ่ืน 

โดยจะกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดอยางเดียว จํานวน 390 คน คิดเปนรอยละ 32.86 และมี

พฤติกรรมกระทําความผิดในคดีลักทรัพย จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 11.46  
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 3) ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในปองกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 ตารางท่ี 3 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในปองกันและปราบปราม

การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม 
 

ความเช่ือม่ัน x ̄ S.D. รอยละ ระดับความเช่ือม่ัน 

1.ประสิทธิภาพในการปองกัน

ปราบปราม 
3.21 1.18 64.28 เชื่อม่ันปานกลาง 

2.การอํานวยความยุติธรรม 

ในการปฏิบัติงาน 
3.06 1.17 61.18 เชื่อม่ันปานกลาง 

รวม 3.14 1.18 62.73 เช่ือม่ันปานกลาง 
 

  จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ตํารวจในปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด ของกลุม

ตัวอยางซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 1,187 คน ในภาพรวมมีระดับความเชื่อม่ันอยู

ในเกณฑ “เช่ือม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.14 คิดเปนรอยละ 64.28  โดยในดานประสิทธิภาพ 

ในการปองกันปราบปราม กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เช่ือม่ันปานกลาง” 

มีคาเฉลี่ย 3.21 คิดเปนรอยละ 64.28 และในดานการอํานวยความยุติธรรม กลุมตัวอยางมีระดับ

ความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เช่ือม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.06 คิดเปนรอยละ 61.18    

 

 ตารางท่ี 4 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในปองกันและปราบปราม

การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 
 

  

ขอคําถาม 

ระดับความเช่ือม่ัน 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ประสิทธิภาพในการปองกันปราบปราม 3.21 1.18 64.28 
1. ทานเคยเห็น/ทราบ วาประชาชนใหขอมูลเบาะแส
ยาเสพติดกับเจาหนาท่ีตํารวจ      

243 258 450 153 83 2.64 1.15 52.84 

2. ทานเคยเห็นเจาหนาท่ีตํารวจออกตรวจตาม
โรงเรียน หอพัก รานเกม/อินเทอรเน็ต 

110 172 348 371 186 3.30 1.17 65.91 
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 ตารางท่ี 4 (ตอ)   
 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ตํารวจในปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดของ 
กลุมตัวอยางซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 1,187 คน ในภาพรวมมีระดับความ
เช่ือม่ันอยูในเกณฑ “เช่ือม่ันปานกลาง”  โดยในดานประสิทธิภาพในการปองกันปราบปราม  
กลุมตัวอยาง มีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เช่ือม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.21 คิดเปนรอยละ 
64.28 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความเชื่อม่ันมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจมีการ
จับกุมเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูเสพหรือผูจําหนายยาเสพติดอยางจริงจัง มีคาเฉลี่ย 3.80 คิดเปนรอยละ 
76.07 รองลงมา คือ กลุมตัวอยางเคยเห็นเจาหนาท่ีตํารวจออกตรวจตามโรงเรียน หอพัก  
รานเกม/อินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.30 คิดเปนรอยละ 65.91  กลุมตัวอยางเคยเห็นเจาหนาท่ีตํารวจ
เขาไปจัดอบรมโครงการแดร หรืออบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพติดในโรงเรียนหรือชุมชนท่ีทานพัก
อาศัย มีคาเฉลี่ย 3.11 คิดเปนรอยละ 62.29 และกลุมตัวอยางเคยเห็น/ทราบวาประชาชนใหขอมูล
เบาะแสยาเสพติดกับเจาหนาท่ีตํารวจ มีคาเฉลี่ย 2.64 คิดเปนรอยละ 52.84 ตามลําดับ สวนใน
ดานการอํานวยความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ 
“เช่ือม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.06 คิดเปนรอยละ 61.18 เม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา 

ขอคําถาม 

ระดับความเช่ือม่ัน 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

3. ทานเคยเห็นเจาหนาท่ีตํารวจเขาไปจัดอบรม
โครงการแดร หรืออบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด
ในโรงเรียนหรือชุมชนท่ีทานพักอาศัย  

148 231 318 317 173 3.11 1.24 62.29 

4. เจาหนาท่ีตํารวจมีการจับกุมเด็กและเยาวชน 
ท่ีเปนผูเสพหรือผูจําหนายยาเสพติดอยางจริงจัง 

72 77 257 387 394 3.80 1.15 76.07 

การอํานวยความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน 3.06 1.17 61.18 
1. เจาหนาท่ีตํารวจมีการอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติ
ใหกับเด็กและเยาวชนกอนดําเนินการสอบสวน 

122 216 438 315 96 3.04 1.09 60.79 

2. เจาหนา ท่ีตํารวจดําเนินการสอบสวนโดยมี 
สหวิชาชีพเขารวมในการสอบสวน เชน พนักงาน
อัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห เปนตน 

171 228 385 291 112 2.95 1.18 59.07 

3. เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวน
จับกุมคดียาเสพติดดวยความเปนธรรม 

103 168 401 328 187 3.28 1.15 65.53 

4. เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต ไมมีการรับเงินใตโตะ 

193 228 362 234 170 2.97 1.27 59.33 

รวม      3.14 1.17 62.73 



104 
 

ระดับความเชื่อม่ันมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดดวย
ความเปนธรรม มีคาเฉลี่ย 3.28 คิดเปนรอยละ 65.53 รองลงมา คือ เจาหนาท่ีตํารวจมีการอธิบาย
ข้ันตอนการปฏิบัติใหกับเด็กและเยาวชนกอนดําเนินการสอบสวน มีคาเฉลี่ย 3.04 คิดเปนรอยละ 
60.79 เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมมีการรับเงินใตโตะ มีคาเฉลี่ย 2.97 
คิดเปนรอยละ 59.33 และเจาหนาท่ีตํารวจดําเนินการสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพเขารวมในการสอบสวน 
เชน พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราห มีคาเฉลี่ย 2.95 คิดเปนรอยละ 59.07 
ตามลําดับ 
 

 4.1.2 กลุมตัวอยางประชาชนท่ัวไป 

 1) ขอมูลท่ัวไปของประชาชน 

 ตารางท่ี 5 ขอมูลท่ัวไปของประชาชน 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,208) 
รอยละ 

(100.00) 
1. พ้ืนท่ีพักอาศัย     

     ภาค 1 120 9.93 

     ภาค 2 120 9.93 
     ภาค 3 120 9.93 
     ภาค 4 121 10.02 
     ภาค 5 122 10.10 
     ภาค 6 121 10.02 
     ภาค 7 123 10.18 
     ภาค 8 121 10.02 
     ภาค 9 120 9.93 
     บช.น. 120 9.93 
2. เพศ 

    1) ชาย 

    2) หญิง 

3. อายุ 

    1) ไมเกิน 20 ป 

    2) 21 - 30 ป 

    3) 31 - 40 ป 

    4) 41 - 50 ป 

    5) 51 - 60 ป 

    6) ตั้งแต 61 ปข้ึนไป 

 

583 

625 

 

149 

272 

264 

271 

189 

63 

 

48.26 

51.74 

 

12.33 

22.52 

21.85 

22.43 

15.65 

5.22 
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 ตารางท่ี 5 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,208) 
รอยละ 

(100.00) 
4. สถานภาพ 

    1) โสด 

    2) สมรส 

    3) หยา/หมาย 

    4) อ่ืน ๆ (แยกกันอยูแตไมไดหยาราง) 

 

546 

550 

90 

22 

 

45.20 

45.53 

7.45 

1.82 

5. การศึกษา 

    1) ประถมศึกษา 

    2) มัธยมศึกษา/ปวช. 

    3) ปวส./อนุปริญญา 

    4) ปริญญาตรี 

    5) สูงกวาปริญญาตรี 

    6) ไมตอบ 

 

149 

334 

159 

465 

92 

9 

 

12.33 

27.65 

13.16 

38.49 

7.62 

0.75 

6. อาชีพหลัก 

    1) เกษตรกร 

    2) ลูกจางชั่วคราว/รับจางท่ัวไป 

    3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

    4) พนักงาน/ลูกจางบริษัท 

    5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

    6) วางงาน 

    7) กําลังศึกษาอยู 

    8) ไมตอบ 

 

117 

160 

226 

172 

282 

23 

170 

58 

 

9.69 

13.25 

18.71 

14.24 

23.34 

1.90 

14.07 

4.80 

7. ลักษณะชุมชนท่ีพักอาศัยในปจจุบัน 

    1) ชุมชนเมือง 

    2) ชุมชนชนบท 

    3) ชุมชนแออัด 

    4) บานจัดสรร/คอนโดมิเนียม/หอพัก 

    5) ไมตอบ 

 

624 

331 

14 

197 

42 

 

51.66 

27.40 

1.16 

16.31 

3.48 
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 ตารางท่ี 5 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,208) 
รอยละ 

(100.00) 
8. จํานวนสมาชิกภายในครอบครัวท่ีเปนเด็ก 

และเยาวชน 

    1) 1 คน 

    2) 2 คน 

    3) 3 คน 

    4) 4 คน ข้ึนไป 

    5) ไมมีสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนเด็กและเยาวชน 

 

 

264 

279 

150 

235 

280 

 

 

21.85 

23.10 

12.42 

19.45 

23.18 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชน ซ่ึงพักอาศัยอยู

ในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. ท้ังหมดจํานวน 1,208 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 625 คน คิดเปนรอยละ 51.74 มีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 272 คน คิดเปน 

รอยละ 22.52 สถานภาพสมรส จํานวน 550 คน คิดเปนรอยละ 45.53 การศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 465 คน คิดเปนรอยละ 38.49 สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 23.34 ประเภทท่ีพักอาศัยเปนชุมชนเมือง จํานวน 624 คน  

คิดเปนรอยละ 51.66 และไมมีสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนเด็กและเยาวชน จํานวน 280 คน คิดเปน

รอยละ 23.18 

 

 2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ตารางท่ี 6 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1. ทานเขารวม ปรึกษา หารือ กับเจาหนาท่ีตํารวจ 
และทําการศึกษาวิเคราะหปญหาและสาเหตุของเด็ก
และเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด  

313 334 405 119 37 2.37 1.06 47.30 

2. ทานมีสวนรวมกับโรงเรียน/ชุมชน/ผูปกครอง 
และเจาหนาท่ีตํารวจ ในการสอดสองดูแลเด็กและ  
เยาวชน ไมใหไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

181 263 454 229 81 2.81 1.11 56.13 
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 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติดของกลุมตัวอยางประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 1,208 คน 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการมีสวนรวมอยูในเกณฑ “มีสวนรวมนอย” มีคาเฉลี่ย 2.54 

คิดเปนรอยละ 50.70 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมอยูใน

เกณฑ “มีสวนรวมปานกลาง” ในประเด็นการมีสวนรวมกับโรงเรียน/ชุมชน/ผูปกครอง และเจาหนาท่ี

ตํารวจสอดสองดูแลเด็กและเยาวชน ไมใหไปเก่ียวของกับยาเสพติด และประเด็นการมีสวนรวมในการ

แบงปนความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับคนในชุมชน มีคาเฉลี่ย 2.81  

คิดเปนรอยละ 56.13 และมีคาเฉลี่ย 2.65 คิดเปนรอยละ 52.98 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยาง 

ท่ีมีความเห็นตอระดับการมีสวนรวมอยูเกณฑ “มีสวนรวมนอย” ในประเด็นการใหขอมูล เบาะแส 

เก่ียวกับยาเสพติดใหกับเจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยงานภาครัฐอยูในเกณฑ มีคาเฉลี่ย 2.48 คิดเปน

รอยละ 49.59 การรวมฝกอบรม ใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับคนใน

ชุมชน มีคาเฉลี่ย 2.48 คิดเปนรอยละ 49.57 การมีสวนรวม ติดตาม และประเมินผลในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดกับเจาหนาท่ีตํารวจ มีคาเฉลี่ย 2.43 คิดเปนรอยละ 48.64 และใน

ประเด็นการเขารวม ปรึกษา หารือ กับเจาตํารวจ และทําการศึกษาวิเคราะหปญหาและสาเหตุของ

เด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 2.37 คิดเปนรอยละ 47.30 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

3. ทานมีสวนรวมในการใหขอมูล เบาะแส เก่ียวกับ
ยาเสพติดใหกับเจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยงาน
ภาครัฐ 

289 333 356 178 52 2.48 1.13 49.59 

4. ทานมีสวนรวมในการแบงปนความรู ในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับคนในชุมชน 

216 302 438 194 58 2.65 1.09 52.98 

5. ทานรวมฝกอบรม ใหความรูในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหกับคนในชุมชน 

310 302 352 196 48 2.48 1.15 49.57 

6. ทานมีสวนรวม ติดตามและประเมินผล ในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกับเจาหนาท่ี
ตํารวจ 

313 323 356 169 47 2.43 1.13 48.64 

รวม      2.54 1.11 50.70 
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 2) ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปราม
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ตารางท่ี 7 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม 

 

ขอคําถาม x ̄ S.D. รอยละ ระดับความเช่ือม่ัน 

1.ประสิทธิภาพในการปองกัน
ปราบปราม 

2.95 1.05 58.94 ปานกลาง 

2.ความเชื่อม่ันในการอํานวย 
ความยุติธรรม 

3.11 0.99 62.11 ปานกลาง 

รวม 3.03 1.02 60.53 ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม 

ของกลุมตัวอยางประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 1,208 คน พบวา 

กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เช่ือม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.03 คิดเปนรอยละ 

60.53 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เชื่อม่ัน

ปานกลาง” เหมือนกันท้ัง 2 ประเด็น โดยในประเด็นประสิทธิภาพในการปองกันปราบปราม  

มีคาเฉลี่ย 2.95 คิดเปนรอยละ 58.94 และความเชื่อม่ันในการอํานวยความยุติธรรม มีคาเฉลี่ย 

3.11 คิดเปนรอยละ 62.11 

 

 ตารางท่ี 8 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด ในดานประสิทธิภาพในการปองกัน
ปราบปราม 
 

ขอคําถาม 

ระดับความเช่ือม่ัน 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1. เจาหนา ท่ีตํารวจประสานความรวมมือจาก
ประชาชนในการใหขอมูล เบาะแส เพ่ือสืบสวน
ดําเนินคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

141 265 476 265 61 2.87 1.04 57.35 

2. เจาหนาท่ีตํารวจประสานงานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือปองกันปราบปรามยาเสพติด 

107 228 490 306 77 3.01 1.03 60.30 
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 ตารางท่ี 8 (ตอ)   
 

 
 

  จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด ในดานความ

เชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจของกลุมตัวอยางประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี  

ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 1,208 คน กลุมตัวอยางประชาชนมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ 

“เช่ือม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 2.95 คิดเปนรอยละ 58.94 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา 

กลุมตัวอยางมีระดับเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” เหมือนกันทุกประเด็น โดยในประเด็น 

มีระดับความเชื่อม่ันสูงท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจสามารถสืบสวน ดําเนินคดี และขยายผลเพ่ือจับกุม

กับผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดรายใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.03 คิดเปนรอยละ 60.68 

รองลงมา คือ เจาหนาท่ีตํารวจประสานงานรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือปองกัน

ปราบปรามยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 3.01 คิดเปนรอยละ 60.30 เจาหนาท่ีตํารวจจัดอบรมใหความรู

เก่ียวกับกฎหมาย บทลงโทษ และผลกระทบของยาเสพติดอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ย 2.87 คิดเปน

รอยละ 57.42 และ เจาหนาท่ีตํารวจประสานความรวมมือจากประชาชนในการใหขอมูล เบาะแส 

เพ่ือสืบสวนดําเนินคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด คาเฉลี่ย 2.87 คิดเปนรอยละ 57.35 ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเช่ือม่ัน 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

3. เจาหนาท่ีตํารวจจัดอบรมใหความรู เ ก่ียวกับ 
กฎหมาย บทลงโทษ และผลกระทบของยาเสพติด
อยางสมํ่าเสมอ 

140 284 448 264 72 2.87 1.07 57.42 

4. เจาหนาท่ีตํารวจสามารถสืบสวน ดําเนินคดี และ
ขยายผลเพ่ือจับกุมกับผู ท่ีเ ก่ียวของกับยาเสพติด 
รายใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

109 227 478 302 92 3.03 1.05 60.68 

รวม      2.95 1.05 58.94 
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 ตารางท่ี 9 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด ในดานการอํานวยความยุติธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 
 

 

  

 จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดในดานการอํานวย

ความยุติธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจของกลุมตัวอยางประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 1,208 คน กลุมตัวอยางประชาชนมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ 

“เช่ือม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.11 คิดเปนรอยละ 62.11 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา 

ตัวอยางมีระดับเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” เหมือนกันทุกประเด็น โดยในประเด็นท่ีมี

ระดับความเชื่อม่ันสูงท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจมีความรู ความสามารถในการบังคับใชกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดมีคาเฉลี่ย 3.21 คิดเปนรอยละ 64.27 รองลงมา คือ เจาหนาท่ีตํารวจ

สามารถบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดไดอยางรวดเร็ว ตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด มีคาเฉลี่ย 3.10 คิดเปนรอยละ 61.97  เจาหนาท่ีตํารวจบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยา

เสพติดอยางถูกตอง เปนธรรม และเทาเทียมกัน มีคาเฉลี่ย 3.08 คิดเปนรอยละ 61.62 

และเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบ  

มีคาเฉลี่ย 3.03 คิดเปนรอยละ 60.56 ตามลําดับ 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเช่ือม่ัน 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1. เจาหนาท่ีตํารวจมีความรู ความสามารถในการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

64 168 528 342 106 3.21 0.97 64.27 

2. เจาหนาท่ีตํารวจบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ยาเสพติดอยางถูกตอง เปนธรรมและเทาเทียมกัน 

103 179 531 307 88 3.08 1.01 61.62 

3. เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบ 

98 209 547 269 85 3.03 1.00 60.56 

4. เจาหนาท่ีตํารวจสามารถบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับยาเสพติดไดอยางรวดเร็ว ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

71 217 535 292 93 3.10 0.98 61.97 

รวม      3.11 0.99 62.11 
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 4.1.3 กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและ
งานสืบสวน 

 1) ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและ
งานสืบสวน 

 ตารางท่ี 10 ขอมูลท่ัวไปของของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,214) 
รอยละ 

(100.00) 
1. พ้ืนท่ีพักอาศัย     

     ภาค 1 120 9.88 

     ภาค 2 120 9.88 
     ภาค 3 121 9.97 
     ภาค 4 120 9.88 
     ภาค 5 126 10.38 
     ภาค 6 120 9.88 
     ภาค 7 123 10.13 
     ภาค 8 122 10.05 
     ภาค 9 120 9.88 
     บช.น. 122 10.05 
2. ช้ันยศ 

    ส.ต.ต.-ส.ต.อ. 

    จ.ส.ต.- ด.ต. 

    ร.ต.ต.-ร.ต.อ. 

    พ.ต.ต-พ.ต.อ. 

    พ.ต.อ. พิเศษข้ึนไป 

3. ตําแหนง 

    1) ผูบังคับหมู 

    2) รองสารวัตร 

    3) สารวัตร 

    4) รองผูกํากับการ 

    5) ผูกํากับการ 

    6) สูงกวาผูกํากับการข้ึนไป 

 

340 

589 

245 

40 

0 

 

916 

255 

36 

7 

0 

0 

 

28.01 

48.52 

20.18 

3.29 

0.00 

 

75.45 

21.00 

2.97 

0.58 

0.00 

0.00 
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 ตารางท่ี 10 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,214) 
รอยละ 

(100.00) 
4. สายงานท่ีทานปฏิบัติอยูในปจจุบัน 

    1) ปองกันปราบปราม 

    2) สืบสวน 

 

912 

302 

 

75.12 

24.88 

5. อายุราชการ 

    1) ไมเกิน 10 ป 

    2) 11 - 20 ป 

    3) 21 - 30 ป 

    4) 31 - 40 ป 

    5) ตั้งแต 41 ป ข้ึนไป 

 

433 

219 

419 

119 

24 

 

35.67 

18.04 

34.51 

9.80 

1.98 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน 

    1) ไมเกิน 10 ป 

    2) 11 - 20 ป 

    3) 21 - 30 ป 

    4) 31 - 40 ป 

    5) ตั้งแต 41 ป ข้ึนไป 

 

681 

249 

234 

44 

6 

 

56.10 

20.51 

19.28 

3.62 

0.49 
 

จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน ในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. ท้ังหมดจํานวน 

1,214 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมียศ จ.ส.ต. - ด.ต. จํานวน 589 คน คิดเปนรอยละ 48.50 

ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู จํานวน 916 คน คิดเปนรอยละ 75.45 โดยอยูในสายงานปองกัน

ปราบปราม จํานวน 912 คน คิดเปนรอยละ 75.12 มีอายุราชการไมเกิน 10 ป จํานวน 433 คน 

คิดเปนรอยละ 35.67 และระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานไมเกิน 10 ป จํานวน 681 คน 

คิดเปนรอยละ 56.10 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 2) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ตารางท่ี 11 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม 

ปญหาและอุปสรรค x ̄ S.D. รอยละ ระดับความเห็น 

1.ภายในหนวยงาน 3.60 0.97 72.04 มาก 

2.ภายนอกหนวยงาน 3.78 0.90 75.55 มาก 

รวม 3.69 0.94 73.80 มาก 

 

  จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไข

ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวมของกลุมตัวอยาง

เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน ในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 

และ บช.น. มีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูใน “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ย 3.69  

คิดเปนรอยละ 73.80 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ตัวอยางมีความเห็นอยูใน “ระดับมาก” 

เหมือนกันทุกประเด็น โดยมีความเห็นตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหา 

การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดภายนอกหนวยงานมากกวาภายใน

หนวยงาน มีคาเฉลี่ย 3.78 คิดเปนรอยละ 75.55 และมีคาเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.04 

ตามลําดับ  

 

 ตารางท่ี 12 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดภายในหนวยงาน 
 

  

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1. การขาดแคลนกําลังพลในการปฏิบัติงาน 33 121 358 416 286 3.66 1.03 73.20 

2. การขาดแคลน วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ และ

ยานพาหนะ ในการปฏิบัติงาน 

31 104 263 467 349 3.82 1.02 76.46 

3. การขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานในการ

ปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด  

33 150 507 388 136 3.37 0.93 67.31 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 

 

 จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหา
การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดภายในหนวยงานของกลุมตัวอยาง
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน ในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 
และ บช.น. จํานวน 1,208 คน มีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูในเกณฑ 
“มาก” มีคาเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.04 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ตัวอยางมี
ความเห็นอยูใน “ระดับมาก” เหมือนกันทุกประเด็น โดยมีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับสูงท่ีสุด คือการขาดแคลน วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ และยานพาหนะ ในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.82 คิดเปนรอยละ 76.46 รองลงมา คือ มีขอจํากัดและขอยกเวนในการ
บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด ทําให
เปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีมีคาเฉลี่ย 3.80 คิดเปนรอยละ 75.98  ปญหาการขาดแคลนกําลังพล
ในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.66 คิดเปนรอยละ 73.20 ปญหาการขาดความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงานปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด คาเฉลี่ย 3.37 คิดเปนรอยละ 67.31 และ
ปญหาการมีข้ันตอนและใชเวลาในการดําเนินการมาก เนื่องจากตองมีสหวิชาชีพเขารวมในการ
ปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 3.36 คิดเปนรอยละ 67.23  ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

4. การปฏิบัติงานมีข้ันตอนและใชเวลาดําเนินการ

มาก เนื่องจากจะตองมีสหวิชาชีพเขารวมในการ

ปฏิบัติงานดวย  

31 150 524 367 142 3.36 0.93 67.23 

5. การมีขอจํากัดและขอยกเวนในการบังคับใช

กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ 

เด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดทําใหเปน

อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี 

25 78 298 528 285 3.80 0.94 75.98 

รวม      3.60 0.97 72.04 
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 ตารางท่ี 13 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดภายนอกหนวยงาน 
 

  

 

 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไข

ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดภายนอกหนวยงานของ 

กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน ในพ้ืนท่ี 

ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 1,208 คน มีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูใน

เกณฑ “มาก” มีคาเฉลี่ย 3.78 คิดเปนรอยละ 75.55 โดยกลุมตัวอยางมีความเห็นอยูใน “ระดับมาก” 

เหมือนกันทุกประเด็น โดยมีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงท่ีสุด คือ 

ปญหาเด็กและเยาวชนท่ีผานการบําบัดยังกลับไปเก่ียวของกับยาเสพติดเนื่องจากอยูในสภาพแวดลอม

เดิม ๆ มีคาเฉลี่ย 3.95 คิดเปนรอยละ 79.04 รองลงมา คือ ปญหาเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรม

เก่ียวกับยาเสพติดเพ่ิมจํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็ว และขยายไปยังกลุมเด็กท่ีมีอายุนอยลงจนถึง 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1. ครอบครัว/ชุมชน ยังขาดการยอมรับวาเด็ก และ

