การศึกษาวิจัย
เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน
ของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด

ที่ปรึกษา
1. พล.ต.ต.พรชัย

ขันตี

รอง ผบช.สทส.

2. พล.ต.ต.เนติพงศ

ธาตุทําเล

ผบก.วจ.

3. พ.ต.อ.ชิดชนก

พรหมสวัสดิ์

รอง ผบก.วจ.

คณะผูวิจัย
1. พ.ต.อ.ล้ําพันธุ

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. วาที่ พ.ต.ต.เอกพล

กุดหอม

สว.กลุมงานวิเคราะห ยศ. ปฏิบัติราชการที่
กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.

5. ร.ต.อ.หญิง วรรณภา วุฒิเจริญ

รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.

6. ร.ต.ท.หญิง ภัชราภรณ อินทรอุดม

รอง สว.กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.

7. ร.ต.ต.กร

หงษพันธุ

รอง สว.(อก.) กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.

8. ส.ต.ท.อริญชยวิธน

ชนารา

ผบ.หมู กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.

9. ส.ต.ท.อนิรุธ

รินชมภู

ผบ.หมู กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.

ก

คํานํา
สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดที่กระจายไปทั่วโลก โดยพื้นที่ที่พบการแพร
ระบาดมากที่สุดจะอยูบริเวณประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลีย (World Drug Report 2018) กลายเปนปญหา
ที่ทั่วโลกใหความสําคัญและพยายามรวมมือกันตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด ประเทศไทย
ก็เปนประเทศหนึ่งที่ไดเผชิญกับปญหายาเสพติดเชนเดียวกันและนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อันเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาทางสังคมที่เริ่มตั้งแตปญหาครอบครัวแตกแยก กอเหตุชิงทรัพย
วิ่ งราวทรั พย ลั กขโมยทรั พย สิ น ปญ หาการขมขืน กระทําชําเรา การใชความรุน แรง การทําราย
รางกาย การฆาตกรรม และยกระดับไปสูการเปนปญหาอาชญากรรมที่สงผลตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนทั่วไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสวนรวม
ของประเทศ อันสงผลกระทบดานลบไปสูทุกภาคสวนของสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไขปญหายาเสพติดกันอยางจริงจังและตอเนื่อง
จากสถานการณปญหายาเสพติดที่แพรขยายไปทั่วทุกภาคสวนของประเทศ จําเปนอยางยิ่ง
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรง ตองแสวงหาแนวทางแกไขปญหายาเสพติดอยางเรงดวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
ดังนั้น กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดจัดทําโครงการวิจัย
“โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดี
ยาเสพติด” เพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด และจัดทํา
รายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารงานสื บ สวน
สอบสวนคดียาเสพติดใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป
กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กันยายน 2562

ข

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด” สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ พลตํารวจตรีเนติพงศ
ธาตุทําเล ผูบังคับการกองวิจัย และพันตํารวจเอกชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รองผูบังคับการกองวิจัย ที่ได
ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะและตรวจสอบแกไขข อบกพรอง จนทําใหการศึกษาวิจัยฉบับนี้มีความ
สมบูรณ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รองผูบัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ไดแนะนําแนวทาง องคความรู ตลอดจนเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ ป ฏิ บั ติห น า ที่ ใ นสายงานสื บ สวนและสายงานสอบสวน ผูใหขอมูล ในการสั มภาษณ และผู ต อบ
แบบสอบถามทุกทาน ที่ใหความรวมมือจนทําใหการดําเนินการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และคณะกรรมการ
บริ ห ารงานวิ จั ย ของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ที่ ส นั บ สนุ น โครงการวิ จั ยจนได ผ ลงานวิจั ย ที่เปน
ประโยชนตอประชาชนและสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางแทจริง
คณะผูวิจัย

ค

บทสรุปผูบริหาร
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน
ของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจเพื่ อ รั บ มื อ กั บ คดี ย าเสพติ ด ” เป น การวิ จั ย แบบผสมผสานระหว างการวิจัย
เชิ งคุ ณภาพและการวิ จั ย เชิ งปริ มาณ โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริห าร
งานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด และจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร
การพัฒนากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด โดยเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ตํารวจ
สายสืบสวน ในพื้นที่ บช.น. และ ภ.1 - 9 จํานวน 1,923 คน และเจาหนาที่ตํารวจสายงานสอบสวน
ในพื้นที่ บช.น., ภ.1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน
ผลการศึกษา
1. เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า งเจ า หน า ที่ ตํ า รวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสายงานสื บ สวน
ตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.44 คิดเปน
รอยละ 88.89 และ มีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด” ทุกดาน โดยกลุมตัวอยางมี ความ
คิ ด เห็ น ในด า นขั้ น ตอนการจั บ กุ ม และการรวบรวมพยานหลั ก ฐาน เป น ลํ า ดั บ ที่ 1 รองลงมา
คือ ดานขั้นตอนการสืบสวน, ดานกฎหมายยาเสพติด และดานโครงสรางการบังคับบัญชา
2. เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาในสายงานสอบสวนคดียาเสพติด
ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า งเจ า หน า ที่ ตํ า รวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ในสายงานสอบสวน
ตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.30 คิดเปน
รอยละ 86.07 เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คือ อยูในเกณฑ
มากที่สุด และอยูในเกณฑมาก โดยลําดับที่ 1 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในดานขั้นตอนการสอบสวน
รองลงมา คือ ดานกฎหมายยาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา และดานขั้นตอนการฟองศาล
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
สืบ สวนและสอบสอน และการสั งเคราะห ข อ มู ล เชิง คุ ณภาพโดยการสัม ภาษณจ ากผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
และผูมีประสบการณในการสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในเบื้องตน และจัดการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สพฐ.ตร., กมค., บช.น., ภ.7, สบส., กง. และสมาคมพนักงานสอบสวน
โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้