เยาวชน มีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด 

14 73 275 577 275 3.85 0.88 76.90 

2. ครอบครัว/ชุมชน ไมใหความรวมมือในการแกไข

ปญหายาเสพติดอยางจริงจัง อาทิ ไมนําเด็กและ

เยาวชนเขาสูการบําบัด เพราะกลัวเสียชื่อเสียงและ

กลัวผูมีอิทธิพล 

25 85 326 516 262 3.75 0.94 74.91 

3. เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมจํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็ว และขยายไปยังกลุม

เด็กท่ีมีอายุนอยลงจนถึงชั้นประถมศึกษา 

12 72 272 565 293 3.87 0.88 77.38 

4. เ ด็กและเยาวชนท่ีผานการบําบัดยังกลับไป

เก่ียวของกับยาเสพติด เนื่องจากอยูในสภาพแวดลอม

เดิมๆ 

6 67 259 529 353 3.95 0.88 79.04 

5. การขาดการทํางานท่ีมีการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานปองกัน

ปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด     

20 135 473 420 166 3.48 0.92 69.51 

รวม      3.78 0.90 75.55 
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ชั้นประถมศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.87 คิดเปนรอยละ 77.38 ปญหาครอบครัว/ชุมชน ไมยอมรับวาเด็ก 

และเยาวชน มีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 3.85 คิดเปนรอยละ 76.90 ปญหา

ครอบครัว/ชุมชน ยังขาดการยอมวาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 

3.75 คิดเปนรอยละ 74.91  และปญหาการขาดการบูรณาการในการทํางานรวมกับหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของในการปองกันปราบปรามกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 3.48 คิดเปนรอยละ 

69.51 ตามลําดับ 
 

 3) มาตรการในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
 ตารางท่ี 14 มาตรการทางสังคมในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็ก 
และเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม 
 

มาตรการ x ̄ S.D. รอยละ ระดับความเห็น 

1.มาตรการทางสังคม 3.13 0.9 62.58 ปานกลาง 

2.มาตรการในการปองกัน
และปราบปราม 

3.42 0.91 68.41 มาก 

รวม 3.28 0.91 65.50 ปานกลาง 
 

  จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหความเห็นตอมาตรการในการแกไขปญหาการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวมของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน ในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 

1,208 คน มีความเห็นวามาตรการในการแกไขปญหาอยูใน “ระดับปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.28 

คิดเปนรอยละ 65.50 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอมาตรการ 

ในการปองกันและปราบปรามอยูใน “ระดับมาก”  มีคาเฉลี่ย 3.42 คิดเปนรอยละ 68.41 

และมีความเห็นตอมาตรการทางสังคมอยูใน “ระดับปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.13 คิดเปนรอยละ 

62.58 
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    ตารางท่ี 15 มาตรการทางสังคมในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในดานมาตรการทางสังคม 
 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1. การจัดประชุมชาวบาน /ผูนําชุมชน /อสม. /ผูนํา

ตามธรรมชาติ เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือแกไข

ปญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน   

31 265 539 301 78 3.11 0.90 62.14 

2. การรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ

แกปญหายาเสพติด   
     -ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับผูปกครอง เด็กและ

เยาวชน 

      -คัดแยกเด็กที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดในชุมชน “กลุมเส่ียง/

ผูเสพ/ผูคา”  

        และนําเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดเขา 

สูการบําบัด 

      -ติดตามและประเมินผลการดําเนินการในการแกไขปญหายาเสพติด 

      -เฝาระวังเพื่อมิใหเด็กและเยาวชนกลับไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

26 239 531 306 112 3.20 0.93 63.94 

3. การประสานความรวมมือการปฏิบัติ งานกับ

หนวยงานในชุมชน “โรงเรียน/รานคา/วัด” 

35 203 558 345 73 3.18 0.88 63.59 

4. จัดกิจกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

สถานศึกษา อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เขาวัด 

การจัดตั้ งชมรม TO BE NUMBER ONE หรือกลุ ม

เยาวชนเพ่ือนชวยเพ่ือนในโรงเรียน 

29 246 577 287 75 3.11 0.88 62.19 

5. สรางกติกาหรือเง่ือนไขเพ่ือประกาศเปนวาระของ

ชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติด  

     -การยกยองหรือชมเชยครอบครัวท่ีปองกันไมให

สมาชิกเก่ียวของกับยาเสพติด  

     -กําหนดกติกาในการลงโทษสําหรับครอบครัวท่ี

ปลอยปละละเลยใหสมาชิกไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

47 277 528 289 72 3.05 0.93 61.02 

รวม      3.13 0.90 62.58 
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 จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหความเห็นตอมาตรการในการแกไขปญหาการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในดานมาตรทางสังคมของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ี

ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน ในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. 

จํานวน 1,208 คน มีความเห็นตอมาตรการทางสังคมอยู “ระดับปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.13  

คิดเปนรอยละ 62.58  โดยกลุมตัวอยางมีความเห็นอยูใน “ระดับปานกลาง” เหมือนกันทุกประเด็น 

โดยมีความเห็นตอมาตรการทางสังคมอยูในระดับสูงท่ีสุด คือ การรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการ

ในการแกปญหายาเสพติด มีคาเฉลี่ย 3.20 คิดเปนรอยละ 63.94 รองลงมา คือ การประสานความ

รวมมือการปฏิบัติงานกับหนวยงานในชุมชน “โรงเรียน/รานคา/วัด” มีคาเฉลี่ย 3.18 คิดเปนรอยละ 

63.59 และจัดกิจกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา อาทิ กิจกรรมละลาย

พฤติกรรม เขาวัด การจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE หรือกลุมเยาวชนเพ่ือนชวยเพ่ือนใน

โรงเรียน รวมถึงการจัดประชุมชาวบาน/ผูนําชุมชน/อสม./ผูนําตามธรรมชาติ เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีคาเฉลี่ย 3.11 คิดเปนรอยละ 62.19 และมาตรการ

ในการสรางกติกาหรือเง่ือนไขเพ่ือประกาศเปนวาระของชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติด มีคาเฉลี่ย 

3.05 คิดเปนรอยละ 61.02 ตามลําดับ 
 

 ตารางท่ี 16 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการแกไขปญหาการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ในดานในการปองกันและปราบปราม 
 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1. ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ กําชับใหเจาหนาท่ี

ตํารวจ กวดขันจับกุมการกระทําความผิดของเด็กและ

เยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

24 89 361 554 186 3.65 0.89 73.00 

2. หนวยงานมีการประชุมรวมกับหนวยงานอ่ืน อาทิ 

สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือรวมแนวทางในการแกไขปญหาการ

กระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติด 

25 163 518 397 111 3.33 0.89 66.69 

3. หนวยงานมีการกําชับให กต.ตร. สน./สภ. ให

สอดสองประชาชน ในชุมชน/หมูบานท่ีมีพฤติกรรมสอ

เปนผูกระทําผิดเก่ียวของกับยาเสพติด และแสวงหา

ความรวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแสขอมูล 

25 146 472 446 125 3.41 0.90 68.24 
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 ตารางท่ี 16 (ตอ) 
 

 

 จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะหความเห็นตอมาตรการในการแกไขปญหาการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในดานมาตรทางในการปองกันและปราบปราม 

ของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน  

ในพ้ืนท่ี ภาค 1-9 และ บช.น. จํานวน 1,208 คน มีความเห็นตอมาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามอยูใน “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ย 3.42 คิดเปนรอยละ 68.41 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น

พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอมาตรการในการปองกันและปราบปรามอยูใน “ระดับมาก” คือ 

ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ กําชับใหเจาหนาท่ีตํารวจ กวดขันจับกุมการกระทําความผิดของเด็กและ

เยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 3.65 คิดเปนรอยละ 73.00 หนวยงานดําเนินการแตงตั้ง

ใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดอยางชัดเจน

และเปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ย 3.52 คิดเปนรอยละ 70.41 หนวยงานมีมาตรการบังคับใชกฎหมาย 

เพ่ือการขยายผลการจับกุมเพ่ือดําเนินการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจนถึงผูคา 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

4. หนวยงานดําเนินการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย บทลงโทษ ผลกระทบและการปองกัน

ตนเองจากยาเสพติดใหกับเด็กหรือเยาวชนท่ัวไป 

และเด็กหรือเยาวชนท่ีอยูในกลุมเสี่ยง และประชาชน

ท่ัวไปอยางสมํ่าเสมอ 

22 208 495 397 92 3.27 0.90 65.42 

5. หนวยงานมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเก่ียวกับ

เด็ ก  เ ยาวชน  และประชาชน  ท่ี มีพฤ ติกรรม    

เก่ียวของกับยาเสพติดใหเปนปจจุบัน 

30 195 508 387 94 3.26 0.91 65.27 

6. หนวยงานมีมาตรการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการขยายผล

การจับกุมเพ่ือดําเนินการปราบปรามการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจนถึงผูคารายใหญ 

25 145 429 438 177 3.49 0.95 69.84 

7. หนวยงานดําเนินการแตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบใน

การกํากับดูแลการปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

19 131 429 469 166 3.52 0.91 70.41 

รวม      3.42 0.91 68.41 
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รายใหญ มีคาเฉลี่ย 3.49 คิดเปนรอยละ 69.84 หนวยงานมีการกําชับให กต.ตร.สน./สภ. 

ใหสอดสองประชาชนในชุมชน/หมูบาน ท่ีมีพฤติกรรมสอเปนผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด และแสวงหา

ความรวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแสขอมูลคาเฉลี่ย 3.41 คิดเปนรอยละ 68.24 ตามลําดับ 

และกลุมตัวอยางมีความเห็นตอมาตรการในการปองกันและปราบปรามอยูใน “ระดับปานกลาง” คือ 

หนวยงานมีการประชุมรวมกับหนวยงานอ่ืน อาทิ สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือรวมกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการกระทําของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับ 

ยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 3.33 คิดเปนรอยละ 66.69 หนวยงานดําเนินการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย บทลงโทษ ผลกระทบและการปองกันตนเองจากยาเสพติดใหกับเด็กหรือเยาวชนท่ัวไป 

และเด็กหรือเยาวชนท่ีอยูในกลุมเสี่ยง และประชาชนท่ัวไปอยางสมํ่าเสมอ คาเฉลี่ย 3.27 คิดเปน 

รอยละ 65.42 และหนวยงานมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีมี

พฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดใหเปนปจจุบัน คาเฉลี่ย 3.26 คิดเปนรอยละ 65.27   

 

4.2 การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรกับลักษณะพฤติกรรมการเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด  
 4.2.1 ความสัมพันธของการพักอาศัยรวมกันกับบุคคลของเด็กและเยาวชนกับลักษณะ
พฤติกรรมการเกี่ยวของกับยาเสพติด  
  ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการพักอาศัยรวมกับบุคคลของเด็กและเยาวชนกับ
พฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด  
 

การพักอาศัยรวมกับบุคคล 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

ครอบครอง
เพ่ือจําหนาย 

ผูเสพ 
ครอบครอง 
จําหนาย 
และเสพ 

เด็กเดินยา อ่ืน รวม 

อยูกับครอบครัว(พอ-แม) 160 328 321 36 4 849 
อยูกับญาติ(ลุง/ปา/นา/อา) 58 79 67 9 2 215 
อยูกับเพ่ือน(คนรัก) 10 17 23 1 1 52 
อยูตามลําพัง 0 7 7 0 0 14 
ไมตอบ 8 19 28 0 0 57 

รวม 236 450 446 46 9 1,187 
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  ตารางท่ี 18 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของการพักอาศัยรวมกับบุคคลของเด็ก
และเยาวชนกับพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
 

ขอความ 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

การพักอาศัยรวม  ระหวางกลุม 11.32 4 2,830 2.890 0.021 
กับบุคคล ภายในกลุม 1,157.412 1,182 0.979   
 รวม 1,168.733 1,186    

 * P ≤ 0.05 
  จากตารางท่ี 17 แสดงคาเฉลี่ยของการพักอาศัยรวมกับบุคคลของเด็กและเยาวชนกับ
ลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด พบวาเด็กและเยาวชนท่ีพักอาศัยอยูกับครอบครัว 
(พอ/แม) มีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดเปนอันดับหนึ่ง โดยมีพฤติกรรมเปนผูเสพมากท่ีสุด   
  เม่ือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของการพักอาศัยรวมกับบุคคลของเด็กและ
เยาวชน พบวา การพักอาศัยรวมกับบุคคลของเด็กและเยาวชนท่ีแตกตางกันสงผลตอลักษณะ
พฤติกรรมการเ ก่ียวของกับยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.021 
(F =2.890, p = 0.021) ดังแสดงตามตารางท่ี 18 
 
 4.2.2 ความสัมพันธของสถานภาพครอบครัวของเด็กและเยาวชนกับลักษณะพฤติกรรม
การเกี่ยวของกับยาเสพติด  
  ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสถานภาพครอบครัวของเด็กและเยาวชนกับ
พฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด  
 

สถานภาพครอบครัว 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

ครอบครอง
เพ่ือจําหนาย 

ผูเสพ 
ครอบครอง 
จําหนาย 
และเสพ 

เด็กเดินยา อ่ืน รวม 

พอแมอยูรวมกัน 119 182 210 14 3 528 
พอแมแยกกันอยู/หยาราง 98 217 198 27 6 546 
พอหรือแมเสียชีวิต 18 39 32 2 0 91 
ไมตอบ 1 12 6 3 0 22 

รวม 236 450 446 46 9 1,187 
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  ตารางท่ี 20 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของสถานภาพครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนกับลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด 
 

ขอความ 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

สถานภาพครอบครัว ระหวางกลุม 6.499 4 1.612 3.341 0.010 
 ภายในกลุม 570.434 1,182 0.483   
 รวม 576.883 1,186    

 * P ≤ 0.05 
  จากตารางท่ี 19 แสดงคาเฉลี่ยของสถานภาพครอบครัวของเด็กและเยาวชนกับลักษณะ
พฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด  พบวา เด็กและเยาวชนท่ีพอแมแยกกันอยู/ หยาราง มีพฤติกรรม
เก่ียวของกับยาเสพติดมากท่ีสุด โดยมีพฤติกรรมเปนผูเสพ   
  เม่ือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของสถานภาพครอบครัวของเด็กและเยาวชน 
พบวา สถานภาพครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีแตกตางกันสงผลตอลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของ
กับยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.010 (F =3.341, p = 0.010)  
ดังแสดงตามตารางท่ี 20 
 
 4.2.3 ความสัมพันธของรายไดจากการขายยาเสพติดของเด็กและเยาวชน (กรณีเปน 
ผูจําหนาย) กับลักษณะพฤติกรรมการเกี่ยวของกับยาเสพติด  
  ตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของรายไดจากการขายยาเสพติดของเด็กและเยาวชน
(กรณีเปนผูจําหนาย) กับลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด  
 

รายไดจากการขายยาเสพติด 
 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

ครอบครอง
เพ่ือจําหนาย 

ผูเสพ 
ครอบครอง 
จําหนาย 
และเสพ 

เด็กเดินยา อ่ืน รวม 

ไมเกิน 1,000 บาท/วัน 72 0 86 18 8 184 
1,001-5,000 บาท/วัน 84 0 171 17 0 272 
5,001-10,000 บาท/วัน 37 0 98 4 1 140 
10,001-15,000 บาท/วัน 14 0 35 0 0 49 
1,5001-20,000 บาท/วัน 12 0 23 5 0 40 
20,001 บาทข้ึนไป/วัน 17 0 33 2 0 52 

รวม 236 0 446 46 9 737 
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  ตารางท่ี 22 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของรายไดจากการขายยาเสพติดของ
เด็กและเยาวชน (กรณีเปนผูจําหนาย) กับลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด  
 

ขอความ 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

รายไดจากการขาย ระหวางกลุม 28.643 3 9.546 4.716 0.003 
ยาเสพติดตอครั้ง ภายในกลุม 1,485.354 733 2.026   
 รวม 1,514.003 736    

 * P ≤ 0.05 
  จากตารางท่ี 21 แสดงคาเฉลี่ยของรายไดจากการขายยาเสพติดของเด็กและเยาวชน
(กรณีเปนผูจําหนาย) กับลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด พบวา สาเหตุอันดับหนึ่งท่ีทําให
เด็กและเยาวชนเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด คือ การอยากรู/อยากทดลอง รองลงมา คือ เพ่ือนชักชวน 
รวมถึงตองการหารายได และมีลักษณะพฤติกรรมเปนท้ังผูจําหนาย ครอบครอง และผูเสพมากท่ีสุด   
  เม่ือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของรายไดจากการขายยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน (กรณีเปนผูจําหนาย) พบวา รายไดจากการขายยาเสพติดของเด็กและเยาวชน (กรณีเปน 
ผูจําหนาย) ท่ีแตกตางกันสงผลตอลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติดแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.003 (F =4.716, p = 0.003) ดังแสดงตามตารางท่ี 22 
 

 4.2.3 ความสัมพันธของสาเหตุการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนกับ
ลักษณะพฤติกรรมการเกี่ยวของกับยาเสพติด  
  ตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสาเหตุการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชนกับลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด  
 

สาเหตุท่ียุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

ครอบครอง
เพ่ือจําหนาย 

ผูเสพ 
ครอบครอง 
จําหนาย 
และเสพ 

เด็กเดินยา อ่ืน รวม 

ท่ีพักอยูในแหลงม่ัวสุม 69 124 183 13 2 391 

สมาชิกในครอบครัว 
เก่ียวของกับยาเสพติด 

26 30 38 3 0 97 

ครอบครัวมีฐานะยากจน 34 38 77 12 1 162 

ครอบครัวแตกแยก/หยาราง 38 61 71 6 1 177 

ไมไดรับการเอาใจใสจากพอแม 29 42 54 6 0 131 

เพ่ือนชักชวน 128 302 301 22 6 759 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
 

สาเหตุท่ียุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

ครอบครอง
เพ่ือจําหนาย 

ผูเสพ 
ครอบครอง 
จําหนาย 
และเสพ 

เด็กเดินยา อ่ืน รวม 

ตองการหารายได 110 70 237 24 0 441 

อยากรู/อยากทดลอง 110 313 336 21 5 785 

ปญหาสวนตัว(ความรัก/ 
การเรียน/โรคประจําตัว) 

17 64 77 2 0 160 

ไมตอบ 4 14 9 0 0 27 

รวม 565 1,058 1,383 109 15 3,130 

 *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
  ตารางท่ี 24 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของสาเหตุการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนกับลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด  
  

ขอมูลท่ัวไป 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

พักอาศัยในแหลง ระหวางกลุม 4.752 4 1.188 5.455 0.000 
ม่ัวสุม ภายในกลุม 257.452 1,182 0.218   
 รวม 262.204 1,186    
สมาชิกในครอบครัว ระหวางกลุม 0.371 4 0.093 1.236 0.294 
เก่ียวของกับ  ภายในกลุม 88.702 1,182 0.075   
ยาเสพติด รวม 89.073 1,186    
ครอบครัวยากจน ระหวางกลุม 2.533 4 0.633 5.449 0.000 
ตองการหารายได ภายในกลุม 137.353 1,182 0.116   
 รวม 139.890 1,186    
ครอบครัวแตกแยก ระหวางกลุม 0.191 4 0.048 0.374 0.827 
 ภายในกลุม 150.416 1,182 0.127   
 รวม 150.607 1,186    
พอแมไมเอาใจใส ระหวางกลุม 0.347 4 0.087 0.882 0.474 
 ภายในกลุม 116.196 1,182 0.098   
 รวม 116.543 1,186    
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ตารางท่ี 24 (ตอ)   
  

ขอมูลท่ัวไป 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

เพ่ือนชักชวน ระหวางกลุม 4.437 4 1.109 4.870 0.001 
 ภายในกลุม 269.238 1,182 0.228   
 รวม 273.675 1,186    
ตองการหารายได ระหวางกลุม 36.779 4 9.195 45.213 0.000 
ของตนเอง ภายในกลุม 240.379 1,182 0.203   
 รวม 277.158 1,186    
อยากรู/ทดลอง ระหวางกลุม 15.330 4 3.832 18.082 0.000 
 ภายในกลุม 250.525 1,182 0.212   
 รวม 265.855 1,186    
ปญหาสวนตัว ระหวางกลุม 2.141 4 0.535 4.641 0.001 
 ภายในกลุม 136.293 1,182 0.115   
 รวม 138.433 1,186    
ไมตอบ ระหวางกลุม 0.071 4 0.018 0.795 0.528 
 ภายในกลุม 26.315 1,182 0.022   
 รวม 26.386 1,186    

 * P ≤ 0.05 
  จากตารางท่ี 23 แสดงคาเฉลี่ยของสาเหตุการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนกับลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติด  พบวา  สาเหตุอันหนึ่งท่ีทําใหเด็กและ
เยาวชนเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด คือ เพ่ือนชักชวน รองลงมาเปนการอยากรู/อยากทดลอง 
และมีลักษณะพฤติกรรมเปนท้ังผูจําหนาย ครอบครอง และผูเสพมากท่ีสุด   
  เม่ือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของสาเหตุการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดของ
เด็กและเยาวชน พบวา  
   - สาเหตุจากการพักอาศัยอยูในแหลงม่ัวสุมของเด็กและเยาวชนสงผลตอลักษณะ
พฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.000 (F = 5.455, p = 0.000) 
   - สาเหตุจากการอยูในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนของเด็กและเยาวชนสงผลตอ
ลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.000 (F = 5.449, p = 0.000) 
   - สาเหตุจากเพ่ือนชักชวนสงผลตอลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 (F = 4.870, p = 0.001) 
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   - สาเหตุจากการตองการหารายไดดวยตัวเองสงผลตอลักษณะพฤติกรรมการ

เก่ียวของกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 
(F = 45.213, p = 0.000) 
   - สาเหตุจากการอยากรู/อยากทดลองสงผลตอลักษณะพฤติกรรมการเก่ียวของกับ 

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 (F = 18.082,  
p = 0.000) 
   - สาเหตุจากปญหาสวนตัว (ความรัก/การเรียน/โรคประจําตัว) สงผลตอลักษณะ

พฤติกรรมการเก่ียวของกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001 (F = 4.641, p = 0.001) ดังแสดงตามตารางท่ี 24 
 

4.3 ผลการสังเคราะหขอมลูจากแบบสัมภาษณ เพ่ือทราบการเขาสูกระบวนการยาเสพ
ติดของเด็กและเยาวชน ปญหาอุปสรรคและมาตรการในการปองกันและปราบปราม
ปญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน 
 4.3.1 ผลสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณการเขาสูกระบวนการยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน จากการคัดเลือกกลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมตัวอยูในสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน จํานวน 15 ราย 
 กลุมตัวอยางคนท่ี 1  

  นางสาวแดง (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 16 ป  มีภูมิลําเนาอยู ท่ี  จ.เชียงราย  

มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐบาล พักอาศัยอยูกับแฟนและพอแม 

ของแฟนท่ีพักอาศัยเปนหมูบานชนบท ผูปกครองประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป สถานภาพของ

ครอบครัวพอแมแยกทาง/หยาราง เขาไปเก่ียวของกับยาบา และเฮโรอีน ถูกจับกุมเนื่องจากแฟนเอา

ยาบามาไวในบาน จํานวน 1 มัด แลวตองรับผิดแทนเพ่ือใหทุกคนในบานไมเดือดรอน เพราะหาก

เปนเด็กและเยาวชนจะใชเงินในการประกันตัวไมมากเทากับผูใหญ และไดรับโทษท่ีเบากวา   

 กลุมตัวอยางคนท่ี 2  

  นายโก  (นามสมมุติ ) เพศชาย อายุ  18 ป  มีภู มิลําเนาอยู ในกรุงเทพมหานคร  

มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษาจากสถานการศึกษาของรัฐบาล พักอาศัยอยูกับญาติท่ีพัก

อาศัยเปนชุมชนเมือง ผูปกครองประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป สถานภาพของครอบครัวพอแมแยกทาง/

หยารางเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด โดยสาเหตุท่ีเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดเพราะท่ีพักอาศัยอยูใน

แหลงม่ัวสุมหรือมีการคาขายยาเสพติด ครอบครัวมีฐานะยากจน ตองการหารายไดเพ่ือชวยเหลือ

ครอบครัว และเพ่ือนชักชวน เขาไปเก่ียวของยาเสพติดไมเกิน 1 ป และถูกจับกุมในขอหารับจางเปด

บัญชีฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติด  
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 กลุมตัวอยางคนท่ี 3  

  นายขาว (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 18 ป มีภูมิลําเนาอยูท่ี จ.เชียงราย มีการศึกษา

สูงสุดอยูในระดับประถมศึกษาจากสถานการศึกษาของรัฐบาล พักอาศัยอยูกับแม ท่ีพักอาศัยเปน

ชนบท แมประกอบอาชีพเกษตรกรรม สถานภาพของครอบครัวพอแมไมไดอยูดวยกัน พอไปทํางาน 

ท่ีเกาหลีใต การเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดครั้งแรกโดยถูกวาจางใหขนยาบา จํานวนเงิน 1 ลานบาท 

แตเม่ือทํางานเสร็จจายคาจางแค 5 แสนบาทเงินท่ีเหลือถูกผูวาจางเบี้ยว สวนเงินท่ีไดจากการขน