ง

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ดานการบริหารจัดการ
- ควรจัดทําคูมือการสืบสวนในคดียาเสพติดเปนการเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
- ควรปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสอบสวนยาเสพติด
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
- ควรบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ อาทิ
สพฐ.ตร., บช.ปส., บก.ป. เปนตน เพื่อลดขั้น ตอน และระยะเวลาการในการปฏิบัติงานสื บสวนและ
สอบสวนยาเสพติด
- ควรเพิ่มผูชวยพนักงานสอบสวนใหเพียงพอกับสถานีตํารวจที่มีจํานวนคดียาเสพติดสูง
- ควรแตงตั้งพนักงานสอบสวนที่ปรึกษาพิเศษ เพื่อทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและ
ปรึกษาแกพนั กงานสอบสวนรุนใหม ที่ยั งไมมีประสบการณ โดยแตงตั้งจากพนักงานสอบสวนอาวุ โสที่มี
ประสบการณ (จํานวนคดี) หรือพนักงานสอบสวนที่เกษียณไปแลวแตมีประสบการณ (จํานวนคดี)
- ควรเพิ่มหลักเกณฑการจายเงินจากกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ใหสามารถนําไปใชจายในการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติดได
- ควรกํ า หนดหนา ที่ใหเจาหนาที่ตํารวจรับ ผิดชอบสายงานสืบ สวนและสอบสวน
ในคดียาเสพติดโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญในสายงาน
- ควรใชแนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานสอบสวน (แบบแทง) เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
2) ดานงบประมาณ และกําลังพล
- ควรเพิ่มงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนและ
สอบสวนให เ พี ย งพอต อการปฏิ บั ติงานในคดีย าเสพติด เชน กระดาษ หมึกพิมพ น้ํามัน เชื้อเพลิง
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เปนตน รวมถึงปรับปรุงเทคโนโลยี (ระบบอินเตอรเน็ต) ใหใชงาน
ไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
- ควรเพิ่มเงินคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาที่คดียาเสพติด อาทิ เงินคาทําสํานวน
เงินประจําตําแหนง เปนตน เพื่อใหเทาเทียมกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอื่น และสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ
- ควรสนับสนุนกําลังพลในสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ
และหากเปนกรณีการปรับเปลี่ยนกําลังพลโดยยายสายงานควรพิจารณาความสมัครใจจากเจาหนาที่
ตํารวจที่ถูกปรับเปลี่ยนประกอบ เพื่อไมใหกระทบตอขวัญกําลังใจของกําลังพลและการปฏิบัติหนาที่

จ

- ควรจัดฝกอบรมเพิ่มเติมความรูดานกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติ และยุทธวิธีตํารวจ
ให กับ ผู ป ฏิ บั ติในสายงานสื บ สวนและสอบสวนคดีย าเสพติด เพื่อรองรับ รูป แบบและสถานการณ
การกระทําความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป
- ควรทําขอตกลงกับ สํานักงาน ป.ป.ส.เพื่อเพิ่มหลักเกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์
ถื อครองบั ตรประจํ า ตั ว ป.ป.ส.ให กับ เจาหนาที่ตํารวจที่ป ฏิบัติห นาที่งานสืบ สวน (ชุดยาเสพติด)
ใหครอบคลุมถึงเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวน (จ.ส.ต. - ด.ต.) เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานสืบสวน
คดียาเสพติด
3) ดานกฎหมาย
- ควรเพิ่มบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อใหเกิดความ
เกรงกลั ว ลดการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า โดยเฉพาะบทลงโทษสํา หรับ เด็ กและเยาวชนเพื่ อลดการกระทํ า
ความผิดคดียาเสพติดในเด็กและเยาวชน
- ควรมีกฎหมายที่คุมครองในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด
เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
- ควรมีกฎหมายพิเศษหรือขอตกลงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนใน
การประสานงานดานขอมูลของผูตองสงสัยในคดียาเสพติด อาทิ ธนาคาร โรงแรม บริษัทผูใหบริการ
เครือขายมือถือ เปนตน
4) ดานอื่น ๆ
- ควรทํ า ข อ ตกลงในการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อัยการ ศาล เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาในการขอหมายจับและหมายคน
เปนการปองกันไมใหผูตองหาหลบหนีหรือเคลื่อนยายของกลางในคดียาเสพติด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาวิจัยความเปนไปในการจัดตั้งศาลยาเสพติดในประเทศไทย เพื่อรองรับการ
พิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ
2) ควรศึกษาแนวทางการแตงตั้งพนักงานสอบสวนที่ปรึกษาพิเศษดานยาเสพติด เพื่อให
คําแนะนําและปรึกษาแกพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานใหม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดที่กระจายไปทั่วโลก โดยพื้นที่ที่พบการแพร
ระบาดมากที่สุดจะอยูบริเวณประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลีย (World Drug Report 2018) กลายเปนปญหา
ที่ทั่วโลกใหความสําคัญและพยายามรวมมือกันตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด ประเทศไทย
ก็เปนประเทศหนึ่งที่ไดเผชิญกับปญหายาเสพติดเชนเดียวกันและนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อันเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาทางสังคมที่เริ่มตั้งแตปญหาครอบครัวแตกแยก กอเหตุชิงทรัพย
วิ่งราวทรพย ลักขโมยทรัพยสิน ปญหาการขมขืนกระทําชําเรา การใชความรุนแรง การทํารายรางกาย
การฆาตกรรม และยกระดับไปสูการเปนปญหาอาชญากรรมที่สงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนทั่วไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสวนรวมของ
ประเทศ อันสงผลกระทบดานลบไปสูทุกภาคสวนของสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไขปญหายาเสพติดกันอยางจริงจังและตอเนื่อง
รายงานยาเสพติดโลก 2019 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม
แหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) ระบุวา คาดการณไว
ว า มี ค นทั่ ว โลกราว 35 ล า นคนทุ ก ข ท รมานจากอาการความผิ ด ปกติ จ ากการใช ย าเสพติ ด และ
จําเปนตองเขารับการรักษา โดยจากการงานวิจัยระบุวา ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชยาเสพติด
มีความรุนแรงและครอบคลุมพื้นที่มากกวาที่คาดคิดไวกอนหนานี้ โดยในป 2017 คาดวามีคน 271
ลานคน หรือราว 5.5% ของประชากรโลกที่มีอายุระหวาง 15 - 64 ป ใชยาเสพติดในปกอนหนา
นับวาเปนประมาณการที่สูงขึ้น ใกลเคียงกับประมาณการในป 2016 และคาดวามีคนใชยาเสพติด
เพิ่ ม ขึ้ น 30% จากป 2009 แต ก ารเพิ่ ม ขึ้ น นี้ ส ว นหนึ่ ง เป น เพราะจํ า นวนประชากรโลกที่ มี อ ายุ
15 - 64 ป เพิ่มขึ้นราว 10% ดวย นอกจากนี้จากขอมูลยังพบวา มีการใชยาเสพติดที่สกัดจากฝน
อยางแพรหลายมากขึ้นในภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ เมื่อเทียบกับป 2009
และยังพบวามีการใชกัญชาอยางแพรหลายมากขึ้นในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต และเอเชีย โดยคาดวา
มีคนใชกัญชาราว 188 ลานคนในป 2016
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดจากทั่วประเทศ ประจําปงบประมาณ 2561 โดยรวบรวมผล
การจับกุมในขอหา เสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อจําหนาย จําหนาย ผลิต นําเขา สงออก สนับสนุน
และชวยเหลือ สมคบ และอื่น ๆ พบวา พื้นที่ที่มีผลการจับกุมมากที่สุด คือ ภาค 3 จํานวน 43,113 คดี
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ผูตองหา 44,620 คน และจังหวัดที่มีผลการจับกุมมากที่สุด คือ ภ.จว.ชลบุรี จํานวน 11,824 คดี
ผูตองหา 12,063 คน โดยปรากฎรายละเอีย ดสถิ ติผลการจับกุ มคดีย าเสพติ ด จําแนกตามพื้ น ที่
รับผิดชอบ ประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561
(จําแนกตามพื้นที่ บช.น./ภ.)
บช.
น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9