ยาบานําไปใชเท่ียวเตรจนหมด  ซ่ึงทําการขายยาบามาตลอด 1 ป ถูกจับกุมครั้งนี้ในขอหาเปน 

ผูครอบครองเพ่ือจําหนายโดยเพ่ือนสั่งซ้ือยา จํานวน 1 มัด ราคา 1 แสนบาท แตลดราคาใหเพ่ือน

เหลือ 6 หม่ืนบาทเพราะสงสารเพ่ือนซ่ึงมีลูกเหมือนกับตนเอง โดยตนเองมีลูก 1 คน เปนผูชายอายุ  

1 ขวบ โดยคิดวาสาเหตุท่ีเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดเพราะท่ีพักอาศัยอยูในแหลงม่ัวสุมมีการคา 

ยาเสพติด มีเพ่ือนซ่ึงติดยาเสพติดอยูแลวชักชวน และอยากทดลองยาเองจะไดรูวารูสึกเปนอยางไง 

มีรายไดจากการขายยาเสพติดตอครั้งหลายหม่ืนบาทจนถึงหลายแสนบาท มีวิธีการขายยาแบบ

โดยตรงกับผูซ้ือ ใชเงินสดในการซ้ือขาย และซ้ือขายยาเสพติดได  

 กลุมตัวอยางคนท่ี 4  

  เด็กชายจอย (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 14 ป มีภูมิลําเนาอยูท่ี อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี 

ออกจากโรงเรียนตอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากสถานการศึกษาของรัฐบาล พักอาศัยอยูกับพ่ีชาย  

ท่ีพักอาศัยเปนชุมชนชนบท ไมรูวาพ่ีชายประกอบอาชีพอะไร สถานภาพของครอบครัวพอแมอยู

ดวยกัน เขาไปเก่ียวของกับยาไอซเพราะมีท่ีพักอาศัยอยูในแหลงม่ัวสุมมีการคายาเสพติด มีเพ่ือนชักชวน

และอยากทดลองเสพยาเอง เพราะวาการคายาทําใหมีรายไดดีซ่ึงรายไดตอครั้งมากกวา 100,000 บาท 

ซ้ือขายยาโดยตรงกับผูซ้ือโดยใชเงินสด มีการซ้ือขายยาไดตลอดเวลาแลวแตโอกาส และถูกจับกุม 

ครั้งนี้เพราะเปนผูรับผิดแทนผูใหญ  

 กลุมตัวอยางคนท่ี 5  

  นายเขียว (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 17 ป มีภูมิลําเนาอยูท่ี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กําลังศึกษาชั้น ปวช. ป 2) เปนสถานการศึกษาของ

รัฐบาล พักอาศัยอยูกับพอแม เปนชุมชนเมือง พอประกอบอาชีพรับราชการ แมขายอาหารตามสั่ง  

ไมมีปญหาทางดานการเงิน เขาไปเก่ียวของกับยาไอซ ยาอี และยาบา เพราะสาเหตุท่ีเพ่ือนชักชวน 

และมีท่ีพักอาศัยอยูใกลแหลงทองเท่ียวมีสถานบันเทิงท่ีมีซ้ือขายยาเสพติดงาย และมีรายไดจากการขาย

ยาเสพติดตอครั้งเกิน 30,000 บาท  ซ้ือขายยาเสพติดโดยตรงกับผูซ้ือดวยวิธีการโยนยาตามจุดนัด

หมายไวแลวจายดวยเงินสด ซ้ือขายไดตลอดเวลาแลวความสะดวกและโอกาส ถูกจับกุมครั้งนี้ในขอหา

เปนผูครอบครองเพ่ือจําหนาย ยาบา จํานวน 1,580 เม็ด และยาไอซ จํานวน 29 กรัม  
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 กลุมตัวอยางคนท่ี 6  

  นายเติ้ล (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 17 ป มีภูมิลําเนาอยูท่ี จ.ฉะเชิงเทรา กําลังศึกษา

กับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)ซ่ึงเปนสถานการศึกษาของรัฐบาล พอแม

แยกทางกันตั้งแตเด็ก พักอาศัยอยูแมมีท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชนชนบท แมประกอบอาชีพรับจาง

ท่ัวไป เขาไปเก่ียวของยาเสพติด(กัญชา)เพราะเพ่ือนชักชวน รวมถึงมีท่ีพักอาศัยพักอาศัยอยูในแหลง

ม่ัวสุมมีการคาขายยาเสพติด และมีรายไดจากการขายยาเสพติดตอครั้งมากกวา 40,000 บาท   

ซ้ือขายยาเสพติดโดยตรงกับผูซ้ือ โดยรับกัญชามาจากตางจังหวัดแลวนํามาแบงขายใหกับผูซ้ือตัวตอ

ตัวแลวจายดวยเงินสด มีการขายยาตลอดเวลาตามท่ีลูกคานัดหมาย ถูกจับกุมครั้งนี้ในขอหาเปน 

ผูครอบครองเพ่ือจําหนายกัญชา จํานวน 24 กก.  

 กลุมตัวอยางคนท่ี 7  

  นางสาวไดแอน (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 17 ป มีภูมิลําเนาอยูท่ี จ.ชลบุรี กําลังศึกษา

กับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.) สถานการศึกษาของรัฐบาล และเรียน

เสริมสวยอยูท่ี อ.ศรีราชา พักอาศัยอยูกับพอแมซ่ึงอยูชุมชนแออัด พอแมประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 

ครอบครัวมีฐานะยากจน เขาไปเก่ียวของกับยาบาเพราะอยากลอง เริ่มจากการเสพกอนแลวหันมา

เปนผูขายเอง มีรายไดจากการขายยาเสพติดตอครั้งมากกวา 10,000 บาท การซ้ือขายยาเสพติดดวย

วิธีการใหเด็กเปนคนเดินยาไปไวตามจุดนัดหมายกับผูซ้ือโดยใชยาเปนคาจาง สวนผูซ้ือจายเงินดวย 

เงินสด ขายยาตลอดเวลาท่ีผูซ้ือตองการ ถูกจับกุมครั้งนี้ในขอหาเปนท้ังผูเสพและผูครอบครองเพ่ือ

จําหนาย จํานวน 1,580 เม็ด 

 กลุมตัวอยางคนท่ี 8  

  นางสาวริซา (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 17 ป มีภูมิลําเนาอยูท่ี จ.บึงกาฬ การศึกษา

สูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากสถานการศึกษาของรัฐบาล พักอาศัยอยูกับพอซ่ึงอยูในชุมชน

ชนบท พอแมประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยพอแมหยารางกัน เขาไปเก่ียวของยาเสพติด (ยาบา ไอซ 

เฮโรอีน กัญชา ใบกระทอม และฝน) เพราะพักอาศัยอยูในแหลงม่ัวสุมมีการคายาเสพติดรวมถึง

ครอบครัวแตกแยกจึงตองการหารายไดดวยตนเอง ขายยาเสพติดเปนเวลา 1 - 2 ป มีรายไดจากการ

ขายยาเสพติดตอครั้ง 50,000 บาท ซ้ือขายยาเสพติดไดตลอดเวลาโดยใชโซเชียลมีเดีย (เฟซบุค/

ไลน)นัดหมายสถานท่ีจายเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ประสบการณเคยไปติดคุกท่ีประเทศ

ลาว 1 ป ในขอหายาบา 10,000 เม็ด ปน 3 กระบอก และเคยถูกจับกุมครั้งนี้เปนครั้งท่ี 4 

ถูกจับกุมครั้งนี้ในขอหาเปนท้ังผูเสพและผูครอบครองเพ่ือจําหนาย 

 กลุมตัวอยางคนท่ี 9  

  นางสาวปอบป (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 17 ป มีภูมิลําเนาอยูท่ี จ.บึงกาฬ กําลัง

ศึกษากับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.) สถานการศึกษาของรัฐบาล  
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พักอาศัยอยูกับพอซ่ึงเปนชุมชนชนบท  พอแมประกอบอาชีพเกษตรกรรม พอแมหยารางกัน เขาไป

เก่ียวของยาเสพติด (ยาบา ไอซ เฮโรอีน และกัญชา) เขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดเพราะพักอาศัยอยูใน

แหลงม่ัวสุมมีการคายาเสพติด ครอบครัวแตกแยกจึงตองการหารายไดดวยตนเอง ระยะเวลาเขาไป

เก่ียวของกับยาเสพติด 3 - 4 ป มีรายไดจากการขายยาเสพติดตอครั้ง 10,000 - 15,000บาท  

มีวิธีซ้ือขายยาเสพติดทางโทรศัพท แลวนัดหมายสถานท่ีจายเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  

ไปรับยาบามาขายแตละครั้งโดยพายเรือขามแมน้ําโขงไปรับจากฝงประเทสลาวโดยมีคาจางเปนยาบา

ครั้งละ 3,500 เม็ดพรอมเงินสดจํานวน 3,000 บาท ถูกจับกุมครั้งนี้ในขอหาเปนท้ังผูเสพและ 

ผูครอบครองเพ่ือจําหนาย 

 กลุมตัวอยางคนท่ี 10  

  นางสาวทิวลิป (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 15 ป มีภูมิลําเนาอยูท่ี จ.ตรัง จบการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตนจากสถานการศึกษาของรัฐบาลพักอาศัยอยูกับแฟน มีลักษณะเปนชุมชนแออัด  

สถานภาพของครอบครัวพอแมเสียชีวิต เขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด (ยาบา ไอซ ใบกระทอม) ซ่ึงมี

เหตุมีท่ีพักอาศัยอยูในแหลงม่ัวสุมท่ีมีการคายาเสพติด ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอแม รวมเพ่ือน

ชักชวนใหทดลอง ตองการหารายไดดวยตัวเอง  รวมถึงปญหาสวนตัวเรื่องความรักโดยการไปอยูบาน

แฟนและบานแฟนอยูในสวนยาง  เริ่มจากเปนผูเสพยากอนหลังจากติดแลวผันตัวเองเปนผูขาย  ตอมา

นายหัวซ่ึงเปนพอคารายใหญใหไปรับยาบาท่ีประเทศพมา แตสุดทายใหไปรับถึงแค อ.แมสายเพราะ

กลัวความลับถูกเปดเผย  โดยนายหัวขูวาถาไมไปขนยาบานายหัวจะยิงท้ิงท้ังครอบครัว ระยะเวลาเขา

ไปเก่ียวของกับยาเสพติดเปนเวลา 1 - 2 ป   มีรายไดจากการขายยาเสพติดตอครั้งมากกวา 20,000 

บาท มีวิธีซ้ือขายยาเสพติดโดยผานคนกลาง (มีเด็กเดินยา) โดยจายเปนเงินสด หวงเวลาการซ้ือขายยา

แลวแตโอกาส ถูกจับกุมครั้งนี้ในขอหาเปนท้ังผูเสพและผูครอบครองเพ่ือจําหนายจํานวน  

80,000 เม็ด ท่ีสถานีขนสงสายใตปนเกลา 

 
 4.3.2 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบสัมภาษณโครงการวิจัยการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จากเด็กและ
เยาวชน 

1. ทานเคยมีประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติด ในรูปแบบใดบาง 
 - เปนผูคาและ ผูเสพ 

 - เปนเด็กเดินยา  

 - เห็นเพ่ือนเลนยา และอยากรูอยากลอง แลวมีเงิน มีโทรศัพท มีเสื้อผา ของใชราคาแพง 

เลยอยากเปนผูขายจะไดมีของใชเหมือนเพ่ือน 
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 2. สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหทานเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เพราะเหตุใด 

 - เพ่ือนชวน คบเพ่ือนท่ีติดยาเสพติด 

 - อยากรู อยากทดลอง  

 - อยากมีรายไดเปนของตนเอง 

 - อยากมีของใชและโทรศัพทราคาแพง ๆ 

 - พอแมไมคอยสนใจ พอแมไมอยูบาน 

 - พอแมแยกทางกัน  

 - อยูคนเดียว/อยูกับแฟน 

 - เครียดเรื่องเรียน เรื่องเพ่ือน 

3. การเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ทําใหเกิดผลกระทบตัวทาน ครอบครัว และสังคม
อยางไร 

 - ไมไดเรียนตอ เสียอนาคต 

 - ครอบครัวทะเลาะกัน ตองแยกกันอยู 

 - สมัครทํางานไมมีหนวยงานราชการหรือบริษัทไหนรับเขารับทํางาน 

 - เพ่ือนไมคบ  

 - กลัวตํารวจจับ 

 4. การปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีไดผล ควรทําอยางไร 

 - ประชุมกับหมูบานชุมชน ใหมีการตอตานยาเสพติด และใหมีการสุมตรวจสารเสพติด 

และอบรมใหแกเด็ก ๆ ท่ีอยูในชวงวัยรุน 

 - มีผูใหญหรือเจาหนาท่ีตํารวจคอยใหคําปรึกษาแนะนํา 

 - ครอบครัวอบอุน พอแมคอยเอาใจใสดูแลพฤติกรรมของบุตรหลาน 

5. ทานไดรับโทษจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรบาง และคิดวาโทษ 

ท่ีไดรับเหมาะสมและเพียงพอหรือไม 

 - โทษท่ีไดรับเหมาะสมยุติธรรมแลว 

 - นาจะมีการพิจารณาตามประเภท หรือ จํานวนของยาเสพติด 

 - นาจะพิจารณาโทษจากจํานวนครั้งในการกระทําผิด แลวเพ่ิมโทษเพ่ือใหไมกลามายุง

เก่ียวกับยาเสพติด 

6. ขอเสนอแนะ 

 - ใหโอกาสแกเด็กเพ่ือกลับไปเรียน เพ่ือจะไดไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

 - เจาหนาท่ีตํารวจตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 
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 4.3.3 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบสัมภาษณโครงการวิจัยการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จากบุคลากร 
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม   
 

  1. ทานคิดวาปจจัยหรือสาเหตุใดท่ีกอใหเกิดปญหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน 
    - เยาวชนมีวุฒิภาวะนอย ขาดจิตสํานึกท่ีดี 

    - ครอบครัว ผูปกครองไมไดเขมงวดกับความประพฤติ ทําใหเยาวชนคบหาบุคคล 

ท่ีเก่ียวของกับ ยาเสพติด และถูกชักจูงงายโดยเริ่มจากการเสพยาเสพติดและไปจําหนายเพ่ือไดเงิน 

เม่ือเห็นวาไดเงินจํานวนมากในเวลารวดเร็วและงาย  

    - ดานเศรษฐกิจ ครอบครัวของเยาวชนมีฐานะยากจน รายไดจากการกระทําผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติด เปนแรงจูงใจสําคัญ 

    - สภาพแวดลอมท่ีเด็ก/เยาวชนอาศัยอยู คอนขางเสื่อมโทรม ไมเหมาะสมหรือแออัด  

    - ผูใหญประพฤติตนไมดี เปนตัวอยางแกเด็ก 

    - ใชจักรยานยนตเปนยานพาหนะในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

    - ครอบครัวแตกแยก หยาราง ตางคนตางอยู หรือ บิดา หรือ มารดา เปนคนม่ัวสุม 

ยาเสพติดอีกดวย ทําใหเด็กขาดความอบอุน จึงหันไปพ่ึงแหลงม่ัวสุมจากยาเสพติดท่ีมีความรุนแรง

นอยถึงมาก และขยายผลจากเปนผูเสพจนเปนผูคา  

    - ครอบครัวตองประกอบอาชีพทุกวัน จนมีเวลาดูแลบุตรหลานนอยลง ทําใหขาดการ

เอาใจใส ประกอบกับผูแสวงหาประโยชนจากเด็กจึงใชเด็กกระทําความผิดแทน 

   - อยากรู อยากลอง พฤติกรรมเลียนแบบผูใหญ 

    - ตองการเปนท่ียอมรับในสังคมและกลุมเพ่ือน 

    - บทลงโทษในการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีโทษนอย จึงเปน

สาเหตุใหเด็กและเยาวชนตกเปนเครื่องมือของผูใหญในการกระทําความผิด 

    - เด็กเรียนไมจบ เกียจคราน มีเวลาวาง 

    - การคบเพ่ือนไมดีก็พาไปลองยาเสพติดและติดยาจนถึงขายยาเสพติด 

    - วัฒนธรรมในการใชวัตถุสิ่งของ อุปโภคและบริโภค ก็จะหาทางออกในสิ่งท่ีผิด 

    - โครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาสูง กลยุทธของผูผลิต ผูขายจึงมีวิธีการอยางแยบยล 

ท่ีจะสรางโอกาส ใหตัวเองสามารถทํางานไดสําเร็จซ่ึงกลุมเปาหมายเปนผูคารายยอยหรือผูเสพก็เปน

กลุมเด็กจํานวนไมนอย เพราะวัยท่ียังขาดประสบการณในการแกไขปญหาดวยตัวเอง จึงจูงใจไดงาย 

เด็กและเยาวชนจึงอยูในความเสี่ยงสูง 
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 2. ทานคิดวาเจาหนาท่ีตํารวจควรมีมาตรการในการปองกันปราบปรามปญหา 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไร 
    - การเขาไปใหความรูในเชิงปองกันแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนท่ีมีกลุม

เสี่ยง ใหทราบถึงผลกระทบเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย  

    - วิทยากรท่ีมีความรูดานยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจสามารถใหความรูแกเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษาอยางเพียงพอและครอบคลุมทุกระดับ 

    - ควรมีมาตรการปองกันมากกวาปราบปราม 

    - คอยสอดสองดูแล ตรวจคน จับกุมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ใชความถ่ีในการตรวจให

มากข้ึน  

    - เพ่ิมอัตรากําลังเขาไปสอดสองดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงใหมากข้ึน 

    - ทํางานเชิงรุกเพ่ือเขาถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงใหมากท่ีสุด ไมวาจะเปนสถานศึกษาหรือชุมชน 

   - มีนโยบายปราบปรามผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดอยางจริงจัง 

    - สืบสวน หาขาว อบรมตักเตือนเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติด 

และจับกุมอยางเครงครัด  

    - เนนการสรางความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดีแกเด็กและเยาวชนตลอดจนผูปกครอง 

    - กวดขันแหลงม่ัวสุมและจุดเสี่ยงท่ีเปนแหลงม่ัวสุม เชน หอพัก สถานบันเทิง  

    - ทุกภาคสวนควรมีมาตรการปองกันและปราบปรามรวมกัน    

    - ใหเด็กเขาสูกระบวนการบําบัดอยางจริงจัง 

    - จัดใหมีการลงพ้ืนท่ีภายในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือดูแลสอบถามเก่ียวกับปญหายาเสพติด 

โดยมีจุดประสงคใกลชิดกับคนในชุมชน เขาถึงปญหา ซ่ึงจะทําใหแกไขปราบปรามไดทันทวงที 

 3. ทานคิดวาบทลงโทษตามกฎหมายในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชนมีโทษเหมาะสมหรือไม อยางไร 

    - บทลงโทษตามกฎหมายถือวาเหมาะสม เนื่องจากเด็กและเยาวชนขาดวุฒิภาวะ 

รูเทาไมถึงการณเปนเหตุใหมีแนวโนมในการกระทําผิดซํ้า  

    - ปจจุบันอัตราโทษสําหรับเยาวชนตองมีการแกกฎหมายบทลงโทษท่ีมีอัตราโทษสูงกวา

ปจจุบัน เนื่องจากเด็กและเยาวชนไมมีความเกรงกลัวตอโทษท่ีไดกระทําความผิด 

    - ผลักดันใหมีกฎหมายชะลอฟอง โดยใหอํานาจอัยการ สํานวนคดีไมควรไปศาล 

    - เหมาะสม เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะไดมีโอกาสในการกลับตัวเปนคนดีในสังคม

ตอไป 

    - ไมเหมาะสม บทลงโทษของเด็กและเยาวชน มีความแตกตางจากผูใหญ จึงสงผลให

ผูใหญใชเด็กและเยาวชนเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด  
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    - บทลงโทษตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีโทษนอยกวาผูใหญ 

จึงทําใหเด็กและเยาวชนตกเปนเหยื่อหรือเครื่องมือในการกระทําผิด 

    - โทษของเด็กและเยาวชนท่ีคอนขางนอยทําใหเด็กและเยาวชนถูกผูใหญใชเปน

เครื่องมือในการลําเลียงและคายาเสพติด 

    - อยากใหพิจารณาตามความเปนจริง ใหลงโทษแบบผูใหญได  

    - โทษสําหรับเด็กออนเกินไป ทําผิดซํ้า  

    - บทลงโทษมีความเหมาะสมแลว เนื่องจากการท่ีจะแกไขใหบทลงโทษหนักข้ึนนั้นไมใช

เหตุปจจัยหลักท่ีจะแกไขปญหาของเด็ก เนื่องจากขณะกระทําความผิดนั้น เด็กไมไดคิดถึงสิ่งท่ีจะเกิด

ข้ึนกับตนเองวาจะไดรับโทษหนักเบาอยางไร ดังนั้นบทลงโทษจึงเปนมาตรการหลังสุด ไมใชเปน

มาตรฐานหลักของการแกไขปญหายาเสพติด 

 
 4. ทานคิดวาปจจัยทางดานสังคม อาทิ ครอบครัว สถานศึกษา และส่ิงแวดลอม มีผลตอการ

ทําใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม อยางไร 

    - มีผลอยางมากโดยเฉพาะปญหาครอบครัวท่ีแตกแยกไมสมบูรณ ทําใหเด็กและเยาวชน

ไมไดรับการอบรม สั่งสอนดูแลอยางเขมงวด หันไปคบเพ่ือนถูกชักจูงไปงาย และพฤติกรรมเลียนแบบ

ของผูปกครองท่ีไมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุตรหลาน 

    - ดานสังคมท่ีพัฒนาข้ึนเกือบทุกดาน การปรับตัวไมสัมพันธกันของเด็กและเยาวชนกับ

ปจจัยดานตาง ๆ ทําใหมีผลตอการกระทําผิดมากข้ึน 

    - สถานศึกษาเพ่ิมกิจกรรม และมีการตรวจยาเสพติด ครูตองคอยสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

ติดตามสอบถามไปถึงครอบครัวและเยี่ยมบานนักเรียน  

    - สถานศึกษาควรอบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกตอเยาวชน    

    - ปญหายาเสพติดแพรระบาดลงไปในชุมชนและสังคม ซ่ึงอาศัยอยูรวมกันทําใหเด็กและ

เยาวชนมีความเสี่ยงท่ีจะกระทําผิดได  

    - ครอบครัวและสิ่งแวดลอมท่ีมีปญหา ลวนเปนปจจัยสําคัญในการกระทําผิดของเด็ก 

ชุมชนท่ีมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดเปนปจจัยท่ีสงผลใหเด็กเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

   - สิ่งแวดลอมในชุมชน หากปลอยใหมีแหลงม่ัวสุมยาเสพติด ก็นําไปสูการชักชวนใหเด็ก

กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดได   

   - หากสังคมดี ครอบครัวคอยเอาใจใสดูแล สถานศึกษาท่ีดี  โอกาสเขาไปยุงเก่ียวกับ 

ยาเสพติดก็มีนอย 
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 5. ทานคิดวาสังคมและชุมชนควรมีสวนรวมในการแกไขปญหาการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไรบาง 
     - ควรใหผูนําชุมชนมีทัศนคติเก่ียวกับผลรายของยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน
เปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญอยางมาก  
     - เม่ือเด็ก/เยาวชน ท่ีกระทําความผิด กลับคืนสูสังคมและชุมชน ท่ีอาศัยอยูเดิม จึงจําเปน
ท่ีชุมชนสังคมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดํารงอยู มิฉะนั้นเด็กอาจกลับมากระทําผิดซํ้าไดอีก 
     - หมูบานควรมีเสียงตามสายแจงขาวตาง ๆ และผูนําชุมชนตองทราบพฤติกรรมคนใน
หมูบาน โดยใหคนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแลวามีผูใดท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด และใหมีรางวัล 
หมูบานปลอดยาเสพติด 
     - ผูนําชุมชนควรจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ กีฬาใหเด็ก เพ่ือไมใหมีเวลาวางไปเก่ียวของ
กับยาเสพติด  
     - สังคมควรมีการรณรงคโทษของยาเสพติดใหเยาวชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
     - ผูนําชุมชนออกเยี่ยมพบปะพูดคุยกับลูกบาน 
     - รวมมือกับตํารวจในการติดตอ ลอซ้ือ จับกุม อยางเขมแข็ง 
     - ชุมชนและสังคมตองเปนการแกไขอยางมีจิตสํานึกและจริงจัง ตองกระทําอยาง
ตอเนื่อง ทุกชุมชนจะรูพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนของตนเองมากกวาภาครัฐ เพราะปญหาของ
ครอบครัวนําไปสูพฤติกรรมของเด็กวาไปคบหาหรือม่ัวสุมกับกลุมใดในชุมชนยอมเปนท่ีรับทราบของ
บุคคลในชุมชนอยูแลว หากแกไขปญหาท่ีเนนไปท่ีชุมชนและสังคมแลวนาจะสัมฤทธิ์ผลไดมาก 
     - จัดตั้งองคกร หรือชมรม ภายในชุมชนใหมีหนาท่ีเก่ียวกับอบรม ปองกันปญหายาเสพติด 
   6. ขอเสนอแนะ 

    - หนวยงานของตํารวจควรบูรณาการเก่ียวกับการใหความรู แกปญหายาเสพติดกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน 