คดี
33,822
33,731
35,617
43,113
32,543
25,648
19,889
27,486
42,012
34,516

คน
34913
34,936
36,449
44,620
34,046
26,710
21,240
28,292
45,243
37,913

หมายเหตุ

ที่มา: กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตารางที่ 1.2 แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561
(จําแนกตามพื้นที่ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธร)
น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9

บช./ภ.จว.

บก.น.2
สมุทรปราการ
ชลบุรี
อุบลราชธานี
ขอนแกน
เชียงใหม
เพชรบูรณ
ราชบุรี
นครศรีธรรมราช
สงขลา

คดี
8,937
8,659
11,824
9,488
5,740
8,927
3,531
6,387
11,618
10,935

ที่มา: กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ

คน
9,142
8,910
12,063
9,776
5,865
9,322
3,754
6,463
12,183
12,275
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ปญหายาเสพติดกลับมาทวีความรุนแรง และปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเปนขบวนการคา
ยาเสพติดที่มีวิธีการและเทคนิคที่สลับซับซอนมากขึ้น ไมวาจะเปนการนําเด็กและเยาวชนมาเปนคน
เดินยาหรือเปนผูขายรายยอยแทนผูใหญ เพื่อใหรับการลดหยอนหรือหลีกเลี่ยงการไดรับโทษทางคดี
หากถูกจับกุมได การนําเงินที่ไดรับจากการคายาเสพติดฟอกเงินในธุรกิจอื่นเพื่อใหยากในการตรวจสอบ
การเปลี่ยนรูปแบบในการขายยาเสพติดโดยผานโซเซียลที่จะตองเขาเว็บไซตไดเฉพาะผูที่เปนสมาชิก
เทานั้น สมาชิกสวนใหญ จะเปนกลุ มเยาวชนและวัยทํ างานโดยจะมี การเปดเว็ บ ไซตบังหนาไวหลาย
เว็บไซตเพื่อปองกันการสืบคน รวมถึงการสงยาเสพติดโดยใชระบบไปรษณียหรือขนสงเอกชน ซึ่งยาก
ตอการสืบสวนจับกุมในคดียาเสพติด ทําใหเจาหนาที่ตํารวจจะตองมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนให
ครอบคลุ ม ซึ่ งกระบวนการในคดี ย าเสพติ ดนั้น เริ่ม ตน เพื่อ คน หาความจริง และนํ าไปสู การพิ สู จ น
ความผิดหรือความบริสุทธิ์ในการพิจารณาคดีตอไป เมื่อเริ่มกระทําความผิดและเพื่อประสิทธิภาพ
ในการคนหาความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน กฎหมายจึงไดมีการกําหนดใหเจาพนั กงาน
บังคับใชกฎหมายไดหลายประการ เชน การคน การจับกุม การควบคุมตัว ซึ่งอาจเปนการลวงละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะในการเรื่องการควบคุมตัว หรือการเอาไว
ในอํ า นาจรั ฐ นั้ น ในการนํ า ตั ว ผู ต อ งหาหรื อ ผู ต อ งสงสั ย เข า สู ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมในคดี อ าญา
โดยปกติทั่วไปนั้น เมื่อนํามาใชกับอาชญากรรมในคดียาเสพติดไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรม
ในคดี ยาเสพติดได อย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เนื่องจากอาชญากรรมในคดีย าเสพติ ดใหผ ลตอบแทนสู ง
สรางผลกําไรและความร่ํ ารวยให แกผูกระทําได อย างมหาศาล จึงเปนเรื่องที่ ไม ยากนั กที่บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งจะสามารถตัดสินใจเขารวมกระทําความผิดไดโดยไมคํานึงถึงโทษที่ตามมา ดวยเหตุนี้เอง
รัฐจึงไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหลายฉบับ เพื่อเพิ่มมาตรการพิเศษในการแกปญหา
ความซับซอนของอาชญากรรม รวมทั้งความยุงยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตั้งแตชั้นสอบสวน
แสวงหา พยานหลักฐาน การสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี และการลงโทษเขามาในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพื่อเพิ่มมาตรการในการแสวงหาขอเท็จจริงและการใหอํานาจในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใหไดผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (อรพิมล พงษสถิติย, 2559)
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการของขบวนการคายาเสพติด สงผลใหการทํางาน
ของเจาหนาที่ตํารวจในกระบวนการสืบสวนเพื่อแสวงหาขอเท็จจริง พฤติการณและพยานหลักฐาน
ในคดียาเสพติดมีความยุงยากซับซอน และอาจเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของเจาหนาที่
ตํารวจผูปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา และอีกสวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ โดยในดานการบริหารจัดการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยังมีปญหาหลักในดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนมีจํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้น และบุคลากรบางสวนไมมีประสบการณในสายงานทีท่ ํา ปญหาในดานโครงสรางในการบังคับ
บัญชาสั่งการที่ไมมีความเปน เอกภาพ ยังมีการทํางานแบบตางคนตางทํ า ขาดการทํางานเป น ที ม
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และปญหาเรื่องงบประมาณที่สนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ไมเพียงพอ เพราะในบางคดีตองใชเวลาใน
การสืบหาขาวเปนเวลานาน รวมถึงปญหาขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนที่ยังไมสามารถขยายผลใน
การสืบสวนได ปญหาในดานการบังคับใชกฎหมายที่ในบางกรณียังมีความจําเปน ตองนําประมวล
กฎหมายวิธีความอาญามาบังคับใชโดยอนุโลม ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการดําเนินคดี ประกอบกับ
ชวงเวลาในการบังคับใชกฎหมายในคดียาเสพติดมีความซับซอน บางครั้งยังพบปญหาการควบคุมตัว
ผูตองหาเกินเวลาที่กําหนดทําใหเปนการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได ปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานเหลานี้สงผลใหเจาหนาที่ตํารวจไมสามารถดําเนินการปองกันปราบปรามยาเสพติด
และสืบสวนสอบสวนในคดียาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด และปญหาอุปสรรคในปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจในการดําเนินดคียาเสพติดในขางตน กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร จึงไดจัดทําโครงการศึกษา
เพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับกับคดียาเสพติด เพื่อใหผูบริหารและ
เจาหนาที่ตํารวจในทุกระดับของสํานักงานตํารวจแหงชาติรูเทาทันและสามารถรองรับตอสถานการณ
ดังกลาว ซึ่งจะนําไปสูการสรางองคความรูในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรของสํานักงานตํ ารวจ
แหงชาติในอนาคตตอไป