     - ควรมีกฎหมายสําหรับเด็กไมเกิน 18 ในการขับข่ีจักรยานยนต โดยกําหนดเวลาไมควร

เกิน 21.00 น 

     - ใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ เอกชน และผูนําชุมชน รวมกันหาสาเหตุ และแกไขปญหา

อยางจริงจัง  

     - จัดกิจกรรมเชิงรณรงคปองกันการกระทําผิดกับกลุมผูนําชุมชน เด็กและเยาวชน  

     - สรางคานิยมใหเยาวชน ตระหนักวาผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด เปนบุคคลท่ีสังคมไม

ยอมรับ 

     - เพ่ิมงบประมาณจัดการปญหาดานเด็กและเยาวชน กรณียาเสพติดของหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

     - พัฒนาและสรางบุคลากรในดานชุมชนสัมพันธของ ตร. เพ่ือปฏิบัติงานดานนี้เพ่ิมข้ึน 

     - ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคม ซ่ึงมีผลกระทบมาจากปญหาเศรษฐกิจ  
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     - มุงเนนสรางความอบอุนในครอบครัว แกไขปญหาเศรษฐกิจ และปากทองเปนหลัก 

ตอไปก็เปนเรื่องการมีจิตสํานึกของสังคมและชุมชน ควรมีมาตรการทางสังคมของผูท่ีเขามารวมแกไข

ปญหา ขอใหมีการเขาถึงอยางจริงจัง ตอเนื่อง ยาเสพติดสามารถท่ีจะลดลงไดแตตองใชเวลา  

 

 4.3.4 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบสัมภาษณโครงการวิจัยการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จากเจาหนาท่ี

ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันและปราบปราม 

  1. หนวยงานของทานมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไรบาง 

  1.1) มาตรการในการปองกัน 

 - มีการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา รณรงคประชาสัมพันธในสวนของสถานศึกษา 

และรวมไปถึงรานคา สถานบริการ รานเกมส ใหรับรูถึงโทษของยาเสพติด อบายมุข  มีนโยบาย 

“โครงการตํารวจลําปางพาลูกหลานกลับบาน 

 - ประชาสัมพันธใหความรูแกเยาวชนในสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 

 - มีโครงการตํารวจชุมชนสีขาว มีการสํารวจและลงพ้ืนท่ีในชุมชน เพ่ือปองกัน
ปราบปรามและตรวจสอบผูเสพ ผูคา ใหชุมชนเขมแข็ง เพ่ือปองกันยาเสพติด 
 - มีการประสานและเขาไปรับรูปญหากับคนในชุมชน โรงเรียน มีการสรางความรวมมือ
ระหวางตํารวจ กับคนในชุมชน ในการสอดสองดูแลคนในชุมชน 
 - มีการจัดทําประชาคมหมูบานใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด  
 - ใชโครงการครู D.A.R.E. เพ่ือใหการศึกษาความรูแกนักเรียนในสถานศึกษา ใหทุกคนมี
ทักษะท่ีจําเปนแกเด็ก เพ่ือใหสามารถใชชีวิตโดยไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด และสรางสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวางตํารวจ ครู นักเรียน ผูปกครอง และสมาชิกในชุมชน  
 - จัดชุด ตชส.เขาบรรยายใหความรูปญหายาเสพติดแกเด็กและเยาวชนตามชุมชนและ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
 - กําหนดพ้ืนท่ีกลุมเสี่ยง ตรวจเขมเปนพิเศษ เชน วิทยาลัยเทคนิค ตรวจหอพักท่ีมีเด็ก
ม่ัวสุม  
 - พบปะผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ขอความรวมมือในการชวยกันดูแลคนในชุมชนไมใหยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 
 - มีการตรวจสารเสพติดในโรงเรียนเพ่ือปองกันการแพรระบาดยาเสพติด 
 - เจาหนาท่ีตํารวจใหความรูหนาเสาธงในเวลาเชา ในโรงเรียนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 1.2) มาตรการในการปราบปราม 
 - มีการเขาตรวจสอบกับทางสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ สุมตรวจปสสาวะ 

เขาตรวจสอบกลุมวัยรุนตามสถานท่ีสุมเสี่ยง, เขาตรวจสอบตามหอพักนักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 - ใชมาตรการเชิงรุก เพ่ือจับกุมตัวผูเสพ 
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 - มีการจับกุมผูเสพ ผูคา รายยอย รายสําคัญ ขยายผลการจับกุมทุกคดีเพ่ือทําลายผูคา

รายสําคัญ และรายยอยในพ้ืนท่ี 

 - มีการสุมตรวจและดําเนินคดีบุคคลท่ีมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดอยาง

ตอเนื่อง 

 - ผูบังคับบัญชามีนโยบายใหดําเนินการเก่ียวกับยาเสพติดทุกคดีความผิด 

 - มีการตั้งดานตรวจคนปองกันอาชญากรรม ในเสนทางเสี่ยง หรืออาจใชขนสงยาเสพติด 

มีการหาขาวกําหนดเปาหมายเพ่ือปดลอมตรวจคนบานหรือสถานท่ีท่ีอาจมีการซุกซอนยาเสพติด 

 - มีชุดจูโจม (งาน ป.) ทํางานปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการจับกุมอยางตอเนื่อง 

 - กวดขัน จับกุม เยาวชนท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด เขาสูกระบวนการพิจารณาคดี 

ฟนฟูตอไป 

 - ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเสนทางหลักและรอง เพ่ือดูการเคลื่อนไหวในการซ้ือขาย 

จําหนายยาเสพติด  

 2. การปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชน มีปญหา อุปสรรค ในดานใดบาง 

 - ประชาชนท่ัวไปขาดความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 

 - ขาดการประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ทําใหเด็กและเยาวชนขาดความรู 

 - ปญหาของชุมชนสังคมเมืองตางคนตางอยู ทําใหไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 

 - เง่ือนไข ขอกฎหมาย สิทธิเด็กและเยาชน ทําใหผูปฏิบัติเกิดความติดขัดข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

 - การปฏิบัติเก่ียวกับเด็กมีกฎหมายวิธีการยุงยาก มีบทลงโทษท่ีไมสามารถทําใหเด็กและ

เยาวชนกลับตัวเปน  คนดีได ซ่ึงสังเกตไดจากเด็กสวนใหญท่ีถูกดําเนินคดีมักจะกลับมาเสพและ

เก่ียวของกับยาเสพติด 

 - กฎหมายท่ีนํามาใชกับเด็กมีข้ันตอนมากทําใหเจาหนาท่ีไมอยากจะปฏิบัติ เพราะกลัว

ผิดข้ันตอน 

 - ใหความรูและเขาใจแกเด็กและเยาวชนไมท่ัวถึง ขาดอุปกรณ ยานพาหนะ ในการ

ออกไปใหความรูความเขาใจ 

 - ขอจํากัดของบุคลากรมีจํานวนนอย กวาปริมาณของนักศึกษา หรือประชากรในพ้ืนท่ี

มาก และทักษะในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแตละคนอาจไมเทากัน  

 - การจับกุมและนําสงพนักงานสอบสวน มักจะบายเบี่ยงไมอยากทําคดี เนื่องจากติด

ข้ันตอนตาง ๆ และตองเชิญสหวิชาชีพเขารวมฟงการสอบสวนและควบคุมตัวไมเกิน 24 ช.ม. 

 - ขาดความรู ความเขาใจในพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
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 - ชุมชนไมใหความรวมมือในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

 - เก่ียวกับกฎหมาย ซ่ึงผูใหญมักใชเด็กหรือเยาวชน ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 - ผูปกครองขาดการดูแลเอาใจใส เม่ือบุตรของตนถูกจับดําเนินคดี กลาวหาเจาหนาท่ีวา

กลั่นแลงบาง  

 3. หนวยงานของทานมีการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภาคสังคมและหนวยงาน

อ่ืน ๆ ในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

อยางไร 

 - มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ อยางเชน สาธารณสุขจังหวัด คณะครูแดร 

ไปใหความรูกับเด็กและเยาชนในสถานศึกษา 

 - ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ครู อาจารยและชุมชน เพ่ือหาผูเสพยาเสพติด

และสอดสองดูแลคนในชุมชน 

 - มีการจัดทําโครงการ, โรงเรียนสีขาว หมูบานชุมชน ปลอดยาเสพติด 

 - จัดชุดมวลชนสัมพันธ ออกปฏิบัติงาน ใหความรูในการประชุมกับหมูบาน 

 - ไดรวมประชุมกับฝายปกครอง สาธารณสุข โรงเรียน เพ่ือหาแนวทางปองกันและแกไข 

 - มีการรวมมือกันท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตามโครงการประชารัฐรวมใจ 

และโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมกันสรางเครือขายเฝาระวังแกปญหายาเสพติด ท้ังในชุมชน 

และสถานศึกษา รวมกันขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรวมใจปลอดภัยยาเสพติด ซ่ึงเปนการรวมมือกัน

ของ 6 หนวยงาน คือ 1. เจาหนาท่ี ปปส. 2. ตํารวจ 3. ทหาร 4. เจาหนาท่ี กทม.5. คณะกรรมการ 

กต.ตร. 6. คณะกรรมการชุมชน 

 - สน.บางซ่ือ ไดดําเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เปนโครงการหลักของรัฐบาล 

ซ่ึงมีท้ังฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ กศน. และอีกหลายหนวยงาน ลงชุมชนแออัด รับฟงปญหาของ

ชุมชนนั้น ๆ และมีการอบรมใหความรูดานยาเสพติดแกคนในชุมชน 

 - ประสานขอมูลของเด็กกลุมเสี่ยงจากทางโรงเรียน เพ่ือคอยติดตามดูพฤติการณ การม่ัว

สุมยาเสพติด 

 - รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในการออกตรวจสถานบริการ รานเกมส ชุดจัดระเบียบสังคม

ออกตรวจเปนประจํา 

 4. ทานคิดวาปจจุบันบทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดดานยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชนมีโทษหนักเพียงพอหรือไม อยางไร 

 - ในปจจุบันมีอัตราโทษท่ีเบา ไมเด็ดขาด ทําใหเด็กและเยาวชนกลาท่ีจะกระทําผิด เสี่ยง

กับยาเสพติดงาย  สวนมากจะเปนกลุมเดิมๆ 

 - กฎหมายยาเสพติดไมมีความเกรงกลัวของผูกระทําผิด สังเกตไดจากสถิติถูกจับกุม 
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 - บทลงโทษท่ีกระทําความผิดไมหนักเพียงพอ และกระบวนการในการฟนฟู บําบัด 

ยังไมมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหเยาวชนกระทําผิดกลับตัวเปนคนดีได 

 - เพียงพอ และเนนใหผูปกครอง ผูนําทองถ่ิน มีมาตรการเขาถึง และสอดสองดูแลเด็ก

และเยาวชนอยางจริงจัง และจัดทําบัญชีผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด สุมตรวจเปนระยะ และติดตามผลตอเนื่อง 

 - บทลงโทษทางกฎหมาย เหมาะสมในระดับหนึ่งแตปญหาเกิดจากเยาวชนเขารับโทษ

ตามกฎหมายแลวจะมีมาตรการอยางไร ไมใหกลับมากระทําผิดซํ้าอีก เนื่องจากไดพบกับเยาวชนท่ีทํา

ผิดดวยกัน แลวอาจทําใหไดรับรูประสบการณใหม ๆ ในทางท่ีไมดี และกลับมากระทําผิดอีกและมี

แนวโนมรุนแรงกวาเดิม 

 - บทลงโทษนอยไป เห็นควรแบงแยกตามชั้นอายุใหชัดเจน เชนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป 

ควรไดรับโทษเพียง 1 ใน 3 ของผูใหญ เด็กอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ไมเกิน 18 ป ควรไดรับโทษ 

2 ใน 3 ของผูใหญ บุคคลอายุ 18 ปข้ึนไป ไดรับโทษตามกฎหมาย (ผูใหญ) 

 - บทลงโทษเพียงพอ เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนกลับตัวกลับใจเปนคนดีของสังคมตอไป 

 - โทษเก่ียวกับบําบัดยาเสพติด ยังไมสามารถแกปญหาได เนื่องจากไมมีการควบคุม

หลังจากออกมาจากสถานบําบัดทําใหกลับไปเสพยาเสพติดอีก 

 5. ขอเสนอแนะ 

 - สํานักงานตํารวจแหงชาติควรใหความสําคัญในเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามยา

เสพติด เชน อุปกรณ งบประมาณ อบรมใหความรูแกเจาหนาท่ี  

 - เพ่ิมบทลงโทษใหเกิดความเกรงกลัวท่ีจะกระทําความผิด 

 - เพ่ิมประชาสัมพันธ ใหรูถึงภัยและโทษของยาเสพติด 

 - การแกไขปญหายาเสพติด ตองแกไขในดานสังคม ชุมชน ครอบครัว และสถานศึกษา 

การดําเนินการของเจาหนาท่ีตํารวจ เปนเพียงการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ไมทําใหยาเสพติดลดลงได 

 - วิเคราะหถึงสาเหตุการกระทําผิด จากครอบครัวท่ีแตกแยกซ่ึงเปนสาเหตุหลักของการ

กระทําผิดของเด็กไดงาย 

 - ควรมีงบประมาณสนับสนุน ในการออกใหความรู และติดตามเด็กและเยาวชนท่ีมี

ปญหาดานครอบครัวหรือปญหาอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึง 

 - จุดเริ่มตนของแกปญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน คือครอบครัว 

 - ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเนนเรื่องการบําบัดฟนฟู ไมใหเด็กและเยาชนเขามาเก่ียวของ

กับยาเสพติดอีก 

 - ปลูกฝงจิตสํานึก สรางกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม  

 - การตรวจปสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด ควรไดรับความรวมมือจากสาธารณสุข ใหทราบ

ผลไดรวดเร็ว  



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย 

เชิงปริมาณ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของการกระทําความผิด ลักษณะ และพฤติกรรม

กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และระดับการมีสวนรวมของประชาชน มาตรการทางสังคมและ

มาตรการในการปองกันปราบปรามของเจาหนาท่ีตํารวจในการแกปญหากระทําความผิดของเด็กและ

เยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย

เชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 4 กลุม เด็กและเยาวชนกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ประชาชนท่ัวไป เจาหนาท่ีตํารวจสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวนและบุคลากร 

ในกระบวนการยุติธรรม  

คณะผูวิจัยขอนําเสนอขอสรุปการศึกษา และการอภิปรายผลการศึกษาท่ีไดจากการ
วิเคราะหขอมูลในบทท่ี 4 รวมถึงขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ีหนึ่งเปนการสรุปผลการศึกษา  

สวนท่ีสองเปนการอภิปรายผลการศึกษา  

สวนท่ีสามเปนขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 เด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
  1) ขอมูลท่ัวไปของเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชนกรุงเทพมหานคร และในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 1-9 (เด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมอยูใน

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีมีสถิติการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดสูง) จํานวน 

1,187 ตัวอยาง สวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 16 - 18 ป กําลังศึกษาอยู ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเปนสถานศึกษาในสังกัดของรัฐบาล พักอาศัยกับครอบครัว (พอ-แม) ประเภท

ท่ีพักอาศัยเปนชุมชนชนบท ผูปกครองประกอบอาชีพลูกจางชั่วคราว/รับจางท่ัวไป และสถานภาพ

ครอบครัวพอแมแยกกันอยู/หยาราง หมายเหตุ : กลุมตัวอยางในภาค 6 มีจํานวนไมครบตามกําหนด 

(120 คน) เนื่องจากสถิติการเกิดคดีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมีนอย และ ภ.จว.สุโขทัย ไมมีสถานแรก

รับเด็กและเยาวชนจึงตองสงตอเด็กและเยาวชนไปยังสถานแรกรับของ ภ.จว.พิษณุโลก 

  2) พฤติกรรมการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของกลุมตัวอยาง พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ เคยกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในประเภทยาบา มีพฤติกรรมเก่ียวของ

กับยาเสพติดในลักษณะเปน เปนท้ังผูครอบครองเพ่ือจําหนายและเสพ ซ่ึงมีสาเหตุการกระทําความผิด

จากการอยากรู/อยากทดลอง ระยะเวลาท่ีเขาไปเก่ียวของไมเกิน 1 ป มีรายไดจากการขาย/ขนยาเสพติด 



๑๔๐ 
 

 
 

1,001 - 5,000 บาท ตอครั้ง วิธีการขายทางโทรศัพทแลวนัดหมายสถานท่ีรับยาเสพติด โดยใชเงินสด

ในการขาย หวงเวลาท่ีมีการขายคือ แลวแตโอกาสหรือขายในเวลาไหนก็ไดแลวแตสะดวก 

  กรณีกลุมตัวอยางเปนผูเสพสวนใหญ มีวิธีการซ้ือยาเสพติดทางโทรศัพทแลว 

นัดหมายสถานท่ีรับเสพติด โดยใชเงินสดในการซ้ือยาเสพติด หวงเวลาท่ีมีการซ้ือยาเสพติด 

คือ แลวแตโอกาสหรือซ้ือในเวลาไหนก็ไดแลวแตสะดวก กลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับ 

ยาเสพติดไดกระทําความผิดในคดีอ่ืน คือ ลักทรัพย 

  3) ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในปองกันและปราบปราม

และการอํานวยการยุติธรรมการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด ในภาพรวม 

มีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.14 คิดเปนรอยละ 62.73  

  ในดานการปองกันและปราบปรามกลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ 

“เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.21 คิดเปนรอยละ 64.28  

  - ในดานการปองกันและปราบปรามเม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยาง 

มีระดับความเชื่อม่ันสูงสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจมีการจับกุมเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูเสพหรือผูจําหนาย 

ยาเสพติดอยางจริงจัง รองลงมา คือเคยเห็นเจาหนาท่ีตํารวจออกตรวจตามโรงเรียน หอพักรานเกม/

อินเทอรเน็ตและเคยเห็นเจาหนาท่ีตํารวจเขาไปจัดอบรมโครงการแดร หรืออบรมใหความรูเก่ียวกับ 

ยาเสพติดในโรงเรียนหรือชุมชนท่ีทานพักอาศัย ตามลําดับ 

  ในด านการอํานวยการยุติธรรม พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อ ม่ัน 

อยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.06 คิดเปนรอยละ 61.18  

  - ในดานการอํานวยการยุติธรรมเม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยาง 

มีระดับความเชื่อม่ันสูงสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดดวย

ความเปนธรรม รองลงมา คือเจาหนาท่ีตํารวจมีการอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติใหกับเด็กและเยาวชน

กอนดําเนินการสอบสวน เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมมีการรับเงินใตโตะ 

และเจาหนาท่ีตํารวจดําเนินการสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพเขารวมในการสอบสวน เชน พนักงาน

อัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห เปนตน ตามลําดับ 

5.1.2 ประชาชนท่ัวไป 

  1) ขอมูลท่ัวไปของประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ภาค 1 - 9 และ บช.น. 

ท้ังหมดจํานวน 1,208 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 - 30 ป  

สถานภาพสมรส การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พักอาศัย 

ในชุมชนเมือง ไมมีสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนเด็กและเยาวชน และเปนครอบครัวท่ีมีสมาชิกเปน 

เด็กและเยาวชนจํานวน 2 คน  
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  2) ระดับการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมอยูในเกณฑ 

“มีสวนรวมนอย” มีคาเฉลี่ย 2.54 คิดเปนรอยละ 50.70  

  ระดับการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด เม่ือพิจารณาแตละประเด็น กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมอยูในเกณฑ “มีสวนรวม

ปานกลาง” พบวา ระดับการมีสวนรวมกับโรงเรียน/ชุมชน/ผูปกครอง และเจาหนาท่ีตํารวจสอดสอง

ดูแลเด็กและเยาวชน ไมใหไปเก่ียวของกับยาเสพติดและการมีสวนรวมในการแบงปนความรูในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับคนในชุมชน ตามลําดับ   

  กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมอยูในเกณฑ “มีสวนรวมนอย” พบวา การเขารวม 

ปรึกษา หารือ กับเจาหนาท่ีตํารวจ และทําการศึกษาวิเคราะหปญหาและสาเหตุของเด็กและเยาวชน 

ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด มีสวนรวมในการใหขอมูล เบาะแส เก่ียวกับยาเสพติดใหกับเจาหนาท่ีตํารวจ 

หรือหนวยงานภาครัฐ ทานรวมฝกอบรม ใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับคน 

ในชุมชน และการมีสวนรวม ติดตามและประเมินผล ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

กับเจาหนาท่ีตํารวจ ตามลําดับ 

  3) ความเชื่อ ม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและ

ปราบปรามและการอํานวยการยุติธรรม ในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ 

“เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.03 คิดเปนรอยละ 60.53 

       ในการปองกันและปราบปราม พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเชื่อม่ัน 

อยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 2.95 คิดเปนรอยละ 58.94  

     ในการปองกันและปราบปรามเม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยาง 

มีระดับความเชื่อม่ันสูงสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจสามารถสืบสวน ดําเนินคดี และขยายผลเพ่ือจับกุมกับ

ผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดรายใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ เจาหนาท่ีตํารวจประสานงาน

รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือปองกันปราบปรามยาเสพติด มีการจัดอบรมใหความรู

เก่ียวกับกฎหมาย บทลงโทษ และผลกระทบของยาเสพติดอยางสมํ่าเสมอ และเจาหนาท่ีตํารวจ

ประสานความรวมมือจากประชาชนในการใหขอมูล เบาะแส เพ่ือสืบสวนดําเนินคดีท่ีเก่ียวของกับ 

ยาเสพติด ตามลําดับ 

   ในดานการอํานวยความยุติธรรมในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางประชาชน 

มีความเชื่อม่ันอยูในเกณฑ “เชื่อม่ันปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 3.11 คิดเปนรอยละ 62.11  

  ในดานการอํานวยความยุติธรรม เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยาง 

มีความเชื่อม่ันสูงสุด คือ เจาหนาท่ีตํารวจมีความรู ความสามารถในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับยาเสพติด รองลงมา คือเจาหนาท่ีตํารวจสามารถบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดไดอยาง
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รวดเร็ว ตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดอยาง

ถูกตองเปนธรรมและเทาเทียมกัน และเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

ไมแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบตามลําดับ 

 5.1.3 เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวน 

 ๑) ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันปราบปราม

และงานสืบสวน ในพ้ืนท่ี ภาค 1 - 9 และ บช.น. ท้ังหมดจํานวน 1,214 คน พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมียศ จ.ส.ต. - ด.ต. ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู อยูในสายงานปองกันปราบปราม มีอายุราชการ

ไมเกิน 10 ป และระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานไมเกิน 10 ป 

         2) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการกระทําความผิด 

ของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดในภาพรวม พบวา  อยูใน “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ย 3.69 

คิดเปนรอยละ 73.80   

   - ปญหาอุปสรรคภายในหนวยงานเม่ือพิจารณาแตละประเด็น  พบวา 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงท่ีสุด คือการขาดแคลน 

วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือมีขอจํากัดและขอยกเวน 

ในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

ทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี ปญหาการขาดแคลนกําลังพลในการปฏิบัติงาน กระบวนการ

จับกุมและสอบสวนมีข้ันตอนยุงยากและใชเวลาในการดําเนินการมาก เนื่องจากตองมีสหวิชาชีพเขา

รวมในการปฏิบัติงาน และการขาดความเตอเนื่องในการปฏิบัติงานปองกันปราบปรามและแกไข

ปญหายาเสพติด  

  - ปญหาอุปสรรคภายนอกหนวยงาน เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงท่ีสุด คือปญหาเด็กและ

เยาวชนท่ีผานการบําบัดยาเสพติดมาแลวยังกลับไปเก่ียวของกับยาเสพติดเนื่องจากอยู ใน

สภาพแวดลอมเดิม ๆ รองลงมา คือ ปญหาเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ิม

จํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็ว และขยายไปยังกลุมเด็กท่ีมีอายุนอยลงจนถึงชั้นประถมศึกษา ปญหา

ครอบครัว/ชุมชน ไมยอมรับวาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด ครอบครัว/ชุมชน 

ยังขาดการยอมวาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด และการขาดการบูรณาการ 

ในการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันปราบปรามกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ตามลําดับ 
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   3) มาตรการทางสังคมและการปองกันปราบปรามในการแกไขปญหาการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ในภาพรวม พบวา อยูใน “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ย 

3.42 คิดเปนรอยละ 68.41  

   - มาตรการทางสังคม พบวา อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.13 คิดเปน

รอยละ 62.58 

   - มาตรการในการปองกันและปราบปราม อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 63.42 

คิดเปนรอยละ 68.41  

    มาตรการทางสังคมเม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็น

ระดับสูงท่ีสุด คือการรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการในการแกปญหายาเสพติด รองลงมา คือการ

ประสานความรวมมือการปฏิบัติงานกับหนวยงานในชุมชน “โรงเรียน/รานคา/วัด” และจัดกิจกรรม

ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เขาวัด การจัดตั้ง

ชมรม TO BE NUMBER ONE หรือกลุมเยาวชนเพ่ือนชวยเพ่ือนในโรงเรียน รวมถึงการจัดประชุม

ชาวบาน/ผูนําชุมชน/อสม./ผูนําตามธรรมชาติ เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด 