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด

๑.๒.๒ เพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวน
การบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ดําเนินการศึกษากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวน โครงสรางการบังคับ
บัญชา ขั้ น ตอนการสื บ สวน ขั้ น ตอนการจั บ กุ ม ขั้ น ตอนการสอบสวน ขั้ น ตอนการรวบรวมพยาน
ขั้นตอนการฟองศาล กฎหมายยาเสพติ ด รวมถึงสืบคนขอมูล แนวคิ ดทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ย วข อง
บทความและรายงานศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ นํ า มากํ า หนดกรอบแนวคิ ด (Conception Framework)
ของการวิจัย
1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่
กองบังคับการตํารวจนครบาล และตํารวจภูธรภาค 1 - 9 ทําการศึกษาจังหวัด
ที่มีการผลการจับกุมในคดียาเสพติดเกิดขึ้นสูงในระดับ 1 - 4 ของแตละภาค
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1.3.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจสายงานสื บ สวนและ
พนักงานสอบสวนในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 - 9 และ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
1.3.4 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ขอมูลพื้นฐาน
- เพศ
- ยศ
- ตําแหนง
- อายุราชการ
- ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
กระบวนการสืบสวน
- โครงสรางการบังคับบัญชา
- ขั้นตอนการสืบสวน
- ขั้นตอนในการจับกุม/รวบรวมพยาน
- กฎหมายยาเสพติด
กระบวนการสอบสวน
- โครงสรางการบังคับบัญชา
- ขั้นตอนการสอบสวน
- ขั้นตอนการฟองศาล

ตัวแปรตาม

ประสิ ท ธิ ภ าพการสื บ สวนสอบสวน
ในคดียาเสพติด

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดี
ยาเสพติด เพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการ
บริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด โดยมีการทบทวนวรรณกรรมประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
- แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับปญหายาเสพติด
- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
- หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดียาเสพติด
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1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

1.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรที่เชื่อถือได สําหรับการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.4.2 กรอบแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารดานการสืบสวนสอบสวนในดาน
กฎหมาย ระเบียบ การจัดองคกร ทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดี
ยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ

1.5 คํานิยามศัพทในการวิจัยครั้งนี้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ
ครอบครั ว พ.ศ.๒๕53 พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ก พ.ศ.2556 และประมวลกฎหมายอาญา
ไดกําหนดคํานิยามคําวา กระบวนการสืบสวน และกระบวนการสอบสวนไวแตกตางกันตามลักษณะ
และรูปแบบการนําไปใชประโยชน แตในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด ไดกําหนดคํานิยามศัพทในการวิจัยไวดังนี้
การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจไปปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่เพื่อความสงบเรียบเรียบของประชาชนและเพื่อทราบ
รายละเอียดแหงความผิด
การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่นตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะ
ทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
เจาหนาที่ตํารวจ หมายถึง เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน และสาย
งานสอบสวนในคดียาเสพติด
ยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือ
กับคดียาเสพติด เปนการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด
เพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารงาน
สืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถ
สรุปสาระสําคัญและนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวน
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนยาเสพติด
2.5 กฎหมาย ระเบียบ ขอสั่งการที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามยาเสพติด
2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด

2.1.1 ความหมายของยาเสพติด
องค ก ารอนามั ย โลก (2561, ออนไลน ) World Health Organization : WHO
ใหความหมายวา ยาเสพติด หมายถึง สิ่งที่เสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ
ตอไป โดยไมสามารถหยุดเสพได และจะตองเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทําใหเกิดโรคภัยไข
เจ็บตอรางกายและจิตใจ
องคการสหประชาชาติ (2561, ออนไลน) ใหความหมายวา ยาเสพติด หมายถึง สารใด ๆ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไดจากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะหที่มีผลตอจิตใจและระบบประสาท
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ใหความหมายวา ยาเสพติด หมายถึง
ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเขาสูรางกายติดตอกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด กอใหเกิดพิษเรื้อรัง
ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม เชน ฝน กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา
พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ.2519 ให ค วามหมายว า
ยาเสพติด หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
การใชสารระเหย
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พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการในการปราบปรามผู ก ระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา 3 บั ญญั ติวา “ยาเสพติ ด” หมายความวายาเสพติ ดใหโทษตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษและยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ตามที่
รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
สรุปวา ยาเสพติด หมายถึงสารเคมีหรือสารวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวา
จะโดยวิธีการรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ ซึ่งทําใหผูใชยาเสพติดมีความตองการ
เสพเพิ่มขนาดมากขึ้นจนไมสามารถหยุดเสพได และสงผลทําใหสุขภาพรางกายและจิตใจของผูเสพ
เสื่อมโทรมลง
และพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 แก ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 ใหความหมาย ยาเสพติดใหโทษ หมายความ
วา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวย
ประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้น
เปนลําดับ มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพจะทรุด
โทรมลงกับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใช
ผลิ ต เป น ยาเสพติ ดให โทษและสารเคมีที่ ใชในการผลิต ยาเสพติ ดให โทษด ว ย ทั้ งนี้ ตามที่ รัฐ มนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวย
ยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู
2.1.2 ประเภทยาเสพติด
องคกรอนามัยโลก ไดจัดแบงยาเสพติดออกเปน 9 ประเภท คือ
1) ประเภทฝนหรือมอรฟน รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คลายมอรฟน เชน เฮโรอีน เพธิดีน
2) ประเภทบาบิทูเรทรวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน เชน เซโคบารบิตาล อะโม
บารบิตาล พาราลดีไฮด เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด
3) ประเภทแอลกอฮอร เชน เหลา เบียร วิสกี้
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 เมล็ดมอรนิ่งโกลลี่
ตนลําโพง เห็ดเมาบางชนิด
9) ประเภทอื่น ๆ เปนพวกที่ไมสามารถเขาประเภทใดได เชน ทินเนอร เบนซิล น้ํายา
ลางเล็บ ยาแกปวด บุหรี่
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พระราชบั ญ ญั ติย าเสพติดให โทษ พ.ศ.2522 ไดแบ งประเภทของยาเสพติด ใหโทษ
ออกเปน 5 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin)
ประเภทที่ 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine)
โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium)
ประเภทที่ 3 ยาเสพติ ด ให โ ทษที่ มี ลั ก ษณะเป น ตํ า รั บ ยา และมี ย าเสพติ ด
ใหโทษในประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2
เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride)
ประเภทที่ 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา
พืชกระทอม
ประจัน มณีนิล (2529) แบงประเภทยาเสพติดออกเปน 3 ชนิด คือ
1) แบงตามฤทธิ์ของยาที่มีตอรางกายมนุษย ไดแก
ยากดประสาท ไดแก เฮโรอีน มอรฟน เหลาแหง จะทําใหประสาทมึนชา สมอง
จิตใจ อารมณเยือกเย็นและเฉื่อยชาลง
ยากระตุนประสาทสมอง ไดแก แอมเฟตามีน ยาบา ยาขยันใบกระทอม จะออก
ฤทธิ์กระตุนยาเรงเราประสาท ทําใหเกิดการตื่นตัว กระวนกระวาย ประสาทสมองไหวตัวอยูเสมอ
ยาหลอนจิตประสาท เชน Lysrgide (LSD) Mescaline ทําใหเกิดประสาทหลอน
เห็นภาพผิดไปจากปกติ รถสัมผัสเปลี่ยนแปลง รวมทั้งอวัยวะทั้ง 5 ของรางกายแปรปรวน มีปฏิกิริยา
ผิดไปจากความจริงทั้งหมด
ยาที่ ออกฤทธิ์ห ลายอย างทั้ งกดประสาท กระตุ น ประสาทและประสาทหลอน
หรือยาที่ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน เชน กัญชา เมื่อเสพจํานวนนอยจะเกิดอาการกดประสาทอยูชั่วขณะ
หนึ่ง ตอไปถาเสพเพิ่มมากขึ้นจะกลายเปนพิษ มีอาการประสาทหลอนตอไปได
2) แบงตามแหลงที่เกิดของยา ไดแก
ยาเสพติดธรรมชาติ เปนยาเสพติดที่กลั่นหรือสกัดไดจากพืชหรือพันธุไมบางชนิด
โดยตรงที่ เกิ ด ขึ้ น อยู แ ล ว ตามธรรมชาติ หรือ นํ าสารจากพื ช เหลานี้ มาทํ ากรรมวิธี ตาง ๆ ทางเคมี
แปรธาตุไปเปนยาเสพติดตอไปได เชน ฝน กัญชา กระทอม
ยาเสพติ ด สั งเคราะห เป น ยาเสพติ ด ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองด ว ย
กรรมวิธีตาง ๆ ทางเคมี นํ ามาใช แทนยาเสพติดธรรมชาติได โดยสารที่สังเคราะหขึ้นนั้น ออกฤทธิ์
เหมือนยาเสพติดจากธรรมชาติเชนกัน เชน เฮโรอีน ยาบา ยานอนหลับ ยาระงับประสาท เปนตน
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3) แบงตามลักษณะของสารที่ใชในวงการแพทย ไดแก
ฝนหรือสารที่มีสวนประกอบของฝน เชน มอรฟน ทิงเจอรฝน เฮโรอีน โคเคอีน
รวมไปถึงสารสังเคราะหหลายอยางที่มีคุณสมบัติคลาย ๆ กัน
ยานอนหลับชนิดตาง ๆ ที่มีผลโดยตรงตอสมองสวนกลาง ยาพวกนี้ มีจําหนาย
ทั่วไป เชน พีโนบาป โทร เหลาแหง ซอลาเนอรัลทูวินาล รวมทั้งยานอนหลับอื่นที่ใชบารพิทูเรท ไดแก
ไบรไมค คลอรอล ไฮเดรทพารัลดีไฮด และยาสังเคราะหใหม เชน กลูตาไมล และเมตากูอาโลน
ยากระตุนประสาท ไดแก แอมเฟตามี และใบกระทอม
ยาที่ ทํ า ให ป ระสาทหลอน ได แ ก กั ญ ชา LDS., STP., DMT. ยาเหล า นี้ ทํ า ให
ประสาทการรับรูของคนเราผิดไปจากเดิม รวมทั้งสารอยางอื่นและเห็ดบางอยาง
สารระเหยตาง ๆ เชน เบนซิน ทินเนอร และกาวติดเครื่องใชตาง ๆ
แอลกอฮอล ป จ จุ บั น องค ก ารอนามั ย โลกจั ด ให แ อลกอฮอล เป น สารเสพติ ด
ชนิดหนึ่งดวย เพราะเมื่อดื่มจนติดแลว จะทําใหผูดื่มมีความตองการ และเพิ่มปริมาณการดื่มเรื่อย ๆ
อีกทั้งมีโทษตอรางกายเชนเดียวกับยาเสพติดอื่น ๆ
2.1.3 สถานการณปญหายาเสพติด
สํานั กงานคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด สรุป สถานการณ ป ญ หา
ยาเสพติดในประเทศ ดังนี้
1) การลักลอบนําเขายาเสพติด
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตที่ติด
กับแหลงผลิตยาเสพติดที่สําคัญ คือ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา สงผลใหมีการลักลอบนําเขายาเสพติด
มายังประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งประเทศไทยมีสถานะเปนพื้นที่แพรระบาดยาเสพติด รวมทั้งเปน
เสนทางลําเลียงผานไปยังประเทศที่สาม
ยาเสพติ ด ที่ ลั ก ลอบนํ า เข า มาจํ า หน า ยในประเทศไทย มี ก ารลั ก ลอบนํ า เข า มา
หลากหลายตัวยาที่สําคัญ ๆ ไดแก
ยาบ า ส ว นใหญ เป น การลัก ลอบนํ าเข าในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ดานจังหวั ด เชี ย งราย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม และจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน รองลงมาเป น การลั ก ลอบนํ า เข า ทางพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม เปนตน
ไอซ ส ว นใหญ ลั ก ลอบนํ า เข า ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ด า นจั งหวั ด เชี ย งราย จั ง หวั ด
เชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน รองลงมาคือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปนตน
เฮโรอีน สวนใหญลักลอบนําเขาในพื้นที่ภาคเหนือ ดานจังหวัดเชียงราย รองลงมา
คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม
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กัญชา เปนการลักลอบนําเขาทางดานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดในพื้นที่
จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร
โคเคน เป น การลั กลอบนําเขาผานทาอากาศยานสุ ว รรณภู มิ โดยกลุ มเครือ ขา ย
ยาเสพติดชาวแอฟริกันตะวันตก
ใบกระทอม พบการลักลอบนําเขาดานชายแดนไทย - มาเลเซีย โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่อําเภอสะเดา อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ในป พ.ศ.2560 ประเทศไทยเผชิญกับปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติดจํานวนมาก
ทั้ง ยาบา ไอซ เฮโรอีน กัญชา และคีตามีน โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยภาคนอกประเทศเปนหลัก ซึ่งมี
การผลิตยาเสพติดอยางไรขีดจํากัด โดยมีความเกี่ยวพันกับสถานการณทางดานการเมืองของประเทศ
เพื่ อนบ าน ยั งมี ป จจั ยภายในประเทศที่ยังสงผลตอสถานการณ ยาเสพติด คือ เครือขายยาเสพติด
ในประเทศและเครือขายการคายาเสพติดขามชาติผูคาขายสงระดับใหญที่เปนกลุมปดยังไมถูกทําลาย
ขณะที่กลุมผูตองโทษคดียาเสพติดในเรือนจํายังไมยุติพฤติการณ ประกอบกับการที่กลุมผูเสพในพื้นที่
พัฒนายกระดับขึ้นมาเปนผูคารายยอยในชุมชนไดงายและรวดเร็ว ขณะที่ปจจัยเกื้อหนุนที่ทําใหกลุม
ขบวนการคายาเสพติด ยังไมถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิง
2) กลุมนักคายาเสพติด
นอกจากกลุมนักคายาเสพติดที่เปนคนไทยแลว ยังมีกลุมนักคาชาวตางชาติที่เขามา
ทํ าการคา ยาเสพติ ดในไทย ทั้ งในฐานะของนั กคาและผูรับ จางลําเลียงยาเสพติ ด ซึ่ งมี ห ลากหลาย
สัญ ชาติ กลุ มนั กค า ชาวต า งชาติ ที่เขามาเกี่ย วของมากที่ สุดคือ กลุมนักคาจากประเทศเพื่ อนบา น
สวนนักคาชาวตางชาติอีกกลุมหนึ่งที่สําคัญ คือ กลุมนักคาชาวแอฟริกัน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการบงการ
คายาเสพติดขามชาติ โดยการใชหญิงไทยหรือหญิงเอเชีย รวมทั้งชาวตางชาติอื่น ๆ ใหดําเนินการคา/
ลําเลียงยาเสพติดแทน ทั้งการลักลอบลําเลียงผานทางทาอากาศยาน การลักลอบสงพัสดุไปรษณี ย
ระหวางประเทศ เปนตน กลุมเครือขายการคาสําคัญอีกกลุมหนึ่งที่สงผลกระทบตอสถานการณยาเสพติด
ภาพรวมทั้งประเทศ คือ กลุมผูตองโทษคดียาเสพติดในเรือนจําที่ยังไมหยุดพฤติการณ การคายาเสพติด
โดยสั่งการใหเครือขายภายนอกเรือนจําคายาเสพติดแทน ทําใหมีการยกระดับการแกไขปญหาการสั่ง
การการคายาเสพติดจากเรือนจําทั้งระบบ โดยการคัดแยกนักโทษคดียาเสพติดรายสําคัญไปไวเรือนจํา
Super Max ที่เรือนจํากลางเขาบิ น จังหวัดราชบุรี ทํ าใหการสั่งการการคายาเสพติดลดระดับ ความ
รุนแรงลงอยางเห็นไดชัด แตยังพบความเคลื่อนไหวของกลุมนักคายาเสพติดที่มีการสั่งการผานญาติแทน
รูป แบบการซุ กซอนลําเลียงยาเสพติ ดจากแนวชายแดนเขาสูพื้น ที่ตอนในจะมี วิธีการ