ของเด็กและเยาวชนสรางกติกาหรือเง่ือนไขเพ่ือประกาศเปนวาระของชุมชนในการแกไขปญหา 

ยาเสพติด ตามลําดับ 

   มาตรการในการปองกันและปราบปรามเม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา 

กลุมตัวอยางมีความเห็น ระดับสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ กําชับใหเจาหนาท่ีตํารวจ กวดขัน

จับกุมการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด หนวยงานดําเนินการแตงตั้ง 

ใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดอยางชัดเจน

และเปนรูปธรรม มีมาตรการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการขยายผลการจับกุมเพ่ือดําเนินการปราบปราม

ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจนถึงผูคารายใหญ มีการกําชับให กต.ตร.สน./สภ. ใหสอดสอง

ประชาชนในชุมชน/หมูบาน ท่ีมีพฤติกรรมสอเปนผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด และแสวงหาความ

รวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแสขอมูล ตามลําดับ และกลุมตัวอยางมีความเห็นตอมาตรการ 

ในการปองกันและปราบปรามอยูใน “ระดับปานกลาง” คือ หนวยงานมีการประชุมรวมกับหนวยงาน

อ่ืน อาทิ สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรวมกําหนดแนวทาง 

ในการแกไขปญหาการกระทําของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด  มีการดําเนินการจัดอบรม 

ใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย บทลงโทษ ผลกระทบและการปองกันตนเองจากยาเสพติดใหกับเด็กหรือ

เยาวชนท่ัวไป และเด็กหรือเยาวชนท่ีอยูในกลุมเสี่ยง และประชาชนท่ัวไปอยางสมํ่าเสมอ และมีการ

จัดทําระบบฐานขอมูลเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด 

ใหเปนปจจุบนั 
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 ๕.๑.4 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโครงการการกระทําความผิดของเด็ก

และเยาวชน กรณศีึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

   ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม เด็กและเยาวชนกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

บุคลากรในกระบวนการ (เจาหนาท่ีตํารวจสายงานปองกันปราบปรามและงานสืบสวนและเจาหนาท่ี

สถานพินิจและคุมครองเด็ก) 

       กลุมตัวอยางของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

   1. ทานเคยมีประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติด ในรูปแบบใดบาง 

  - เปนผูคาและผูเสพ 

  - เปนเด็กเดินยา  

  - เห็นเพ่ือนเลนยา และอยากรูอยากลอง แลวมีเงิน มีโทรศัพท มีเสื้อผา ของใช

ราคาแพง เลยอยากเปนผูขายจะไดมีของใชเหมือนเพ่ือน 

  2. สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหทานเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เพราะเหตุใด 

  - เพ่ือนชวน คบเพ่ือนท่ีติดยาเสพติด 

  - อยากรู อยากทดลอง  

  - อยากมีรายไดเปนของตนเอง 

  - อยากมีของใชและโทรศัพทราคาแพง ๆ 

  - พอแมไมคอยสนใจ พอแมไมอยูบาน 

  - พอแมแยกทางกัน  

  - อยูคนเดียว/อยูกับแฟน 

  - เครียดเรื่องเรียน เรื่องเพ่ือน 

  3. การเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ทําใหเกิดผลกระทบตัวทาน ครอบครัว 

และสังคมอยางไร 

  - ไมไดเรียนตอ เสียอนาคต 

  - ครอบครัวทะเลาะกัน ตองแยกกันอยู 

  - สมัครทํางานไมมีหนวยงานราชการหรือบริษัทไหนรับเขารับทํางาน 

  - เพ่ือนไมคบ  

  - กลัวตํารวจจับ 

   4. การปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีไดผล ควรทําอยางไร 

  - ประชุมกับหมูบานชุมชน ใหมีการตอตานยาเสพติด และใหมีการสุมตรวจ 

สารเสพติด และอบรมใหแกเด็ก ๆ ท่ีอยูในชวงวัยรุน 

  - มีผูใหญหรือเจาหนาท่ีตํารวจคอยใหคําปรึกษาแนะนํา 

  - ครอบครัวอบอุน พอแมคอยเอาใจใสดูแลพฤติกรรมของบุตรหลาน 
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  5. ทานไดรับโทษจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรบาง และคิดวา

โทษท่ีไดรับเหมาะสมและเพียงพอหรือไม 

  - โทษท่ีไดรับเหมาะสม ยุติธรรมแลว 

  - นาจะมีการพิจารณาตามประเภท หรือจํานวนของยาเสพติด 

  - นาจะพิจารณาโทษจากจํานวนครั้งในการกระทําผิด แลวเพ่ิมโทษเพ่ือให 

ไมกลามายุงเก่ียวกับยาเสพติด 

  6. ขอเสนอแนะ 

  - ใหโอกาสแกเด็กเพ่ือกลับไปเรียน เพ่ือจะไดไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

  - เจาหนาท่ีตํารวจตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 

 5.1.5 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบสัมภาษณ โครงการวิจัย 

การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

จากบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม   

    1. ทานคิดวาปจจัยหรือสาเหตุใดท่ีกอใหเกิดปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

  - เยาวชนมีวุฒิภาวะนอย ขาดจิตสํานึกท่ีดี 

  - ครอบครัว ผูปกครองไมไดเขมงวดกับความประพฤติ ทําใหเยาวชนคบหา

บุคคลท่ีเก่ียวของกับ ยาเสพติด และถูกชักจูงงายโดยเริ่มจากการเสพยาเสพติดและไปจําหนายเพ่ือได

เงิน เม่ือเห็นวาไดเงินจํานวนมากในเวลารวดเร็วและงาย  

  - ดานเศรษฐกิจ ครอบครัวของเยาวชนมีฐานะยากจน รายไดจากการกระทําผิด

เก่ียวกับยาเสพติด เปนแรงจูงใจสําคัญ 

  - สภาพแวดลอมท่ีเด็ก/เยาวชนอาศัยอยู คอนขางเสื่อมโทรม ไมเหมาะสม 

หรือแออัด  

  - ผูใหญประพฤติตนไมดี เปนตัวอยางแกเด็ก 

  - ใชจักรยานยนตเปนยานพาหนะในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

 - ครอบครัวแตกแยก หยาราง ตางคนตางอยูหรือ บิดา หรือ มารดา เปนคนม่ัวสุม

ยาเสพติดอีกดวย ทําใหเด็กขาดความอบอุน จึงหันไปพ่ึงแหลงม่ัวสุมจากยาเสพติดท่ีมีความรุนแรงนอย

ถึงมาก และขยายผลจากเปนผูเสพจนเปนผูคา  

 - ครอบครัวตองประกอบอาชีพทุกวัน จนมีเวลาดูแลบุตรหลานนอยลง ทําให

ขาดการเอาใจใส  ประกอบกับ ผูแสวงหาประโยชนจากเด็กจึงใชเด็กกระทําความผิดแทน 

 - อยากรู อยากลอง พฤติกรรมเลียนแบบผูใหญ 

 - ตองการเปนท่ียอมรับในสังคมและกลุมเพ่ือน 
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 - บทลงโทษในการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีโทษนอย 

จึงเปนสาเหตุใหเด็กและเยาวชนตกเปนเครื่องมือของผูใหญในการกระทําความผิด 

 - เด็กเรียนไมจบ เกียจคราน มีเวลาวาง 

 - การคบเพ่ือนไมดีก็พาไปลองยาเสพติดและติดยาจนถึงขายยาเสพติด 

 - วัฒนธรรมในการใชวัตถุสิ่งของ อุปโภคและบริโภค ก็จะหาทางออกในสิ่งท่ีผิด 

 - โครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาสูง กลยุทธของผูผลิต ผูขายจึงมีวิธีการ 

อยางแยบยลท่ีจะสรางโอกาส ใหตัวเองสามารถทํางานไดสําเร็จซ่ึงกลุมเปาหมายเปนผูคารายยอยหรือ

ผูเสพก็เปนกลุมเด็กจํานวนไมนอย เพราะวัยท่ียังขาดประสบการณในการแกไขปญหาดวยตัวเอง จึงจูงใจ

ไดงาย เด็กและเยาวชนจึงอยูในความเสี่ยงสูง 

   2. ทานคิดวาเจาหนาท่ีตํารวจควรมีมาตรการในการปองกันปราบปรามปญหา 

การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไร 

 - การเขาไปใหความรูในเชิงปองกันแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน

ท่ีมีกลุมเสี่ยง ใหทราบถึงผลกระทบเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย  

 - วิทยากรท่ีมีความรูดานยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจสามารถใหความรู 

แกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอยางเพียงพอและครอบคลุมทุกระดับ 

 - ควรมีมาตรการปองกันมากกวาปราบปราม 

 - คอยสอดสองดูแล ตรวจคน จับกุมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ใชความถ่ี 

ในการตรวจใหมากข้ึน  

 - เพ่ิมอัตรากําลังเขาไปสอดสองดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงใหมากข้ึน 

 - ทํางานเชิงรุกเพ่ือเขาถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงใหมากท่ีสุด ไมวาจะเปนสถานศึกษา 

หรือชุมชน 

 - มีนโยบายปราบปรามผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดอยางจริงจัง 

 - สืบสวน หาขาว อบรมตักเตือนเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับ 

ยาเสพติด และจับกุมอยางเครงครัด  

 - เนนการสรางความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดีแกเด็กและเยาวชนตลอดจน

ผูปกครอง 

 - กวดขันแหลงม่ัวสุมและจุดเสี่ยงท่ีเปนแหลงม่ัวสุม เชน หอพัก สถานบันเทิง  

 - ทุกภาคสวนควรมีมาตรการปองกันและปราบปรามรวมกัน 

 - ใหเด็กเขาสูกระบวนการบําบัดอยางจริงจัง 

 - จัดใหมีการลงพ้ืนท่ีภายในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือดูแลสอบถามเก่ียวกับ

ปญหายาเสพติด โดยมีจุดประสงคใกลชิดกับคนในชุมชน เขาถึงปญหา ซ่ึงจะทําใหแกไขปราบปรามได

ทันทวงที 
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  3. ทานคิดวาบทลงโทษตามกฎหมายในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชนมีโทษเหมาะสมหรือไม อยางไร 

 - บทลงโทษตามกฎหมายถือวาเหมาะสม เนื่องจากเด็กและเยาวชนขาด 

วุฒิภาวะ รูเทาไมถึงการณเปนเหตุใหมีแนวโนมในการกระทําผิดซํ้า  

 - ปจจุบันอัตราโทษสําหรับเยาวชนตองมีการแกกฎหมายบทลงโทษท่ีมีอัตรา

โทษสูงกวาปจจุบัน เนื่องจากเด็กและเยาวชนไมมีความเกรงกลัวตอโทษท่ีไดกระทําความผิด 

 - ผลักดันใหมีกฎหมายชะลอฟอง โดยใหอํานาจอัยการ สํานวนคดีไมควรไปศาล 

 - เหมาะสม เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะไดมีโอกาสในการกลับตัวเปนคนดี 

ในสังคมตอไป 

 - ไมเหมาะสม บทลงโทษของเด็กและเยาวชน มีความแตกตางจากผูใหญ 

จึงสงผลใหผูใหญใชเด็กและเยาวชนเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด  

 - บทลงโทษตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีโทษนอยกวา

ผูใหญ จึงทําใหเด็กและเยาวชนตกเปนเหยื่อหรือเครื่องมือในการกระทําผิด 

 - โทษของเด็กและเยาวชนท่ีคอนขางนอยทําใหเด็กและเยาวชนถูกผูใหญใชเปน

เครื่องมือในการลําเลียงและคายาเสพติด 

 - อยากใหพิจารณาตามความเปนจริง ใหลงโทษแบบผูใหญได  

 - โทษสําหรับเด็กออนเกินไป ทําผิดซํ้า  

 - บทลงโทษมีความเหมาะสมแลว เนื่องจากการท่ีจะแกไขใหบทลงโทษหนักข้ึน

นั้นไมใชเหตุปจจัยหลักท่ีจะแกไขปญหาของเด็ก เนื่องจากขณะกระทําความผิดนั้น เด็กไมไดคิดถึงสิ่งท่ี

จะเกิดข้ึนกับตนเองวาจะไดรับโทษหนักเบาอยางไร ดังนั้นบทลงโทษจึงเปนมาตรการหลังสุด ไมใชเปน

มาตรฐานหลักของการแกไขปญหายาเสพติด 

  4. ทานคิดวาปจจัยทางดานสังคม อาทิ ครอบครัว สถานศึกษา และส่ิงแวดลอม 

มีผลตอการทําใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม อยางไร 

 - มีผลอยางมากโดยเฉพาะปญหาครอบครัวท่ีแตกแยกไมสมบูรณ ทําใหเด็ก

และเยาวชนไมไดรับการอบรมสั่งสอนดูแลอยางเขมงวด หันไปคบเพ่ือนถูกชักจูงไปงาย และพฤติกรรม

เลียนแบบของผูปกครองท่ีไมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุตรหลาน 

 - ดานสังคมท่ีพัฒนาข้ึนเกือบทุกดาน การปรับตัวไมสัมพันธกันของเด็กและ

เยาวชนกับปจจัยดานตาง ๆ ทําใหมีผลตอการกระทําผิดมากข้ึน 

 - สถานศึกษาเพ่ิมกิจกรรม และมีการตรวจยาเสพติด ครูตองคอยสังเกต

พฤติกรรมเด็ก ติดตามสอบถามไปถึงครอบครัวและเยี่ยมบานนักเรียน  
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 - สถานศึกษาควรอบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงจิตสํานึก 

ตอเยาวชน    

 - ปญหายาเสพติดแพรระบาดลงไปในชุมชนและสังคม ซ่ึงอาศัยอยูรวมกันทําให

เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงท่ีจะกระทําผิดได  

 - ครอบครัวและสิ่งแวดลอมท่ีมีปญหา ลวนเปนปจจัยสําคัญในการกระทําผิด

ของเด็ก ชุมชนท่ีมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดเปนปจจัยท่ีสงผลใหเด็กเขาไปยุงเก่ียวกับ 

ยาเสพติด 

 - สิ่ งแวดลอมในชุมชน หากปลอยให มีแหลงม่ัวสุมยาเสพติด ก็นําไปสู 

การชักชวนใหเด็กกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดได   

 - หากสังคมดี ครอบครัวคอยเอาใจใสดูแล สถานศึกษาท่ีดี  โอกาสเขาไป 

ยุงเก่ียวกับยาเสพติดก็มีนอย 

  5. ทานคิดวาสังคมและชุมชนควรมีสวนรวมในการแกไขปญหาการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไรบาง 

 - ควรใหผูนําชุมชนมีทัศนคติเก่ียวกับผลรายของยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและ

เยาวชนเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญอยางมาก  

 - เม่ือเด็ก/เยาวชน ท่ีกระทําความผิด กลับคืนสูสังคมและชุมชน ท่ีอาศัยอยูเดิม 

จึงจําเปนท่ีชุมชนสังคมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดํารงอยู มิฉะนั้นเด็กอาจกลับมากระทําผิดซํ้าไดอีก 

 - หมูบานควรมีเสียงตามสายแจงขาวตางๆ และผูนําชุมชนตองทราบพฤติกรรม 

คนในหมูบาน โดยใหคนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแลวามีผูใดท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด และใหมีรางวัล 

หมูบานปลอดยาเสพติด 

 - ผูนําชุมชนควรจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ กีฬาใหเด็ก เพ่ือไมใหมีเวลาวางไป

เก่ียวของกับยาเสพติด  

 - สังคมควรมีการรณรงคโทษของยาเสพติดใหเยาวชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

 - ผูนําชุมชนออกเยี่ยมพบปะพูดคุยกับลูกบาน 

 - รวมมือกับตํารวจในการติดตอ ลอซ้ือ จับกุม อยางเขมแข็ง 

 - ชุมชนและสังคมตองเปนการแกไขอยางมีจิตสํานึกและจริงจัง ตองกระทํา

อยางตอเนื่อง ทุกชุมชนจะรูพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนของตนเองมากกวาภาครัฐ เพราะปญหา

ของครอบครัวนําไปสูพฤติกรรมของเด็กวาไปคบหาหรือม่ัวสุมกับกลุมใดในชุมชนยอมเปนท่ีรับทราบ

ของบุคคลในชุมชนอยูแลว หากแกไขปญหาท่ีเนนไปท่ีชุมชนและสังคมแลวนาจะสัมฤทธิ์ผลไดมาก 

 - จัดตั้งองคกร หรือชมรม ภายในชุมชนใหมีหนาท่ีเก่ียวกับอบรม ปองกันปญหา 

ยาเสพติด 

 

 



๑๔๙ 
 

 
 

  6. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 - หนวยงานของตํารวจควรบูรณาการเก่ียวกับการใหความรู แกปญหายาเสพติด

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน 

 - ควร มีกฎ หมายสํ าห รับ เด็ ก ไม เกิ น  1 8  ในการ ขับ ข่ี จั ก รยานยน ต 

โดยกําหนดเวลาไมควรเกิน 21.00 น 

 - ใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ เอกชน และผูนําชุมชน รวมกันหาสาเหตุ และแกไข

ปญหาอยางจริงจัง  

 - จัดกิจกรรมเชิงรณรงคปองกันการกระทําผิดกับกลุมผูนําชุมชน เด็กและ

เยาวชน  

 - สรางคานิยมใหเยาวชน ตระหนักวาผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด เปนบุคคล 

ท่ีสังคมไมยอมรับ 

 - เพ่ิมงบประมาณจัดการปญหาดานเด็กและเยาวชน กรณียาเสพติด 

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 - พัฒนาและสรางบุคลากรในดานชุมชนสัมพันธของ ตร. เพ่ือปฏิบัติงานดานนี้

เพ่ิมข้ึน 

 - ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคม ซ่ึงมีผลกระทบมาจากปญหาเศรษฐกิจ  

 - มุงเนนสรางความอบอุนในครอบครัว แกไขปญหาเศรษฐกิจ และปากทองเปนหลัก 

ตอไปก็เปนเรื่องการมีจิตสํานึกของสังคมและชุมชน ควรมีมาตรการทางสังคมของผูท่ีเขามารวมแกไข

ปญหา ขอใหมีการเขาถึงอยางจริงจัง ตอเนื่อง ยาเสพติดสามารถท่ีจะลดลงไดแตตองใชเวลา  

 5.1.6 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบสัมภาษณ โครงการวิจัย 

การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

จากเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันและปราบปราม 

       1. หนวยงานของทานมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไรบาง 

   1.1 มาตรการในการปองกัน 

  - มีการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา รณรงคประชาสัมพันธในสวนของ

สถานศึกษา และรวมไปถึงรานคา สถานบริการ รานเกมส ใหรับรูถึงโทษของยาเสพติด อบายมุข 

มีนโยบาย “โครงการตํารวจลําปางพาลูกหลานกลับบาน” 

  - ประชาสัมพันธใหความรูแกเยาวชนในสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 

  - มีโครงการตํารวจชุมชนสีขาว มีการสํารวจและลงพ้ืนท่ีในชุมชน เพ่ือปองกัน

ปราบปรามและตรวจสอบผูเสพ ผูคา ใหชุมชนเขมแข็ง เพ่ือปองกันยาเสพติด 
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  - มีการประสานและเขาไปรับรูปญหากับคนในชุมชน โรงเรียน มีการสราง 

ความรวมมือระหวางตํารวจ กับคนในชุมชน ในการสอดสองดูแลคนในชุมชน 

  - มีการจัดทําประชาคมหมูบานใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด  

  - ใชโครงการครู D.A.R.E. เพ่ือใหการศึกษาความรูแกนักเรียนในสถานศึกษา 

ใหทุกคนมีทักษะท่ีจําเปนแกเด็ก เพ่ือใหสามารถใชชีวิตโดยไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด และสราง

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางตํารวจ ครู นักเรียน ผูปกครอง และสมาชิกในชุมชน 

  - จัดชุด ตชส.เขาบรรยายใหความรูปญหายาเสพติดแกเด็กและเยาวชน 

ตามชุมชนและโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

  - กําหนดพ้ืนท่ีกลุมเสี่ยง ตรวจเขมเปนพิเศษ เชน วิทยาลัยเทคนิค ตรวจหอพัก

ท่ีมีเด็กม่ัวสุม 

  - พบปะผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ขอความรวมมือในการชวยกันดูแลคนในชุมชน

ไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

  - มีการตรวจสารเสพติดในโรงเรียนเพ่ือปองกันการแพรระบาดยาเสพติด 

  - เจาหนาท่ีตํารวจใหความรูหนาเสาธงในเวลาเชา ในโรงเรียนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 1.2 มาตรการในการปราบปราม 

 - มีการเขาตรวจสอบกับทางสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ สุมตรวจปสสาวะ 

เขาตรวจสอบกลุมวัยรุนตามสถานท่ีสุมเสี่ยง, เขาตรวจสอบตามหอพักนักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 - ใชมาตรการเชิงรุก เพ่ือจับกุมตัวผูเสพ 

 - มีการจับกุมผู เสพ ผูคา รายยอย รายสําคัญ ขยายผลการจับกุมทุกคด ี

เพ่ือทําลายผูคารายสําคัญ และรายยอยในพ้ืนท่ี 

 - มีการสุมตรวจและดําเนินคดีบุคคลท่ีมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด

อยางตอเนื่อง 

 - ผูบังคับบัญชามีนโยบายใหดําเนินการเก่ียวกับยาเสพติดทุกคดีความผิด 

 - มีการตั้งดานตรวจคนปองกันอาชญากรรม ในเสนทางเสี่ยง หรืออาจใชขนสง 

ยาเสพติด มีการหาขาวกําหนดเปาหมายเพ่ือปดลอมตรวจคนบานหรือสถานท่ีท่ีอาจมีการซุกซอนยาเสพติด 

 - มีชุดจูโจม (งาน ป.) ทํางานปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการจับกุมอยาง

ตอเนื่อง 

 - กวดขัน จับกุม เยาวชนท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด เขาสูกระบวนการ

พิจารณาคดี ฟนฟูตอไป 

 - ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเสนทางหลักและรอง เพ่ือดูการเคลื่อนไหวในการซ้ือขาย 

จําหนายยาเสพติด  
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  2. การปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีปญหา อุปสรรค ในดานใดบาง 

 - ประชาชนท่ัวไปขาดความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 

 - ขาดการประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ทําใหเด็กและเยาวชนขาดความรู 

 - ปญหาของชุมชนสังคมเมืองตางคนตางอยู ทําใหไมไดรับความรวมมือ

เทาท่ีควร 

 - เง่ือนไข ขอกฎหมาย สิทธิเด็กและเยาชน ทําใหผูปฏิบัติเกิดความติดขัด

ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 - การปฏิบัติเก่ียวกับเด็กมีกฎหมายวิธีการยุงยาก มีบทลงโทษท่ีไมสามารถทํา

ใหเด็กและเยาวชนกลับตัวเปนคนดีได ซ่ึงสังเกตไดจากเด็กสวนใหญท่ีถูกดําเนินคดีมักจะกลับมาเสพ

และเก่ียวของกับยาเสพติด 

 - กฎหมายท่ีนํามาใชกับเด็กมีข้ันตอนมากทําใหเจาหนาท่ีไมอยากจะปฏิบัติ 

เพราะกลัวผิดข้ันตอน 

 - ใหความรูและเขาใจแกเด็กและเยาวชนไมท่ัวถึง ขาดอุปกรณ ยานพาหนะ 

ในการออกไปใหความรูความเขาใจ 

 - ขอจํากัดของบุคลากรมีจํานวนนอย กวาปริมาณของนักศึกษา หรือประชากร 

ในพ้ืนท่ีมาก และทักษะในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแตละคนอาจไมเทากัน  

 - การจับกุมและนําสงพนักงานสอบสวน มักจะบายเบี่ยงไมอยากทําคดี 

เนื่องจากติดข้ันตอนตาง ๆ และตองเชิญสหวิชาชีพเขารวมฟงการสอบสวนและควบคุมตัวไมเกิน 24 ช.ม. 

 - ขาดความรู ความเขาใจในพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

 - ชุมชนไมใหความรวมมือในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

 - เก่ียวกับกฎหมาย ซ่ึงผูใหญมักใชเด็กหรือเยาวชน ในการกระทําความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติด 

 - ผูปกครองขาดการดูแลเอาใจใส เม่ือบุตรของตนถูกจับดําเนินคดี กลาวหา

เจาหนาท่ีวากลั่นแลงบาง  

  3. หนวยงานของทานมีการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภาคสังคมและ

หนวยงานอ่ืน ๆ ในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน อยางไร 

 - มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ อยางเชน สาธารณสุขจังหวัด 

คณะครูแดร ไปใหความรูกับเด็กและเยาชนในสถานศึกษา 
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 - ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ครู อาจารยและชุมชน เพ่ือหาผูเสพ 

ยาเสพติดและสอดสองดูแลคนในชุมชน 

 - มีการจัดทําโครงการโรงเรียนสีขาว หมูบานชุมชนปลอดยาเสพติด 

 - จัดชุดมวลชนสัมพันธ ออกปฏิบัติงาน ใหความรูในการประชุมกับหมูบาน 

 - ไดรวมประชุมกับฝายปกครอง สาธารณสุข โรงเรียน เพ่ือหาแนวทางปองกัน

และแกไข 

 - มีการรวมมือกันท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตามโครงการประชารัฐรวมใจ 

และโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมกันสรางเครือขายเฝาระวังแกปญหายาเสพติด ท้ังในชุมชน 

และสถานศึกษา รวมกันขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรวมใจปลอดภัยยาเสพติด ซ่ึงเปนการรวมมือกัน

ของ 6 หนวยงาน คือ 1.เจาหนาท่ี ปปส. 2.ตํารวจ 3.ทหาร 4.เจาหนาท่ี กทม. 5.คณะกรรมการ 

กต.ตร. 6.คณะกรรมการชุมชน 

 - สน.บางซ่ือ ไดดําเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เปนโครงการหลักของ

รัฐบาล ซ่ึงมีท้ังฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ กศน. และอีกหลายหนวยงาน ลงชุมชนแออัด รับฟงปญหา

ของชุมชนนั้น ๆ และมีการอบรมใหความรูดานยาเสพติดแกคนในชุมชน 

 - ประสานขอมูลของเด็กกลุมเสี่ยงจากทางโรงเรียน เพ่ือคอยติดตามดู

พฤติการณ การม่ัวสุมยาเสพติด 

 - รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในการออกตรวจสถานบริการ รานเกมส ชุดจัด

ระเบียบสังคมออกตรวจเปนประจํา 

  4. ทานคิดวาปจจุบันบทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ดานยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีโทษหนักเพียงพอหรือไม อยางไร 

 - ในปจจุบันมีอัตราโทษท่ีเบา ไมเด็ดขาด ทําใหเด็กและเยาวชนกลาท่ีจะกระทําผิด 

เสี่ยงกับยาเสพติดงาย สวนมากจะเปนกลุมเดิม ๆ 

 - กฎหมายยาเสพติดไมมีความเกรงกลัวของผูกระทําผิด สังเกตไดจากสถิติ 

ถูกจับกุม 

 - บทลงโทษท่ีกระทําความผิดไมหนักเพียงพอ และกระบวนการในการฟนฟู 

บําบัด ยังไมมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหเยาวชนกระทําผิดกลับตัวเปนคนดีได 

 - เพียงพอ และเนนใหผูปกครอง ผูนําทองถ่ิน มีมาตรการเขาถึง และสอดสอง

ดูแลเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง และจัดทําบัญชีผู ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด สุมตรวจเปนระยะ 

และติดตามผลตอเนื่อง 

 - บทลงโทษทางกฎหมาย เหมาะสมในระดับหนึ่งแตปญหาเกิดจากเยาวชนเขา

รับโทษตามกฎหมายแลวจะมีมาตรการอยางไร ไมใหกลับมากระทําผิดซํ้าอีก เนื่องจากไดพบกับเยาวชน
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ท่ีทําผิดดวยกัน แลวอาจทําใหไดรับรูประสบการณใหม ๆ ในทางท่ีไมดี และกลับมากระทําผิดอีกและ

มีแนวโนมรุนแรงกวาเดิม 

 - บทลงโทษนอยไป เห็นควรแบงแยกตามชั้นอายุใหชัดเจน เชนเด็กอายุต่ํากวา 

15 ป ควรไดรับโทษเพียง 1 ใน 3 ของผูใหญ เด็กอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ไมเกิน 18 ป ควรไดรับโทษ 

2 ใน 3 ของผูใหญ บุคคลอายุ 18 ปข้ึนไป ไดรับโทษตามกฎหมาย (ผูใหญ) 

 - บทลงโทษเพียงพอ เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนกลับตัวกลับใจเปนคนดี 

ของสังคมตอไป 

 - โทษเก่ียวกับบําบัดยาเสพติด ยังไมสามารถแกปญหาได เนื่องจากไมมีการ

ควบคุมหลังจากออกมาจากสถานบําบัดทําใหกลับไปเสพยาเสพติดอีก 

  5. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 - สํานักงานตํารวจแหงชาติควรใหความสําคัญในเรื่องการปฏิบัติหนาท่ี

ปราบปรามยาเสพติด เชน อุปกรณ งบประมาณ อบรมใหความรูแกเจาหนาท่ี  

 - เพ่ิมบทลงโทษใหเกิดความเกรงกลัวท่ีจะกระทําความผิด 

 - เพ่ิมประชาสัมพันธ ใหรูถึงภัยและโทษของยาเสพติด 

 - การแกไขปญหายาเสพติด ตองแกไขในดานสังคม ชุมชน ครอบครัว 

และสถานศึกษา การดําเนินการของเจาหนาท่ีตํารวจ เปนเพียงการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ไมทําให 

ยาเสพติดลดลงได 

 - วิเคราะหถึงสาเหตุการกระทําผิด จากครอบครัวท่ีแตกแยกซ่ึงเปนสาเหตุหลัก

ของการกระทําผิดของเด็กไดงาย 

 - ควรมีงบประมาณสนับสนุน ในการออกใหความรู และติดตามเด็กและ

เยาวชนท่ีมีปญหาดานครอบครัวหรือปญหาอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึง 

 - จุดเริ่มตนของแกปญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน คือครอบครัว 

 - ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเนนเรื่องการบําบัดฟนฟู ไมใหเด็กและเยาชนเขามา

เก่ียวของกับยาเสพติดอีก 

 - ปลูกฝงจิตสํานึก สรางกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม  

 - การตรวจปสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด ควรไดรับความรวมมือจากสาธารณสุข 

ใหทราบผลไดรวดเร็ว  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาวิจัย “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 

 5.2.1 สาเหตุของการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  ผลการศึกษาเชิงปริมาณและจากการสัมภาษณสอดคลองอยูในทิศทางเดียวกัน 

พบวา สาเหตุหลักของการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนอยากรู/ทดลอง 

รองลงมาเพ่ือนชักชวน ตองการหารายไดดวยตนเอง พักอาศัยอยูในแหลงม่ัวสุม/หรือมีการคาขาย 

ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวมีฐานะยากจน ปญหาความรักหรือการเรียน และไมไดรับ

การดูแลเอาใจใสจากพอแม ตามลําดับ โดยขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางของเด็กและเยาวชน 

พบวา สาเหตุท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดมาจาก เพ่ือนชวน คบเพ่ือนท่ีติดยาเสพติด อยากรู/ 

อยากทดลอง อยากมีรายไดเปนของตนเองอยากมีของใชและโทรศัพทราคาแพง ๆ พอแมไมคอยสนใจ 

พอแมไมอยูบาน พอแมแยกทางกัน อยูคนเดียว/อยูกับแฟน เครียดเรื่องเรียน เรื่องเพ่ือน และรับผิดแทน

ผูใหญ ในมุมมองกลุมตัวอยางของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุมาจากเด็ก/เยาวชน 

มีวุฒิภาวะนอย ขาดจิตสํานึกท่ีดี ครอบครัว ผูปกครองไมไดเขมงวดกับความประพฤติ ทําใหเยาวชน

คบหาบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด และถูกชักจูงงาย โดยเริ่มจากการเสพยาเสพติดและไปจําหนาย

เพ่ือไดเงิน เม่ือเห็นวาไดเงินจํานวนมากในเวลารวดเร็วและงาย ดานเศรษฐกิจ ครอบครัวของเด็ก/

เยาวชนมีฐานะยากจน รายไดจากการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดเปนแรงจูงใจสําคัญ สภาพแวดลอม

ท่ีเด็ก/เยาวชนอาศัยอยู  คอนขางเสื่อมโทรม ไมเหมาะสมหรือแออัด ผู ใหญประพฤติตนไมด ี

เปนตัวอยางแกเด็ก ครอบครัวแตกแยก หยาราง ตางคนตางอยู บิดาหรือมารดา เปนคนม่ัวสุม 

ยาเสพติดอีกดวย ทําใหเด็กขาดความอบอุน จึงหันไปพ่ึงแหลงม่ัวสุมจากยาเสพติดท่ีมีความรุนแรง

นอยถึงมาก และขยายผลจากเปนผูเสพจนเปนผูคา ครอบครัวตองประกอบอาชีพทุกวัน จนมีเวลา

ดูแลบุตรหลานนอยลง ทําใหขาดการเอาใจใส ประกอบกับผูแสวงหาประโยชนจากเด็กจึงใชเด็ก

กระทําความผิดแทน อยากรู อยากลอง พฤติกรรมเลียนแบบผูใหญ ตองการเปนท่ียอมรับในสังคม

และกลุมเพ่ือน บทลงโทษในการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีโทษนอย สาเหตุ 

ใหเด็กและเยาวชนตกเปนเครื่องมือของผูใหญในการกระทําความผิด เด็กเรียนไมจบ เกียจคราน 

มีเวลาวาง การคบเพ่ือนไมดีก็พาไปลองยาเสพติดและติดยาจนถึงขายยาเสพติด วัฒนธรรมในการใช

วัตถุสิ่งของ อุปโภคและบริโภค ก็จะหาทางออกในสิ่งท่ีผิด โครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาสูง 

กลยุทธของผูผลิต ผูขายจึงมีวิธีการอยางแยบยลท่ีจะสรางโอกาสใหตัวเองสามารถทํางานไดสําเร็จ 

ซ่ึงกลุมเปาหมายเปนผูคารายยอยหรือผู เสพก็เปนกลุมเด็กจํานวนไมนอย เพราะวัยท่ียังขาด

ประสบการณในการแกไขปญหาดวยตัวเองจึงจูงใจไดงาย เด็กและเยาวชนจึงอยูในความเสี่ยงสูง 

และผูขายอาศัยชองวางของกฎหมายในการพิจารณารับโทษในระยะเวลาท่ีนอยกวาท่ีผูใหญไดรับ 

จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดมีจํานวนมากข้ึน โดยในการ

ศึกษาวิจัยพบวาเด็กและเยาวชนท่ีเปนเพศหญิงตกเปนเหยื่อของการรับผิดแทนและเขาสูกระบวนการ
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ยาเสพติด ทําใหเปนอันตรายอยางยิ่งโดยเฉพาะเด็กท่ีตกเปนเหยื่อและถูกตีตราตั้งแตอายุยังนอย 

ถาสกัดก้ันและดึงกลับไมไดจะเปนการนําไปสูพฤติกรรมเลียนแบบกระทําความผิดไปเรื่อย ๆ จนเกิน

อายุ 18 ป ซ่ึงเปนการกระทําผิดคดียาเสพติดของผูใหญตอไป ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ

ก็มีปญหาอุปสรรคมากมาย กระบวนการดานสืบสวนจับกุมและสอบสวนเด็ก/เยาวชนยุงยากมากตอง

มีสหวิชาชีพมารวมสอบสวนดวย และพนักงานสอบสวนมีขอจํากัดทางเง่ือนไขดานเวลาประกอบ 

กับสหวิชาชีพไมเพียงพอ บางครั้งการทําสํานวนสอบสวนดวยการเรงรีบจึงทําใหสํานวนสอบสวน 

ขาดพยานหลักฐานสําคัญในการฟองศาล/เยาวชน อีกประการหนึ่งเม่ือศาลเด็ก/เยาวชนพิจารณา

ความผิดจะใชการวิธีการตัดสินคดีความ โดยใชหลักแนวคิด Parent Patria ซ่ึงเปนตนกําเนิดของ 

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยทําใหเกิดแนวความคิดในการแยกเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทําผิดออกจากผูใหญ ท่ีกระทําผิด และการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนเปนครั้งแรก 

ในรัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงศาลจะทําหนาท่ีโดยยึดแนวความคิด Parent patria โดยจะ

พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเปนรายบุคคล (Individualized) ตรวจวินิจฉัยและบําบัด 

(Diagnosed and treated) แนะแนวและใหคําปรึกษาแกเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา วางขอกําหนด

ในคําพิพากษา ท่ีมีคุณประโยชนตอสังคมและเพ่ือประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชน (The best 

interest of the child) ทําใหเกิดการพัฒนาการฝกอบรมและสถานฝกอบรมเด็กและเยาวชนใหเขาสู

แนวทางของงานสังคมสงเคราะห และการดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนตลอดจนครอบครัว 

ดวยหลักวิชาและวิชาชีพในการบริการสังคม (Professional service) ท่ีมิใชเปนเพียงการกุศล

สงเคราะหเทานั้น นอกจากนี้ การใหบริการ ยังรวมถึงโครงการสงเคราะหหลังปลอย (Aftercare 

program)ซ่ึงใหความชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนภายหลังจากท่ีไดรับการปลอยตัวจากสถาน

ฝกอบรมหรือสถานแรกรับ อยางไรก็ตามรัฐอาจทําใหเด็กไดรับความทรมานจากการปกปองดูแล 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีถูกควบคุมตัวไวในสถานท่ีควบคุมตัว เชน บานอุปถัมภ ศูนยควบคุมและ

สถานฝกอบรมแบบปด สถานบําบัดทางจิต เปนตน เด็กเหลานั้นไดถูกจํากัดสิทธิตาง ๆ ซ่ึงศาลจะถูก

กระตุนใหมีความรับผิดชอบตอเด็ก เม่ือเด็กตองเขามาอยูในสถานควบคุมตัวภายใตการดูแลของรัฐ 

โดยใชวิธีการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กตามแนวคิดปรัชญาในการอบรมเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด

หรือมีปญหาดานพฤติกรรม (Conduct disorders) ท่ีพัฒนาจากหลายทฤษฎี บางทฤษฎีพัฒนาจาก

แนวคิดปรัชญาท่ีใชกับผูใหญกระทําความผิด ซ่ึงจากการศึกษาพบวานักวิชาการไดแบงทฤษฎ ี

การบําบัดแกไขฟนฟูเด็กกระทําผิด และประพฤติตนไมสมควรแกวัยออกเปน 7 รูปแบบ 1) รูปแบบ

ทางการแพทย (Medical Model) 2) รูปแบบการแกไขฟนฟู (Rehabilitation Model) 3) รูปแบบ

การการกลับสู ชุ ม ชน  หรือชุ มชนบํ าบั ด  (The community reintegration or therapeutic 

community Model) 4) รูปแบบการปองกันและการควบคุม (Prevention/Control Model) 

5) รูปแบบการลงโทษใหเหมาะสมและเปนธรรมกับเด็กกระทําผิด (Just-desert Model) 6) รูปแบบ

การบําบัดตามสภาพความเปนจริง (Reality therapy Model) 7) รูปแบบความยุติธรรม (Justice 

Model) ในปจจุบันนี้นานาประเทศสวนใหญ ยังคงใชนโยบายและปรัชญาในการแกไขฟนฟูตามแบบ

สังคมสงเคราะห (Social welfare model) โดยเนนกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
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แตก็มีหลายแหงท่ีพยายามหวนกลับไปใชนโยบายและปรัชญาการลงโทษเพ่ือยับยั้งและปรับปรุง 

ตามแบบงานยุติธรรม โดยเนนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบผู ใหญ  ซ่ึงคุมครองสิทธิ 

ของผูตองหา และจําเลยมากมายหลายอยาง สําหรับประเทศไทยไดเอาแบบอยางมาจากประเทศ

ยุโรปและสหรัฐอเมริกามาประยุกตใช ซ่ึงโดยทางปรัชญาและนโยบายก็เปนแบบสังคมสงเคราะหโดย

จัดใหมีศาลคดีเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุมครองเด็กข้ึน เพ่ือดําเนินการกับเด็กและเยาวชน

ท่ีกระทําผิดทางอาญาใหแตกตางจากกรณีท่ีผูกระทําผิดเปนผูใหญ  

 5.2.2 ลักษณะและพฤติกรรมกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ และการสัมภาษณมีความสอดคลองทิศทางเดียวกันคือ 

พฤติกรรมการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของกลุมตัวอยาง มีลักษณะและพฤติกรรมเก่ียวของ

กับยาเสพติดดวยวิธีการเดียวกัน กลุมตัวอยางสวนใหญเคยกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในประเภทยาบา ซ่ึงเก่ียวของกับยาเสพติด ในลักษณะเปนผูเสพ และผูครอบครองเพ่ือจําหนาย มาจาก

สาเหตุ อยากรู/อยากทดลอง เขาไปเก่ียวของไมเกิน 1 ป กรณีเปนผูขายหรือผูขนยาเสพติดมีรายไดจาก

การขาย/ขนยาเสพติด 1,001 - 5,000 บาท ตอครั้ง หรือบางคนไดหลายหม่ืนหลายแสน วิธีการซ้ือขาย

ทางโทรศัพทแลวนัดหมายสถานท่ีรับยาเสพติด ดวยการจายเงินสด หวงเวลาท่ีมีการซ้ือขายแลวแต

โอกาสหรือขายในเวลาไหนก็ไดแลวแตสะดวก สอดคลองกับทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Exchange Therory) 

จากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ผสมผสานกับแนวคิดอ่ืน ๆ ทางเศรษฐศาสตร และมานุษยวิทยาสายการ

หนาท่ี ท่ีวาดวยเรื่องของพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหมูคนในชนเผา (หนาท่ีของของขวัญ

กับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน) บุคคลผูมีอิทธิพลตอทฤษฎีนี้ก็คือ สกินเนอร (B.F. Skinner) 

   แนวคิดของ สกินเนอร (B.F. Skinner) สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก

ปฏิสัมพันธของปจเจกบุคคล และสํานึกในการกระทําท่ีมีตอสังคม หรือตอปจเจกบุคคลดวยกันการ

เปนสังคมดูไดจากการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมตาง ๆ ในสภาวการณในชวงตาง ๆ ของบุคคลท่ีมี

ตอพฤติกรรมหนึ่ง ๆ กระบวนการศึกษาท่ีสําคัญคือการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูท่ีวา พฤติกรรมหนึ่ง

เปนผลมาจากพฤติกรรมการเรียนรูหนึ่ง ๆ พฤติกรรมของมนุษยอาจแบงไดเปน 2 ประเภท 

คือ พฤติกรรมท่ีไมโจงแจงกับพฤติกรรมท่ีโจงแจง แนวคิด “การเสริมแรง (reinforcement)” จําแนก

ได 2 ประเภทคือ 1.การใหรางวัล (reward) ซ่ึงจะทําใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ ข้ึนอีก 

ในอนาคต 2.การทําโทษ (punishment) ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการละพฤติกรรมนั้นหรือไมใหเกิด

พฤติกรรมนั้นอีก 

   การเสริมแรงจะไดผลดีเพียงใดข้ึนอยูกับ “เง่ือนไข” การเสริมแรงนําไปสูการสราง

ลักษณะท่ัวไปของสังคม และนําไปสูการวิเคราะหสังคมไดสมมติทางเศรษฐศาสตรมนุษยเปนผูมี

เหตุผล และยอมใชเหตุผลในการหาผลประโยชนสูงสุดแกตนเองสิ่งท่ีมนุษยไดครอบครองเปนเจาของ

แลวความสําคัญของสิ่งนั้นยอมนอยลง ราคาของสิ่ง ๆ ใด เกิดข้ึนจากความตองการและปริมาณ 

รวมถึงรสนิยมของมนุษยเอง ราคาจะยิ่งสูงถาหายากและความตองการมีมาก รวมถึงกระบวนการผลิต

อันผูกขาดทําใหราคาสินคาสูง 
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   นักสังคมวิทยาพฤติกรรมศาสตรประยุกตใหความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรมของ

ปจเจกบุคคลอยางมากในทางสังคมวิทยา โดยเชื่อวาสังคมวิทยาเปนวิทยาศาสตรทางสังคมและ

กระบวนการในการศึกษาวิทยาศาสตรทางสังคมตองสนใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือจิตวิทยา 

ไดสรางแนวคิดท่ีเชื่อมโยงระหวางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตรเบื้องตน เชน แนวคิดวาดวยเรื่องของ 

การกระทํา รางวัล คุณคา ตนทุน แรงกระตุน การรับรู การคาดหวัง และการลงโทษ และไดนําแนวคิด

ตาง ๆ เชื่อมโยงกลายเปนประพจน 

 5.2.3 มาตรการการมีสวนรวมของประชาชนและมาตรการทางสังคมและเจาหนาท่ี

ตํารวจในการแกปญหากระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการศึกษา พบวา 

การเขาไปใหความรูในเชิงปองกันแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนท่ีมีกลุมเสี่ยง ใหทราบ

ถึงผลกระทบเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย วิทยากรท่ีมีความรูดานยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจ

สามารถใหความรูแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอยางเพียงพอและครอบคลุมทุกระดับ ควรมี

มาตรการปองกันมากกวาปราบปราม คอยสอดสองดูแล ตรวจคน จับกุมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

ใชความถ่ีในการตรวจใหมากข้ึน  เพ่ิมอัตรากําลังเขาไปสอดสองดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงใหมากข้ึนทํางานเชิงรุก

เพ่ือเขาถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงใหมากท่ีสุด ไมวาจะเปนสถานศึกษาหรือชุมชน มีนโยบายปราบปรามผู ท่ี

เก่ียวของกับยาเสพติดอยางจริงจังสืบสวน หาขาว อบรมตักเตือนเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติการณ

เก่ียวของกับยาเสพติด และจับกุมอยางเครงครัด เนนการสรางความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดีแกเด็ก

และเยาวชนตลอดจนผูปกครอง กวดขันแหลงม่ัวสุมและจุดเสี่ยงท่ีเปนแหลงม่ัวสุม เชน หอพัก 

สถานบันเทิง ทุกภาคสวนควรมีมาตรการปองกันและปราบปรามรวมกัน ใหเด็กเขาสูกระบวนการ

บําบัดอยางจริงจัง จัดใหมีการลงพ้ืนท่ีภายในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือดูแลสอบถามเก่ียวกับปญหา 

ยาเสพติด โดยมีจุดประสงคใกลชิดกับคนในชุมชน เขาถึงปญหา ซ่ึงจะทําใหแกไขปราบปรามได

ทันทวงที มีผลอยางมากโดยเฉพาะปญหาครอบครัวท่ีแตกแยกไมสมบูรณ ทําใหเด็กและเยาวชนไมได

รับการอบรมสั่งสอนดูแลอยางเขมงวด หันไปคบเพ่ือนถูกชักจูงไปงาย และพฤติกรรมเลียนแบบของ

ผู ปกครองท่ี ไม เป นแบบอย างท่ี ดี ให กับบุ ตรหลาน  ด านสั งคม ท่ี พัฒ นาข้ึน เกือบ ทุกด าน 

การปรับตัวไมสัมพันธกันของเด็กและเยาวชนกับปจจัยดานตาง ๆ ทําใหมีผลตอการกระทําผิดมากข้ึน 

สถานศึกษาเพ่ิมกิจกรรม และมีการตรวจยาเสพติด ครูตองคอยสังเกตพฤติกรรมเด็ก ติดตามสอบถาม 

ไปถึงครอบครัวและเยี่ยมบานนักเรียน สถานศึกษาควรอบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝง

จิตสํานึกตอเยาวชน ปญหายาเสพติดแพรระบาดลงไปในชุมชนและสังคม ซ่ึงอาศัยอยูรวมกันทําให

เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงท่ีจะกระทําผิดได ครอบครัวและสิ่งแวดลอมท่ีมีปญหา ลวนเปนปจจัย

สําคัญในการกระทําผิดของเด็ก ชุมชนท่ีมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดเปนปจจัยท่ีสงผลใหเด็ก

เขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด สิ่งแวดลอมในชุมชน หากปลอยใหมีแหลงม่ัวสุมยาเสพติด ก็นําไปสู 

การชักชวนให เด็กกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดได หากสังคมดี ครอบครัวคอยเอาใจใสดูแล 

สถานศึกษาท่ีดี โอกาสเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดก็มีนอย 

  5.2.4 มาตรการในการปองกันของเจาหนาท่ีตํารวจในการแกปญหาการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการศึกษา พบวา มีการจัดระเบียบสังคมรอบ
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สถานศึกษา รณรงคประชาสัมพันธในสวนของสถานศึกษา และรวมไปถึงรานคา สถานบริการ รานเกมส 

ใหรับรูถึงโทษของยาเสพติด อบายมุขมีนโยบาย “โครงการตํารวจลําปางพาลูกหลานกลับบาน” 

ประชาสัมพันธใหความรูแกเยาวชนในสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน มีโครงการตํารวจชุมชน 

สีขาว มีการสํารวจและลงพ้ืนท่ีในชุมชน เพ่ือปองกันปราบปรามและตรวจสอบผูเสพ ผูคา ใหชุมชน

เขมแข็ง เพ่ือปองกันยาเสพติด มีการประสานและเขาไปรับรูปญหากับคนในชุมชน โรงเรียน มีการ

สรางความรวมมือระหวางตํารวจกับคนในชุมชน ในการสอดสองดูแลคนในชุมชน มีการจัดทํา

ประชาคมหมูบานใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด ใชโครงการครู D.A.R.E. เพ่ือใหการศึกษาความรูแก

นักเรียนในสถานศึกษา ใหทุกคนมีทักษะท่ีจําเปนแกเด็ก เพ่ือใหสามารถใชชีวิตโดยไมยุงเก่ียวกับ 

ยาเสพติด และสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางตํารวจ ครู นักเรียน ผูปกครอง และสมาชิกในชุมชน 