ที่หลากหลาย เชน การซุกซอนมากับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การใชรถยนตสวนบุคคลในการ
ลําเลียง การดัดแปลงรถยนตในการลําเลียง การลักลอบขนสงโดยรถโดยสารประจําทาง รถไฟ บริษัท
ขนสงสิน คา การสงทางพั สดุ ไปรษณีย โดยกลุมนักคายาเสพติดไดมีการพัฒ นาดานขอมูลขาวสาร
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โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน Line หรือ Facebook ในการติดตอทําการคากันมีการทําธุรกรรม
อําพรางทางการเงินและมีความสลับซับซอนมากขึ้น การใชตัวแทนในการทําธุรกรรมทางการเงินแทน
เพื่อปองกันหรือตัดตอนไมใหสามารถจับกุมผูคายาเสพติดรายใหญหรือผูอยูเบื้องหลังได
ตัวแปรสําคัญที่สงผลตอสถานการณปญหายาเสพติดอีกประการหนึ่ง คือ เจาหนาที่รัฐ
ที่เขาไปเกี่ยวของกับการคายาเสพติดทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งในป พ.ศ.2560 สถิติการจับ กุม
เจาหนาที่รัฐในคดียาเสพติดลดลงจากเดิม โดยสามารถจับกุมเจาหนาที่รัฐที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ได 115 คน จากเดิมป พ.ศ.2559 จับกุมได 140 คน
2.1.4 ผลกระทบของปญหายาเสพติดในสังคมไทย
1) ผลกระทบตอตัวบุคคล
1.1) ยาเสพติดทุกชนิดสงผลกระทบโดยตรงตอรางกายและจิตใจโดยเฉพาะดาน
บุคลิกภาพและสุขภาพอนามัยกรณีผูใชยาเสพติดชนิดฉีดจะมีโอกาสติดและแพรเชื้อเอดส
1.2) ผูติดยาจะไมไดรับการยอมรับและถูกจํากัดสิทธิทางกฎหมายในการสมัครเปน
ผูแทนหรือสมาชิกทางการเมืองรวมทั้งการเขารับราชการ
1.3) ผู ใ ช ส ารเสพติ ด ที่ เ ป น ผู ใ ช แ รงงานโดยเฉพาะกลุ ม ผู ขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก มั ก
ปฏิ บั ติงานด วยความประมาทก อใหเกิดอุบัติเหตุและอุบั ติภัย ที่นําไปสูความเสีย หายทั้ งชีวิตและ
ทรัพยสิน
2) ผลกระทบตอครอบครัวชุมชนและสังคม
2.1) ครอบครัวที่มีผูติดยามักไดรับ ความเดือดรอนจากผูติ ดยาในทุกดานนํ าไปสู
ความยุงยากขัดแยงแตกแยกและสิ้นเปลืองในการแกปญหา
2.2) กอใหเกิดความหวาดระแวงจากประชาชนและสังคม เนื่องจากเกรงวาบุตร
หลานจะเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดหรือถูกประทุษรายจากผูเสพยาที่มีอาการผิดปกติทางจิต
2.3) อาชญากรรมตอเนื่องตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งผูกอเหตุสวนใหญมักจะเปนผูติดยา
2.4) สงผลกระทบใหสมาชิกภายในครอบครัวไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิต
ทั้ งด า นเศรษฐกิ จ และสั งคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยูภ ายใตก ารปกครองจะตองออกจาก
โรงเรียนซึ่งเปนการทําลายอนาคตของประเทศชาติ
3) ผลกระทบตอการบริหารจัดการภาครัฐ
3.1) คดี ย าเสพติ ด ที่ เพิ่ มสูงขึ้ น อย างตอ เนื่ องเป น ภาระตองานดานกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบ ตั้งแต ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ และการคุมประพฤติ การปรับปรุงกฎหมาย
ต องเพิ่ มกํ าลั งพลในการปฏิ บั ติ งาน ค าตอบแทนที่ เพิ่ มขึ้ นและการก อสร างสถานที่ รองรั บผู ติ ดยาเสพติ ด
ซึ่งสงผลกระทบตอภาระคาใชจายของรัฐที่เพิ่มสูงและทําใหการดําเนินคดีดานอื่น ๆ เกิดความลาชา
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3.2) กอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะการทุจริตตอหนาที่การรับสินบนการ
กลั่นแกลงรีดไถแสวงหาผลประโยชนจากผูกระทําความผิดซึ่งทําใหประชาชนและสังคมเกิดความไม
ศรัทธาและเชื่อมั่นในการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ
4) ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
4.1) การผลิตและการคายาเสพติดจัดเปนกลุมธุรกิจและเศรษฐกิจนอกกฎหมายที่
ไมกอใหเกิดการผลิตแมวาการคายาเสพติดบางสวนจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มและสรางรายไดเมื่อมีการ
คาขายแตก็เปนรายไดสําหรับคนบางกลุมที่กระทําผิดกฎหมายและเอารัดเอาเปรียบสังคม
4.2) ธุร กิจ การค ายาเสพติดเปน ธุรกิจ ที่มีมูล คามหาศาลซึ่งขอมูล จากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พบวา ผลการดําเนินงานตามมาตรการริบทรัพยสิน
ตามพระราชบั ญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
เฉพาะในป พ.ศ.2555 มี จํ า นวน 2,761 รายโดยมู ล ค า สู ง ถึ ง 1,404 ล า นบาท (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2555, ออนไลน)
4.3) ปญหายาเสพติดทําใหรัฐบาลตองทุมเทงบประมาณจํานวนมากเพื่อใชในการ
ปองกัน ปราบปรามบําบั ดรักษาและฟน ฟู แทนที่จะนําไปใชในการดานอื่ น ๆ ที่มีความจํ าเป นเช น
การศึกษาการชวยเหลือผูดอยโอกาส ฯลฯ
4.4) ป ญ หายาเสพติ ด ส งผลกระทบต อ การพั ฒ นาประเทศเพราะทํ า ให ภ าครั ฐ
ภาคเอกชนตองสูญ เสี ยทรัพยากรในการปองกัน และแกไขปญ หาโดยไมจําเปน รวมทั้งกระทบตอ
ทรัพยากรมนุษย
5) ผลกระทบตอความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศ
การแพรระบาดของยาเสพติดจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
ประเทศไทยไมเปนที่ไววางใจของนานาชาติในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหไมกลา
เขามาท องเที่ ยวหรือลงทุ นทางการคาและธุรกิจตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งทํ าใหป ระเทศคู แขงฉวย
โอกาสในการโจมตีประเทศไทย (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2555)
2.1.5 แนวคิดในการตั้งศาลคดียาเสพติด
ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการป อ งกั น ปราบปรามการฟอกเงิ น และยาเสพติ ด
และคณะฯ แถลงเมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๕ การที่ รัฐ บาลมี น โยบายแก ป ญ หา