จัดชุด ตชส. เขาบรรยายใหความรูปญหายาเสพติดแกเด็กและเยาวชนตามชุมชนและโรงเรียนในพ้ืนท่ี

กําหนด พ้ืนท่ีกลุมเสี่ยงตรวจเขมเปนพิเศษ เชน วิทยาลัยเทคนิค ตรวจหอพักท่ีมีเด็กม่ัวสุมพบปะผูนํา

ชุมชน ผูนําทองถ่ิน ขอความรวมมือในการชวยกันดูแลคนในชุมชนไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด มีการ

ตรวจสารเสพติดในโรงเรียนเพ่ือปองกันการแพรระบาดยาเสพติด เจาหนาท่ีตํารวจใหความรูหนาเสา

ธงในเวลาเชา ในโรงเรียนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 5.2.5 มาตรการในการปราบปรามของเจาหนาท่ีตํารวจในการแกปญหาการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการศึกษา พบวา มีการเขาตรวจสอบกับทาง

สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ สุมตรวจปสสาวะเขาตรวจสอบกลุมวัยรุนตามสถานท่ีสุมเสี่ยง, 

เขาตรวจสอบตามหอพักนักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใชมาตรการเชิงรุกเพ่ือจับกุมตัวผูเสพ มีการจับกุม

ผูเสพ ผูคา รายยอย รายสําคัญ ขยายผลการจับกุมทุกคดีเพ่ือทําลายผูคารายสําคัญ และรายยอย 

ในพ้ืนท่ี มีการสุมตรวจและดําเนินคดีบุคคลท่ีมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดอยางตอเนื่อง 

ผูบังคับบัญชามีนโยบายใหดําเนินการเก่ียวกับยาเสพติดทุกคดีความผิด มีการตั้งดานตรวจคนปองกัน

อาชญากรรม ในเสนทางเสี่ยง หรืออาจใชขนสงยาเสพติด มีการหาขาวกําหนดเปาหมายเพ่ือปดลอม

ตรวจคนบานหรือสถานท่ีท่ีอาจมีการซุกซอนยาเสพติด มีชุดจูโจม(งาน ป.) ทํางานปราบปรามยาเสพติด 

โดยมีผลการจับกุมอยางตอเนื่องกวดขัน จับกุม เยาวชนท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด เขาสู

กระบวนการพิจารณาคดี ฟนฟูตอไป ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเสนทางหลักและรอง เพ่ือดูการ

เคลื่อนไหวในการซ้ือขาย จําหนายยาเสพติด ซ่ึงเปนไปตามทางการดําเนินงานของ ประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ลงวันท่ี  14 พฤศจิกายน 2560 กําหนด 

แผนประชารัฐรวมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 

  ขอคนพบในการทําวิจัยครั้งนี้ อาจมีขอจํากัดบางประการท่ีกลุมตัวอยางของเด็ก

และเยาวชนไมคอยใหขอมูลเทาท่ีควร กรณีในการรับผิดแทนผูใหญซ่ึงเปนผูขายรายใหญปริมาณยาบา

เปนหม่ืนเม็ด แสนเม็ดจนเปนลานเม็ด การสัมภาษณครั้งแรกเด็กจะไมใหขอมูลเลยพอพูดคุยสราง

ความคุนเคยเด็กถึงยอมรับวารับผิดแทนผูใหญ และกรณีเด็กเปนผูหญิงจะบอกวาไมรูเรื่องกับแฟน 

ซ่ึงเด็กผูหญิงจะมีแฟนเปนผูใหญ เด็กผูหญิงมีหนาท่ีเดินยาอยางเดียวและเด็กกลุมนี้รูเรื่องกฎหมายเปน

อยางดี เชน การใชเงินประกันตัวหรือการติดคุกใชวงเงินประกันตัวและติดคุกนอยกวาผูใหญหลายเทา 
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มีอีกหนึ่งกรณีเด็กผูชายอายุ 13 และ 14 ป ซ่ึงเปนพ่ีนองกันภูมิลําเนาอยูท่ีพัทลุง ท้ังสองคนเปนเด็ก

เดินยาเกิดการทะเลาะวิวาทในกลุมเด็กเดินยาดวยกัน คือมาทํารายนองชายแลวตัวเองเขาไปชวยแลว

ใหมีดแทงคูกรณีตาย จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีสถานพินิจจังหวัดเชียงรายและเด็กก็ยอมรับวา 

ขนยาบาจํานวน 3 ลานเม็ด เด็กกลุมท่ีรับผิดแทนผูใหญจะมีญาติมาเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส 

เปนอยางดีและฐานะของญาติมีฐานะดีมากใสเครื่องประดับราคาแพง ขับรถราคาเปนลาน สวนกลุม

ของเด็กบนพ้ืนท่ีสูงจะเปนพวกชนเผาการเขาไปในหมูบานมีปญหาอุปสรรคมากมายเนื่องดวยมีการ

ขาวดีมากคือทุกคนจะรูเห็นเก่ียวกับยาเสพติดท้ังนั้นเวลาเขาพ้ืนท่ีแตละครั้งตองขอกําลังจากทหาร

พรอมอาวุธครบมือถึงจะเขาไดและประชาชนในพ้ืนท่ีไมมีใครใหความรวมมือ 

 

5.3 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 5.3.1 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง 

 1) ควรใหโอกาสแกเด็กเพ่ือกลับไปเรียน เพ่ือจะไดไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

 2) เจาหนาท่ีตํารวจตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 

 3) หนวยงานของตํารวจควรบูรณาการเก่ียวกับการใหความรู แกปญหายาเสพติด 

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน 

 4) ควรมีกฎหมายสําหรับเด็กอายุไมเกิน 18 ป ในการขับข่ีรถจักรยานยนต โดยกําหนดเวลา

ไมควรเกิน 21.00 น 

 5) ใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ เอกชน และผูนําชุมชน รวมกันหาสาเหตุ และแกไขปญหา

อยางจริงจัง  

 6) จัดกิจกรรมเชิงรณรงคปองกันการกระทําผิดกับกลุมผูนําชุมชน เด็กและเยาวชน  

 7) สรางคานิยมใหเยาวชน ตระหนักวาผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด เปนบุคคลท่ีสังคมไม

ยอมรับ 

 8) เพ่ิมงบประมาณจัดการปญหาดานเด็กและเยาวชน กรณียาเสพติดของหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 9) พัฒนาและสรางบุคลากรในดานชุมชนสัมพันธของ ตร. เพ่ือปฏิบัติงานดานนี้เพ่ิมข้ึน 

 10) ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคม ซ่ึงมีผลกระทบมาจากปญหาเศรษฐกิจ มุงเนนสราง

ความอบอุนในครอบครัว แกไขปญหาเศรษฐกิจ และปากทองเปนหลัก ตอไปก็เปนเรื่องการมีจิตสํานึก

ของสังคมและชุมชน ควรมีมาตรการทางสังคมของผูท่ีเขามารวมแกไขปญหา ขอใหมีการเขาถึงอยาง

จริงจัง ตอเนื่อง ยาเสพติดสามารถท่ีจะลดลงไดแตตองใชเวลา  

 11) ควรใหผูนําชุมชนมีทัศนคติเก่ียวกับผลรายของยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน

เปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญอยางมาก  

 12) เม่ือเด็ก/เยาวชน ท่ีกระทําความผิด กลับคืนสูสังคมและชุมชน ท่ีอาศัยอยูเดิมจึงจําเปน

ท่ีชุมชนสังคมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดํารงอยู มิฉะนั้นเด็กอาจกลับมากระทําผิดซํ้าไดอีก 
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 13) หมูบานควรมีเสียงตามสายแจงขาวตาง ๆ และผูนําชุมชนตองทราบพฤติกรรมคนใน

หมูบาน โดยใหคนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแลวามีผูใดท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด และใหมีรางวัล 

หมูบานปลอดยาเสพติด 

 14) ผูนําชุมชนควรจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ กีฬาใหเด็ก เพ่ือไมใหมีเวลาวางไปเก่ียวของ

กับยาเสพติด  

 15) สังคมควรมีการรณรงคโทษของยาเสพติดใหเยาวชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

 16) ผูนําชุมชนออกเยี่ยมพบปะพูดคุยกับลูกบานรวมมือกับตํารวจในการติดตอ ลอซ้ือ 

จับกุม อยางเขมแข็ง ชุมชนและสังคมตองเปนการแกไขอยางมีจิตสํานึกและจริงจัง ตองกระทําอยาง

ตอเนื่องทุกชุมชนจะรูพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนของตนเองมากกวาภาครัฐ เพราะปญหาของ

ครอบครัวนําไปสูพฤติกรรมของเด็กวาไปคบหาหรือม่ัวสุมกับกลุมใดในชุมชนยอมเปนท่ีรับทราบของ

บุคคลในชุมชนอยูแลว หากแกไขปญหาท่ีเนนไปท่ีชุมชนและสังคมแลวนาจะสัมฤทธิ์ผลไดมาก 

 17) จัดตั้งองคกร หรือชมรม ภายในชุมชนใหมีหนาท่ีเก่ียวกับอบรม ปองกันปญหา 

ยาเสพติด 

 5.3.2 ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย 

 1) สาเหตุ ท่ี ทํ าให เด็กกระทําความผิด เก่ียวกับยาเสพติดมากท่ีสุด  ไดแก  ป จจัย 

ดานครอบครัว การใชชีวิตประจําวัน, การเลี้ยงดู, การท่ีไมมีเวลาใหเด็ก, การเลี้ยงแบบตามใจ ทุกอยาง

ลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ดังนั้นครอบครัวควรเปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหกับเด็ก

และเยาวชน เพ่ือปองกันไมใหเด็กและเยาวชนไปยุงกับยาเสพติด ครอบครัวจึงมีบทบาทท่ีสําคัญซ่ึงเปน

แมพิมพแรกท่ีเด็กไดศึกษา สวนวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนนั้น ควรเนนการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล 

ใหความรักสนับสนุนมากกวาใชอารมณ มีเวลาเอาใจใสดูแลไมใหไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด และสาเหตุ

สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูขายอาศัยชองวางของกฎหมายในการพิจารณารับโทษในระยะเวลาท่ีนอย

กวาท่ีผูใหญไดรับ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดมีจํานวน

มากข้ึน และพบวาเด็กและเยาวชนท่ีเปนเพศหญิงตกเปนเหยื่อของการรับผิดแทนและเขาสู

กระบวนการยาเสพติด ทําใหเปนอันตรายอยางยิ่งโดยเฉพาะเด็กท่ีตกเปนเหยื่อและถูกตีตราตั้งแตอายุ

ยังนอย ถาสกัดก้ันและดึงกลับไมไดจะเปนการนําไปสูพฤติกรรมเลียนแบบกระทําความผิดไปเรื่อยๆ 

จนเกินอายุ 18 ป ซ่ึงเปนการกระทําผิดคดียาเสพติดของผูใหญตอไป 

 2) สภาพสังคมท่ีเปนอยูของเด็กและเยาวชน ไมวาจะเปนกลุมเพ่ือนหรือชุมชนท่ีอยูอาศัย 

ถาเด็กและเยาวชนมีสังคมท่ีมีการยุงเก่ียวกับยาเสพติด ก็มีความเสี่ยงสูงท่ีเด็กและเยาวชนจะไป 

ยุงเก่ียวโดยหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นสภาพสังคมจึงมีสวนท่ีจะเปนตัวกําหนดใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึน

มาแลวจะไปยุงกับยาเสพติดหรือไม  

 3) การใชอินเตอรเน็ต เครื่องมือสื่อสาร ปจจุบันอินเตอรเน็ตไดเขามาอยู ในการใช

ชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ สามารถใชกันได

อยางแพรหลาย การใชอินเตอรเน็ตนั้นจะมีท้ังขอดีและขอเสีย ขอดีคือ สามารถหาขอมูลตาง ๆ 

ไดอยางงายดาย สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง แตขอเสียคือ การควบคุมดูแล ผูปกครองไมสามารถ
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ควบคุมดูแลเวลาเด็กใชอินเตอรเน็ตได โดยไมรูวาเด็กและเยาวชนใชอินเตอรเน็ตไปในทางท่ีถูกหรือผิด 

ไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดหรือไม ซ่ึงการใชอินเตอรเน็ตทุกวันนี้มีหลายชองทางยากตอการควบคุมดูแล

ของผูปกครอง 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) สํานักงานตํารวจแหงชาติควรบูรณาการการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ 

ในกระบวนการสืบสวนจับกุมและสอบสวนเด็กและเยาวชน เพ่ือใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว อาทิ 

ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาในเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือกําหนดหวงเวลาในการ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

 2) รัฐบาลควรใหความสําคัญเก่ียวกับสถาบันครอบครัวใหมากข้ึน เพราะสถาบันครอบครัว

เปนสถาบันสวนแรกท่ีสําคัญมากท่ีสุด เปนพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนท่ีจะปลูกฝงสิ่งท่ีดี การอบรม

ดูแล การเลี้ยงดู เปนสิ่งแรกท่ีจะกําหนดใหเด็กเติมโตข้ึนมาเปนคนดีของสังคม รัฐควรมีนโยบาย

เก่ียวกับครอบครัว เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีภายในครอบครัว เชน วันอาทิตยใหถือเปนวันครอบครัว 

เพ่ือสรางความสัมพันธ มีกิจกรรมรวมกัน ถาครอบครัวเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง ยาเสพติดก็ไมสามารถ

ท่ีจะเขามาสูคนในครอบครัวได ดังนั้นทุกภาคสวนควรใหความสําคัญตอสถาบันครอบครัวเปนอยางยิ่ง 

เพ่ือจะไดรวมกันปองกันและลดปญหายาเสพติด  

 3) รัฐบาลควรตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันยาเสพติดของประชาชนใหมากข้ึน 

โดยกําหนดนโยบายใหชัดเจนในการปองกันยาเสพติด กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ใหปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการปองกันยาเสพติดไดมีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยประสานขอความรวมมือกับชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนใหเขามา

มีสวนรวมในการปฏิบัติ 

 4) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดหลักสูตรใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เชน กําหนดใหมี

เนื้อหาเรื่องยาเสพติดทุกประเภทในหลักสูตร และใหครอบคลุมทุกระดับชั้นและสอดแทรกในหลักสูตร

วิชาตาง ๆ ซ่ึงนักเรียนทุกคนตองเรียน เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรูถึงภัยและอันตรายของยาเสพติด 

เปนการสรางเกราะปองกันยาเสพติดใหเด็กและเยาวชน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1) ควรศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการสืบสวนจับกุมและสอบสวนเด็กและ

เยาวชน เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาในเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 2) ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิด

เก่ียวกับยาเสพติดอยางจริงจัง โดยมุงเนนใหผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา 
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แบบสอบถาม 

โครงการวิจัยการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด   

(สําหรับเจาหนาท่ีตํารวจสายปองกันปราบปรามและสืบสวน) 

 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 

กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” ของ กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจและ

การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

บช. ................................... บก.น./ภ.จว. ............................... สน./สภ. ....................................... 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ยศ 

  1. ส.ต.ต. - ส.ต.อ.   2. จ.ส.ต. - ด.ต.  3. ร.ต.ต. - ร.ต.อ. 

 4. พ.ต.ต. - พ.ต.อ.   5. พ.ต.อ. พิเศษข้ึนไป 

2. ตําแหนง 

  1. ผูบังคับหมู   2. รองสารวัตร  3. สารวัตร  

 4. รองผูกํากับการ   5. ผูกํากับการ  6. สูงกวาผูกํากับการข้ึนไป 

3. สายงานท่ีทานปฏิบัติอยูในปจจุบัน 

  1. ปองกันปราบปราม  2. สืบสวน   

4. อายุราชการ ......................ป 

5. ระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานนี้จํานวน ....................ป 
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สวนท่ี 2 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและ

เยาวชนท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด  

  

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

ภายในหนวยงาน 

1. การขาดแคลนกําลังพลในการปฏิบัติงาน      

2. การขาดแคลน วัสด ุอุปกรณ งบประมาณ และยานพาหนะ  

   ในการปฏิบัติงาน 

     

3. การขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานในการปองกัน 

    ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด  

     

4. การปฏิบัติงานมีข้ันตอนและใชเวลาดําเนินการมาก   

    เนื่องจากจะตองมีสหวิชาชีพเขารวม ในการปฏิบัติงานดวย  

     

5. การมีขอจํากัดและขอยกเวนในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการ 

    กระทําความผิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

    ทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี 

     

ภายนอกหนวยงาน      

1. ครอบครัว/ชุมชน ยังขาดการยอมรับวาเด็ก และเยาวชน  

    มีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด 

     

2. ครอบครัว/ชุมชน ไมใหความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติด 

    อยางจริงจัง อาทิ ไมนําเด็กและเยาวชนเขาสูการบําบัด  

    พราะกลัวเสียชื่อเสียงและกลัวผูมีอิทธิพล 

     

3. เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 

    อยางรวดเร็ว และขยายไปยังกลุมเด็กท่ีมีอายุนองลงจนถึงชั้น 

    ประถมศึกษา 

     

4. เด็กและเยาวชนท่ีผานการบําบัดยังกลับไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

    เนื่องจากอยูในสภาพแวดลอมเดิมๆ 

     

5. การขาดการทํางานท่ีมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   ในการปฏิบัติงานปองกันปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด     
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สวนท่ี 3 มาตรการในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
 
 

 

 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาตรการทางสังคม  

1. การจัดประชุมชาวบาน /ผูนําชุมชน /อสม. /ผูนําตามธรรมชาติ เพ่ือจัดตั้ง 

    คณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน   

     

2. การรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการในการแกปญหายาเสพติด   

    -ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับผูปกครอง เด็ก และเยาวชน 

    -คัดแยกเด็กท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดในชุมชน “กลุมเสี่ยง/ผูเสพ/ผูคา”

และนําเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดเขาสูการบําบัด 

    -ติดตามและประเมินผลการดําเนินการในการแกไขปญหายาเสพติด 

    -เฝาระวังเพ่ือมิใหเด็กและเยาวชนกลับไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

     

3. การประสานความรวมการปฏิบัติงานกับหนวยงานในชุมชน  

   “โรงเรียน/รานคา/วัด/” 

     

4. จัดกิจกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา  

    อาทิ กิจกรรมละลาย พฤติกรรม เขาวดั การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  

    หรือกลุมเยาวชนเพ่ือนชวยเพ่ือนในโรงเรียน 

     

5. สรางกติกาหรือเง่ือนไขเพ่ือประกาศเปนวาระของชุมชนในการแกไขปญหา 

    ยาเสพติด  

    -การยกยองหรือชมเชยครอบครัวท่ีปองกันไมใหสมาชิกเก่ียวของกับยาเสพติด  

    -กําหนดกติกาในการลงโทษสําหรับครอบครัวท่ีปลอยปละละเลยใหสมาชิกไป

เก่ียวของกับยาเสพติด 
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สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของกับมาตรการในการแกไขปญหาการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

*******************  

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาตรการในการปองกันและปราบปราม  

1. ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ กําชับใหเจาหนาท่ีตํารวจ กวดขันจับกุม 

    การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

     

2. หนวยงานมีการประชุมรวมกับหนวยงานอ่ืน อาทิ สถานศึกษา วัด สถาน      

     ประกอบการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรวมแนวทางในการแกไขปญหา 

   การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวกับยาเสพติด 

     

3. หนวยงานมีการกําชับให กต.ตร. สน./สภ. ใหสอดสองประชาชน ในชุมชน/ 

    หมูบานท่ีมีพฤติกรรมสอเปนผูกระทําผิดเก่ียวของกับยาเสพติด และแสวงหา 

     ความรวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแสขอมูล 

     

4. หนวยงานดําเนินการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย บทลงโทษ  

    ผลกระทบและ การปองกันตนเองจากยาเสพติดใหกับเด็กหรือเยาวชนท่ัวไป  

     และเด็กหรือเยาวชนท่ีอยูในกลุมเสี่ยง และประชาชนท่ัวไปอยางสมํ่าเสมอ 

     

5. หนวยงานมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน  

    ท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดใหเปนปจจุบัน 

     

6. หนวยงานมีมาตรการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการขยายผลการจับกุมเพ่ือ 

    ดําเนินการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจนถึงผูคารายใหญ 

     

7. หนวยงานดําเนินการแตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปราบปราม 

   การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

     

ขอบพระคุณท่ีทานเสียสละเวลาในการใหขอมูล 

กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด 
(สําหรับเด็กและเยาวชน) 

 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง “การกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนกรณีศึกษา : การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด”ของกองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร
ตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีให
เกิดประโยชนสูงสุด 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ทานพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี จังหวัด......................................................... 

2. เพศ  1. ชาย     2. หญิง 

3. อายุ ................................ป 

4. การศึกษาสูงสุดของทานอยูในระดับใด 

  1. ประถมศึกษา          2. มัธยมศึกษาตอนตน   

  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. อนุปริญญา/ปวส.   

  5. อ่ืนๆ (ออกระหวางเรียน)......................................... 

5. สถานศึกษาท่ีทานกําลังศึกษาอยูในสังกัดใด 

  1. รัฐบาล    2. เอกชน 

6. ทานพักอาศัยอยูรวมกับใคร 

  1. อยูกับครอบครัว (พอ-แม)  2. อยูกับญาติ (ลุง/ปา/นา/อา/พ่ี) 

  3. อยูกับเพ่ือน/คนรัก   4. ตามลําพัง 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

7. ท่ีพักอาศัยของทานอยูในประเภทใด 

  1. ชมุชนเมือง    2. ชุมชนชนบท     

  3. ชุมชนแออัด    4. บานจัดสรร/คอนโดมิเนียม/หอพัก 

  4. อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………….. 
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8. ผูปกครองของทานประกอบอาชีพอะไร 

  1. เกษตรกร    2. ลูกจางชั่วคราว/รับจางท่ัวไป 

  3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   4. พนักงาน/ลูกจางบริษัท   

  5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  6. วางงาน 

  7. อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

9. สถานภาพครอบครัว 

  1. พอแมอยูรวมกัน   2. พอแมแยกกันอยู/หยาราง  

  3. พอ/แมเสียชีวิต   4. อ่ืนๆ (ระบุ).......................... 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. ทานเคยกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1. ยาบา    2. ไอซ   3. เฮโรอีน       

 4. กัญชา   5. ใบกระทอม  6. อ่ืนๆ (ระบุ).................. 

2. ทานกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะใด 

   1. เปนผูครอบครองเพ่ือจําหนาย    2. เปนผูเสพ  

   3. เปนท้ังผูครอบครองเพ่ือจําหนายและเสพ   4. เปนเด็กเดินยา  

   5. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 

๓. ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุใหทานกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. พักอาศัยอยูในแหลงม่ัวสุม/หรือมีการคาขายยาเสพติด  

 2. มีสมาชิกในครอบครัวเก่ียวของกับยาเสพติด 

 3. ครอบครัวมีฐานะยากจน /ตองการหารายไดเพ่ือชวยเหลือครอบครัว 

 4. ครอบครัวแตกแยก /พอแมอยารางหรือแยกกันอยู 

 ๕. ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอแม       

 ๖. เพ่ือนชักชวน                                

 ๗. ตองการหารายไดดวยตนเอง   

 8. อยากรู/อยากทดลอง  

 9. ปญหาสวนตัว (ความรัก/การเรียน/โรคประจําตัว ฯลฯ)  

 10. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 
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๔. ระยะเวลาท่ีทานเขาไปเกี่ยวของยาเสพติด 

 1. ไมเกิน 1 ป       2. 1-2 ป  3. 3-4 ป       4. ๔ ปข้ึนไป  

๕. กรณีเปนผูจําหนาย ทานมีรายไดจากการขายยาเสพติดตอครั้งเทาไหร  

(กรณีเปนผูเสพใหขามไปตอบขอถัดไป)   

 1. ไมเกิน 1,000 บาท       2. 1,001-5,000 บาท    

 3. 5001-10,000 บาท   4. 10,001-15,000 บาท       

 5. 15,001-20,000 บาท     6. 20,001 ข้ึนไป 

๖. ทานมีวิธีการซ้ือหรือขายยาเสพติดในรูปแบบใด 

   1. ทางโซเชียลมีเดีย (เฟซบุก/ไลน ฯลฯ) แลวนัดหมายสถานท่ี 

   2. ทางโทรศัพทแลวนัดหมายสถานท่ี 

   3. โดยตรง  

   4. โดยผานคนกลาง (มีเด็กเดินยา) 

   5. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 

๗. ทานชําระเงินในการซ้ือหรือขายยาเสพติดโดยวิธีใด 

   1. เงินสด    2. การโอนเขาบัญชีธนาคาร  

   3. ทรัพยสิน/สิ่งของมีคา  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

๘. หวงเวลาท่ีทานมีการซ้ือหรือขายยาเสพติด 

   1. 00.01-06.00 น.  2. 06.01-12.00 น. 

   3. 12.01-18.00 น.  4. 18.01-24.00 น. 

   5. แลวแตโอกาส 

๙. เม่ือทานเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดแลว ไดนําไปสูการกออาชญากรรมประเภทใด 

(ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  1. ลักทรัพย   2. วิ่งราวทรัพย     

 3. ชิงทรัพย     4. ปลนทรัพย   

 ๕. ฆาตกรรม     ๖. การขมขืนกระทําชําเรา   

 ๗. การใชความรุนแรง/การทํารายรางกาย    

 ๘. อ่ืนๆ............................................ 
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สวนท่ี 3 ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ประสิทธิภาพในการปองกันปราบปราม 
1. เจาหนาท่ีตํารวจรวมมือกับประชาชน ภาครัฐและเอกชน  
ในการใหขอมูลและเบาะแส เพ่ือสืบสวนดําเนินคดีกับเด็กและ
เยาวชนในการลักลอบจําหนายและเสพยาเสพติด 

     

2. เจาหนาท่ีตํารวจประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐ และ
เอกชน อาทิ สถานศึกษา เจาของหอพัก สถานบริการ ราน
อินเทอรเน็ต และรานเกม เพ่ือปองกันปราบปรามมิใหเด็กและ
เยาวชนการลักลอบจําหนายและเสพยาเสพติด 

     

3. เจาหนาท่ีตํารวจจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย บทลงโทษ 
และผลกระทบจากการเขาไปเก่ียวของยาเสพติดกับเด็กและเยาวชนท่ี
เปนกลุมเสี่ยง เชน ตามชุมชนแออัด และสถาบันการศึกษา  

     

4. เจาหนาท่ีตํารวจจับกุมเด็กและเยาวชนผูเสพและขยายผลใน
การจับกุมผูคายาเสพติดรายใหญอยางจริงจัง 

     

5. กรณีท่ีมีการซ้ือขายยาเสพติดทางมือถือ ทางสื่อออนไลน เชน 
เฟซบุก/ไลน ฯลฯ เจาหนาท่ีตํารวจมีการประสานงานกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของแลวนําไปสูการจับกุมได 

     

การอํานวยความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน      
1. เจาหนาท่ีตํารวจมีความรู ในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ในการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด 

     

2. เจาหนาท่ีตํารวจบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดดวยความเปนธรรมและ 
เทาเทียมกัน 

     

3 . เจาหนา ท่ีตํารวจปฏิบัติหน า ท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต 
ไมแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบ 

     

4. เม่ือมีการจับ กุมเด็กและเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดแลว
เจาหนาท่ีตํารวจทําการสอบสวนตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด 
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สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใหเจาหนาท่ีตํารวจมีมาตรการหรือดําเนินการ
อ่ืนใดเกี่ยวกับยาเสพติด 
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

********************* 

 

ขอบพระคุณท่ีทานเสียสละเวลาในการใหขอมูล 

กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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แบบสอบถาม  
โครงการวิจัยการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : การกระทําความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด (สําหรับประชาชน) 
 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง “การกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนกรณีศึกษา : การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” ของ กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร
ตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอไป 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ทานพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี จังหวัด ......................................................... 

2. เพศ   1. ชาย     2. หญิง 

3. อายุ ................................ ป 

4. สถานภาพ 

  1. โสด     2. สมรส 

   3. หยา/หมาย    4. อ่ืนๆ ....................................... 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษา/ปวช. 

  3. ปวส./อนุปริญญา   4. ปริญญาตรี 

  5. สูงกวาปริญญาตรี   6. อ่ืน ๆ ....................................... 

6. อาชีพหลัก 

  1. เกษตรกร    2. ลูกจางชั่วคราว/รับจางท่ัวไป 

  3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   4. พนักงาน/ลูกจางบริษัท   

  5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  6. วางงาน 

  7. กําลังศึกษาอยู    8. อ่ืน ๆ .......................................... 

7. ลักษณะชุมชนท่ีพักอาศัยในปจจุบัน 

  1. ชุมชนเมือง    2. ชุมชนชนบท 

  3. ชุมชนแออัด    4. บานจัดสรร/คอนโดมิเนียม/หอพัก   

  5. อ่ืน ๆ .......................................... 

8. จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว ท่ีเปนเด็กและเยาวชน จํานวน................................(คน) 
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สวนท่ี 2  การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 

สวนท่ี 3  ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดของ

เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  

  

ขอคําถาม 

ระดับความเห็น 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

การมีสวนรวมของประชาชน      
1. ทานเขารวม ปรึกษา หารือ กับเจาหนาท่ีตํารวจ และทําการศึกษาวิเคราะห 
ปญหาและสาเหตุของเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

    
 

2. ทานมีสวนรวมกับโรงเรียน/ชุมชน/ผูปกครอง และเจาหนาท่ีตํารวจ ในการสอดสอง
ดูแลเด็กและเยาวชน ไมใหไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

    
 

3. ทานมีสวนรวมในการใหขอมูล เบาะแส เก่ียวกับยาเสพติดใหกับเจาหนาท่ีตํารวจ 
หรือหนวยงานภาครัฐ 

    
 

4. ทานมีสวนรวมในการแบงปนความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ใหกับคนในชุมชน 

    
 

5. ทานรวมฝกอบรม ใหความรู ในการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติด 
ใหกับคนในชุมชน 

    
 

6. ทานมีสวนรวม ติดตามและประเมินผล ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
กับเจาหนาท่ีตํารวจ 

    
 

ขอคําถาม 

ระดับความเช่ือม่ัน 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม      
1. เจาหนาท่ีตํารวจประสานความรวมมือจากประชาชนในการใหขอมูล เบาะแส  
เพ่ือสืบสวนดําเนินคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

    
 

2. เจ าหน า ท่ี ตํ ารวจประสานงานร วมกับหน วยงานภาครั ฐและเอกชน  
เพ่ือปองกันปราบปรามยาเสพติด 

    
 

3. เจาหนาท่ีตํารวจจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ กฎหมาย บทลงโทษ และผลกระทบ
ของยาเสพติดอยางสมํ่าเสมอ 

    
 

4. เจาหนาท่ีตํารวจสามารถสืบสวน ดําเนินคดี และขยายผลเพ่ือจับกุมกับผูท่ีเก่ียวของ
กับยาเสพติดรายใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 3  ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดของ

เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  

สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

******************* 

 

ขอคําถาม 

ระดับความเช่ือม่ัน 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ความเช่ือม่ันการอํานวยความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน      
1. เจาหนาท่ีตํารวจมีความรู ความสามารถในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยา
เสพติด 

    
 

2. เจาหนาท่ีตํารวจบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดอยางถูกตอง เปนธรรม
และเทาเทียมกัน 

    
 

3. เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนอ่ืน
ใดโดยมิชอบ 

    
 

4. เจาหนาท่ีตํารวจสามารถบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดไดอยางรวดเร็ว 
ตามกรอบ  ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

    
 

ขอบพระคุณท่ีทานเสียสละเวลาในการใหขอมูล 

กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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สําหรับเจาหนาท่ีตํารวจ 

 

แบบสัมภาษณโครงการวจิัยการกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชน 

กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. หนวยงานของทานมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไรบาง 

 มาตรการในการปองกัน .......................................................................................................... 

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

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

 มาตรการในการปราบปราม………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

2. การปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็ก 

และเยาวชน มีปญหา อุปสรรค ในดานใดบาง 

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

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

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

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

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

3. หนวยงานของทานมีการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภาคสังคมและหนวยงานอ่ืนๆ  

ในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไร 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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4. ทานคิดวาปจจุบันบทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดดานยาเสพติดของเด็ก 

และเยาวชนมีโทษหนักเพียงพอหรือไม อยางไร 

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

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

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

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

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

5. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

************************ 
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สําหรับเด็กและเยาวชน 

แบบสัมภาษณโครงการวจิัยการกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชน 

กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
1. ทานเคยมีประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติด ในรูปแบบใดบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

2. สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหทานเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

3. การเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ทําใหเกิดผลกระทบกับตัวทาน ครอบครัว และสังคมอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
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4. การปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีไดผล ควรทําอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

5. ทานไดรับโทษจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรบาง และคิดวาโทษท่ีไดรับ

เหมาะสมและเพียงพอหรือไม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

6. ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

******************************** 
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แบบสัมภาษณโครงการวิจัยการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 

กรณีศึกษา : การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

1. ทานคิดวาปจจัยหรือสาเหตุใดท่ีกอใหเกิดปญหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชน 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาเจาหนาท่ีตํารวจควรมีมาตรการในการปองกันปราบปรามปญหาการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ทานคิดวาบทลงโทษตามกฎหมายในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนมีโทษเหมาะสมหรือไม อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สําหรับบุคลากรในกระบวนการยตุิธรรม 
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4. ทานคิดวาปจจัยทางดานสังคม อาทิ ครอบครัว สถานศึกษา และส่ิงแวดลอม มีผลตอการทํา

ใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ทานคิดวาสังคมและชุมชนควรมีสวนรวมในการแกไขปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับยา

เสพติดของเด็กและเยาวชน อยางไรบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

****************** 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายนามผูใหขอมูลสําคัญ 
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รายนามผูใหขอมูลสําคัญ 

 

1. เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันและปราบปราม 

 1. พ.ต.ท.ประเสริฐ  สงแสง  รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตรงั 

 2. พ.ต.ต.พรวสันต  คําปนโต สวป.สภ.เมืองลําปาง 

3. พ.ต.ต.พิรชัช  ปากเพรียว สว.สส.สภ.เมืองลําปาง 

 4. พ.ต.ต.กิตติภูมิ  กันจินะ สวป.สภ.เมืองเชียงราย 

 5. พ.ต.ท.อนุพันธ   กันถารัตน       สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย 

 6. พ.ต.ต.กัณตพล  เสือดาว  สวป.สภ.เมืองนครปฐม 

 7. พ.ต.ท.นาถนริศ  รัตนบรุี สวป.สน.บางซ่ือ 

 8. พ.ต.ท.วรภัทร     สุขไทย สวป.สน.บางซ่ือ 

 9. พ.ต.ท.อุทัย      อินทรักษ สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี 

 10. พ.ต.ท.ชัยชนะ  หลางหวอด    สวป.สภ.เมืองสงขลา 

 11. พ.ต.ท.รวิกร     ทองดี สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก 

 

2. บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม 

 1. คุณวณิชยา  โชคดี   พนง.คุมประพฤติชํานาญการ สถานพินิจฯ 

จ.ลําปาง 

 2. นายทัชญพนธ  ฟองรัตน    นักวิชาการฝกอบรมและวิชาชีพ สถานพินิจฯ 

             จ.เชียงราย 

 3. นายเทอดธรรม  อดิศัยเดชรินทร   พนง.คุมประพฤติชํานาญการพิเศษ จ.เชียงราย 

 4. น.ส.จารวุรรณ ชนะศึก   นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ

พิเศษ จ.เชียงราย 

 5. นายธวชัชัย  รุงอรุณ   อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  

    จ.ราชบุร ี

 6. นายอัมรินทร  สินธุธารทอง   อัยการประจํากอง ราชบรุี 

 7. คุณสายพิรุณ  สุขสวัสดิ์   นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ สถานพินิจฯ     

   กาญจนบรุี 

 8. นายอาทิตย  โขสิทธิพิเชษฐ  พนง.พินิจ สถานพินิจฯ กาญจนบุรี 

 9. คุณดารุณ จางวาง  นักวิชาการอบรมฯ ชํานาญการ นครปฐม 

 10. นายนรินทรธร  บวรเลิศยานนท   หน.กลุมงานบําบัด สถานพินิจเด็กฯ อุดรธานี 
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 11. น.ส.วริสรา  ศรีนอย   พนักงานพินิจ สถานพินิจเด็กฯ อุดรธานี 

 12. นายพิชิต นากลาง  รองอัยการจังหวัดคดีเด็กฯ อุดรธานี 

 13. นางจิรัฐกาล  คนล่ํา  นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ สถานพินิจฯ    

   ขอนแกน 

  14. นางศรัญญา เอกศิริ  อัยการจังหวัด ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

   (สง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 

   จ.ขอนแกน) 

 15. พ.ต.ท.วัฒนพงษ  จันทระ   รองอัยการ จว.คดีเยาวชนและครอบครัว  

   ขอนแกน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ประมวลรูปภาพการเก็บขอมูลภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





188 
 

ประมวลรูปภาพการเก็บขอมูลภาคสนาม 
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ประมวลรูปภาพการเก็บขอมูลภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

ประมวลรูปภาพการเก็บขอมูลภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ประวัติผูวิจัย 
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พันตํารวจเอกล้ําพันธุ พรรธนประเทศ 
Police Colonel lampun Puntanaprates 

******************************************************************* 
ตําแหนง   ผูกํากับการกลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 
สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330    
 

หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3286  
  

การศึกษา 
   ประวัติการศึกษา   สถาบันการศึกษา 

   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ประวัติการทํางาน  
   พ.ศ.2538  รอง สวส.สน.บางซ่ือ 
   พ.ศ.2540   รอง สว.งาน1 กก.3 บก.สศก. 
   พ.ศ.2542  พงส.(สบ.1) งาน 4 กก.1 บก.สศก. 
   พ.ศ.2544  รอง สว.ผ.สืบสวนพิเศษ กก.สตร.บก.สปพ. 
   พ.ศ.2545  สว.งานสายตรวจ 2 กก.2 สตร.บก.สปพ. 
   พ.ศ.2547  สว.ทล.1 กก.1 ทล. 
   พ.ศ.2549  สว.ฝอ.2 บก.อก.บชก. 
   พ.ศ.2550  รอง ผกก.ฝอ.บก.ปศท. 
   พ.ศ.2551  สวญ.ดาน ตม.สมุทรสาคร ฝตม. ภาคกลาง 
   พ.ศ.2554  ผกก.บริการคนตางดาว บก.ตม.3 
   พ.ศ.2555  ผกก.ฝอ.บก.อก.สตม. 
   พ.ศ.2555  ผกก.บก.ปคบ. 
   พ.ศ.2557  ผกก.กก.3 บก.ทล. 
   พ.ศ.2558-ปจจุบัน ผกก.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
      วจ.สยศ.ตร.  
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ประสบการณดานการวิจัย 
 - คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานจางของท่ีปรึกษาโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ (ป พ.ศ. 2558 - 
ปจจุบัน) 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปราบปรามผูมีอิทธิพลเก่ียวกับ
การกูเงินนอกระบบ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2560 
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกการจราจร และการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคใต 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2560 
 - มาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลน 
การพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2561 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2561 
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พันตํารวจโทหญิง ปานมณี นนทะโคตร 
Police Lieutenant Colonel Panmanee Nontakote 

**************************************************************************** 
ตําแหนง   รองผูกํากับการกลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 

สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330 
 

 หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-328๕  
 
 

การศึกษา   ประวัติการศึกษา       สถาบันการศึกษา 
-  รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(สาขาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม) 
 

ประวัติการทํางาน  
   พ.ศ.2535  รอง สว. (ทําหนาท่ีดานสถิติ) งาน 3 วผ. 
   พ.ศ.2547  สว.วจ. 
   พ.ศ.2549  สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 
   พ.ศ.2552-ปจจุบัน รอง ผกก.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3  
      วจ.สยศ.ตร. 
 

ประสบการณดานการวิจัย 
   - งานวิจัย เรื่อง ปญหาอิทธิพลและมือปนรับจาง (ป พ.ศ.2547) 

   - งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสาเหตุท่ีเกิดและผลกระทบของคดีชิงทรัพย 
เพ่ือกําหนดกลยุทธในการปองกัน (ป พ.ศ.2548) 
   - งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
ประจําป พ.ศ. 2553 - 2555 

   - งานวิจัย เรื่อง มาตรการของเจาหนาที่ตํารวจและมาตรการทางสังคม 
กับการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาตางสถาบัน (ป พ.ศ.2555) 

   - งานว ิจ ัย เรื ่อง  การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานตามนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการ 
สวนพระองค) (ป พ.ศ.2556) 
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   - งานวิจัย เรื่อง โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ตํารวจดานการจับกุมดําเนินคดี และผลการบังคับใชกฎหมายกับนายจาง ผูนําพา และผูใหท่ีพักพิง
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (ป พ.ศ.2556) 

   - การวิจัย เรื่อง โครงการประเมินประโยชนและความคุมคาของการ
ดําเนินงานสถานีโทรทัศนดาวเทียม สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Police Channel) (ป พ.ศ.2557) 

   - คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานจางของท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ (ป พ.ศ. 
2549 - ปจจุบัน) 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปราบปรามผูมีอิทธิพลเก่ียวกับ
การกูเงินนอกระบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2560 
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกการจราจร และการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคใต 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2560 
 - มาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลน 
การพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2561 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2561 
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พันตํารวจโทหญิง ศิริรตัน ควรชัยตระกูล 
Police Lieutenant Colonel Sirirat Kuanchaitrakul 

*************************************************************************** 
ตําแหนง   สารวัตรกลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 
สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330  
   

หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3284 
 
การศึกษา    
   ประวัติการศึกษา   สถาบันการศึกษา 
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ประวัติการทํางาน  
   พ.ศ.2544  รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สนว. 

   พ.ศ.2548  รอง สว.ฝอ.3 บก.น.3 

   พ.ศ.2551  รอง สว.ฝายกําลังพล 4 กพ. 

   พ.ศ.2553  สว.ฝอ.สยศ.ตร. 

   พ.ศ.2555  สว.กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล ผอ. 

   พ.ศ.2557-ปจจุบัน สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร. 

  

ประสบการณดานการวิจัย 
   - งานวิจัย เรื่อง โครงการประเมินประโยชนและความคุมคาของการดําเนิน
สถานีโทรทัศนดาวเทียม สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Police Channel) (ป พ.ศ.2557) 

   -  เปนคณะกรรมการกํา กับดูแลการปฏิบัติ งานจ า งของ ท่ีปรึ กษา 
เพ่ือประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ป พ.ศ.2557 - ปจจุบัน) 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปราบปรามผูมีอิทธิพลเก่ียวกับ
การกูเงินนอกระบบ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2560 
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 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกการจราจร และการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคใต 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2560 
 - มาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลน 
การพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2561 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2561 
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พันตํารวจโท วรภัทร สุขไทย 
Police Lieutenant Colonel Worrapat Sukthai 

*************************************************************************** 
ตําแหนง    สารวัตรฝายอํานวยการ กองวิจัย  
   ปฏิบัติหนาท่ี สารวัตรกลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 
สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330  
   

หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3284 
 

การศึกษา    
   ประวัติการศึกษา   สถาบันการศึกษา  
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.))  โรงเรียนนายรอยตํารวจ  
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 
ประวัติการทํางาน  
   พ.ศ.2549  พงส. (สบ.1) สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี 

   พ.ศ.2552  รอง สว.สส.สภ.หนองแค 

   พ.ศ.2553  รอง สว.กก.สภ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 

   พ.ศ.2554  รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 

   พ.ศ.2555  รอง สว.กก.2 ปก.ป. 

   พ.ศ.2556-ปจจุบัน สว.ฝอ.วจ.ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3   

       วจ.สยศ.ตร. 
 

ประสบการณดานการวิจัย 
   - งานวิจัย เรื ่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการ 
สวนพระองค) (ป พ.ศ.2556) 
   - งานวิจัย เรื่อง โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีตํารวจ
ดานการจับกุมดําเนินคดี และผลการบังคับใชกฎหมายกับนายจาง ผูนําพา และผูใหท่ีพักพิงแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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   - งานวิจัย เรื่อง โครงการประเมินประโยชนและความคุมคาของการดําเนิน
สถานีโทรทัศนดาวเทียม สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Police Channel) (ป พ.ศ.2557) 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปราบปรามผูมีอิทธิพลเก่ียวกับ
การกูเงินนอกระบบ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2560 
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกการจราจร และการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคใต 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2560 
 - มาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลน 
การพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2561 
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รอยตํารวจเอก เอกพล  กุดหอม 
Police Captain Ekkapon Kudhom 

*************************************************************************** 
ตําแหนง   รองสารวัตร กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 
สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330    
 

หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3285  
  
การศึกษา 

   ประวัติการศึกษา สถาบันการศึกษา 
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    

ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ.2553           รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3  
    กองวิจัย สยศ.ตร.    
  พ.ศ.2558               รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน อ.เมือง 
    จ.เชียงใหม 
  พ.ศ.2561-ปจจุบัน    รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3  
     วจ.สยศ.ตร. 

   
ประสบการณดานการวิจัย 
   - งานวิจัย เรื ่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการ 
สวนพระองค) (ป พ.ศ.2556) 
   - งานวิจัย เรื่อง โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีตํารวจ
ดานการจับกุมดําเนินคดี และผลการบังคับใชกฎหมายกับนายจาง ผูนําพา และผูใหท่ีพักพิงแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

   - งานวิจัย เรื่อง โครงการประเมินประโยชนและความคุมคาของการดําเนิน
สถานีโทรทัศนดาวเทียม สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Police Channel) (ป พ.ศ.2557)  
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รอยตํารวจเอกหญิง วรรณภา  วุฒิเจริญ 
Police Captain Wannapa Wutticharoen 

*************************************************************************** 
ตําแหนง   รองสารวัตร กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 
สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330    
 
หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3285  
  
การศึกษา 

   ประวัติการศึกษา สถาบันการศึกษา 
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  
ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ.2545  พลฯ สํารองพิเศษหญิง กลุมงานประเมินผล 
     กองวิจัยและพัฒนา สนผ. 
  พ.ศ.2547  ผบ.หมู กลุมงานประเมินผลยุทธศาสตร 
     กองวิจัยและพัฒนา สนผ. 
  พ.ศ.2552  ผบ.หมู กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
     กองยุทธศาสตร สยศ.ตร. 
  พ.ศ.2555  รอง สว.ฝอ.ธุรการ 
     กก.สุนัขและมาตํารวจ บก.สปพ. 
  พ.ศ.2558-ปจจุบัน รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3  
     วจ.สยศ.ตร. 

 
ประสบการณดานการวิจัย 
 - เปนคณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานจางของท่ีปรึกษาเพ่ือประเมินผล 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 “โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ตํารวจและความเชื่อ ม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559” 
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 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปราบปรามผูมีอิทธิพลเก่ียวกับ
การกูเงินนอกระบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2560 
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกการจราจร และการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคใต 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2560 
 - มาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลน 
การพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2561 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2561 
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รอยตํารวจโทหญิง ภัชราภรณ บางพรมบาง 
Police Lieutenant Pacharaporn Bangpombang 

*************************************************************************** 
ตําแหนง   รองสารวัตร กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 

 
สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330    

 
หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3285  

  
การศึกษา 

   ประวัติการศึกษา สถาบันการศึกษา 
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  
ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ.2554  ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ปส. 
  พ.ศ.2559-ปจจุบัน รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
     วจ.สยศ.ตร. 

   
ประสบการณดานการวิจัย 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2560 
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกการจราจร และการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคใต 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2560 
 - มาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลน 
การพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
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  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2561 
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



204 
 

รอยตํารวจตร ีกร หงษพันธุ 
Police Sub-Lieutenant Korn Hongpunt 

*************************************************************************** 
ตําแหนง   รองสารวัตร(อํานวยการ) กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 
สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330    
 
หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3285  
  
การศึกษา 

   ประวัติการศึกษา สถาบันการศึกษา 
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  
ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ.2541  ลูกแถว งานท่ี 1 กก.3 บก.จร. 
  พ.ศ.2543  ผบ.หมู งานศูนยควบคุมขอมูลใบสั่ง กก.3 บก.จร. 
  พ.ศ.2555  ผบ.หมู ทะเบียนพล สน.แสมดํา บก.น.9 บช.น. 
  พ.ศ.2556  ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป. 
  พ.ศ.2561-ปจจุบัน รอง สว.(อก.) กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
     วจ.สยศ.ตร. 

   
ประสบการณดานการวิจัย 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2561 
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สิบตํารวจตร ีอริญชยวิธน ชนารา 
Police Lance Corporal Arinchawitana Chanara 

*************************************************************************** 
ตําแหนง   ผูบังคับหมู กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 

สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330    
 

หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3285  
  

การศึกษา 
   ประวัติการศึกษา สถาบันการศึกษา 
   - ครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  

ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ.2559-ปจจุบัน ผบ.หมู กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
     วจ.สยศ.ตร. 

   

ประสบการณดานการวิจัย 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2560 
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกการจราจร และการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคใต 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2560 
 - มาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลน 
การพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2561 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2561 
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สิบตํารวจตร ีอนิรุธ รนิชมภู 
Police Lance Corporal Anirut Rinchomphu 

*************************************************************************** 
ตําแหนง   ผูบังคับหมู กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย 
 

สถานท่ีทํางาน  กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
  กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 12 ถนนพระรามท่ี 1   
  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
  10330    
 

หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน : 0-2205-3285  
  

การศึกษา 
   ประวัติการศึกษา สถาบันการศึกษา 
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  

ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ.2559-ปจจุบัน ผบ.หมู กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 
     วจ.สยศ.ตร. 

 

ประสบการณดานการวิจัย 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2560 
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกการจราจร และการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคใต 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2560 
 - มาตรการของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลน 
การพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรชวงเทศกาลปใหม 2561 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ งาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจดานการจราจรชวงเทศกาลสงกรานต 2561 



            คู่มือการระวังป้องกันเหตุระเบิด                        กองบังคับการฝึกพิเศษ 93
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