ยาเสพติ ดในป จ จุ บั น ทํ า ให มีคดี ย าเสพติด เขาสูศาลเพิ่ มขึ้น เป น จํานวนมาก ส งผลกระทบตอการ
พิ จ ารณาคดี อาญาอื่ น รวมทั้ งการดําเนิน คดีย าเสพติดเปน สาเหตุให เกิดความลาชาในชั้น อุทธรณ
และฎีกา จนผูตองขังในเรือนจําเกินกวาที่จะรับได คณะกรรมาธิการฯ เห็นวาควรกําหนดให มีศาล
ยาเสพติดเปนศาลพิเศษเฉพาะ เพื่อลดระยะเวลาพิจารณาคดี และชวยใหการพิจารณาคดีอาญาอื่น
รวดเร็วขึ้น โดยจากนี้คณะกรรมาธิการฯ จะนําเรื่องไปหารือกับ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการ
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สูงสุด และหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งจะจัดเสวนาหัวขอ ถึงเวลาหรือยังที่ตองมีศาลยาเสพติด
หากหน วยงานที่ เกี่ ย วข องเห็ น พ องต องกัน จะเสนอเป น กฎหมายตอไป (สํานักงานเลขาธิ การสภา
ผูแ ทนราษฎร, ออนไลน, 2562)
ความเปนมาของศาลคดียาเสพติดในสหรัฐอเมริกา
ศาลยาเสพติดจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะซึ่งเปนคดีที่มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นแทนการพิจารณาคดีในกระบวนการศาลยุติธรรม เพื่อเนนใหโอกาสผูกระทําผิดใน
คดียาเสพติดที่เปนคดีไมรายแรงไดมีโอกาสกลับตัว ชวยลดการกระทําผิดซ้ําทั้งที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด
และคดี ที่ เกี่ ย วเนื่ องจากการใช ย าเสพติดอีกดวย นอกจากนี้ยังมีผ ลตอเนื่องในการชว ยลดการกอ
อาชญากรรมอีกทางหนึ่ง และที่สําคัญที่สุดคือเปนอีกแนวทางสําหรับโทษทางเลือกหนึ่งที่ใชลดปญหา
ความแออัดของจํานวนผูตองขังภายในเรือนจํา และสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมตอไป ศาลยาเสพติด
จัดตั้งขึ้นครั้งแรก ณ เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา ในป ๒๕๓๒ ซึ่งเปนชวงที่ประเทศประสบปญหาการ
แพร ร ะบาดของยาเสพติ ด ประเภทโคเคน และเฮโรอี น ป จ จุ บั น นี้ มี ศ าลยาเสพติ ด ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวนมากกวา ๒,๔๐๐ แหง
ศาลยาเสพติ ด ยั งถื อ ได ว า เป น โทษทางเลื อ กแทนการลงโทษโดยการจํ า คุ ก เน น
กลุมเปาหมายคือ ผูกระทําผิดคดียาเสพติดที่ไมใชประเภทคดีความรุนแรง นอกจากนี้ผูกระทําผิดที่เขา
รับการพิจารณาคดีของศาลยาเสพติดนั้น จะตองมีหลักเกณฑของคดีดังนี้ คือตองไมเปนคดีความผิด
รายแรง ไมมีประวัติดานคดีอื่น ๆ มากอน และยินยอมที่จะเขารวมโปรแกรมตางๆที่ทางศาลยาเสพติด
ได กํ า หนดให โดยผู เข าร ว มต อ งเป น ผู จ ายค า เข าร ว มโปรแกรมต า ง ๆ เอง และต อ งไม มี ป ระวั ติ
ที่เกี่ยวของกับการคายาเสพติดรายสําคัญ
รูปแบบและการดําเนินการโปรแกรมที่จัดไวใหแกผูกระทําผิด
โปรแกรมที่จัดใหแกผูกระทําผิดมีวัตถุประสงคมุงเนนพัฒนาพฤตินิสัยใหแกผูกระทํา
ผิดแทนการสงตัวเขาไปในเรือนจํา โปรแกรมที่จัดขึ้นเนนความหลากหลายและมีความเหมาะสมแก
ผูเขารวมเปนสําคัญ ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุมของเจาพนักงานคุมประพฤติในฐานะผูจัดการโปรแกรม
ที่ทํางานภายใต อํานาจกรมราชทัณ ฑ เนน ให ความรูทางการศึกษา และเน น ใหผู เขารวมโปรแกรม
เขาใจถึงการใชชีวิตที่ถูกตองแทจริง เพื่อสามารถกลับไปมีโอกาสทางสังคมอีกครั้ง ซึ่งทางศาลยาเสพ
ติดจะเปนผูประสานหนวยงานภายนอกในการชวยเหลือในการดําเนินการโปรแกรมตาง ๆ โดยดําเนินงาน
รวมกับเจาพนักงานคุมประพฤติในการชวยสอดสองดูแลใหผูกระทําผิดเขารวมโปรแกรมตามกําหนด
ซึ่งโปรแกรมแบงออกไปเปน ๒ กลุมหลัก ที่เรียกวา Pre Plea case และ Post Plea case
- กลุมผูกระทําผิดที่เขารวมในกลุม Pre Plea case นั้น จะเปนกลุมผูกระทําผิดที่อยู
ระหวางการคุมประพฤติ
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- สําหรับกลุม Post Plea case นั้น ผูเขารวมโปรแกรมจะเป นกลุมผูกระทําผิดที่
ไดรับการพักการลงโทษ ซึ่งผูกระทําผิดที่จะเขารวมโปรแกรมในทั้งสองกลุมนี้ไดตองมีคุณสมบัติตาม
ขอมูลขางตน
การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ โปรแกรมของศาลยาเสพติ ด ได กํ าหนดโปรแกรมเป น
๓ ระดั บ ซึ่ ง เรี ย กว า Path (พาธ) โดยจะแบ ง เป น Path 1 Path 2 และ Path 3 ซึ่ ง ผู เ ข า ร ว ม
โปรแกรมจําเปนตอง ผานทั้ง ๓ ระดับ ซึ่งจะถือวาจบการเขารวมโปรแกรม ซึ่งในแตละระดับจะแบง
ออกเปนสี เชน Path1 คือสีฟา Path2 คือสีเหลือง Path3 คือสีเขียว แตสําหรับผูกระทําผิดผูหญิงจะ
ใชสีมวงแทนทั้ ง ๓ ระดั บ สําหรับ เจาหนาที่ ที่จัดโปรแกรมแกผูกระทํ าผิ ดนั้น จะเปน เจาหนาที่จาก
หนวยงานภายนอกผูมีความเชี่ยวชาญในดานการจัดโปรแกรมแกผูติดยาเสพติดมาทํางานรวมกับศาล
ยาเสพติดในการจัดโปรแกรมใหแกผูกระทําผิด นอกจากนี้ยังจัดใหมี การพบปะระหวางเจาหนาที่กับ
ผูเขารวมโปรแกรมเปนประจํา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมได
อย า งเหมาะสมและเกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุด โดยเฉพาะผู เข ารว มที่ เป น กลุ ม Post Plea case
จํ าเป น ต องได รั บ การประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะจากนั กจิ ตวิท ยาของศาล โดยจะมี ก ารประชุ ม ระหวาง
คณะกรรมการกอนการพิจารณาคดีวา ผูเขารวมโปรแกรมนั้นๆ สามารถผานการประเมินและเลื่อนสู
ระดับที่สูงขึ้นไดหรือไม (เอกกมล ลวดลาย, ออนไลน, 2562)

2.2 การสืบสวนในคดียาเสพติด

2.2.1 ความหมายของการสืบสวน
ความหมายของการสื บ สวนทั้ ง ตามทั ศ นะของนั ก วิ ช าการต า งประเทศ รวมถึ ง
ความหมายที่บัญญัติไวตามบัญญัติไวตามระเบียบ และกฎหมายของไทย
Charles G.Vanderbosch (1986) ใหความหมายการสืบสวนวา หมายถึง ขั้นตอนของ
กระบวนการยุ ติ ธรรมในการหาคํ าตอบของคํ าถามว า อะไร เมื่ อไร ที่ ไหน ทํ าไม ใคร และอย างไร
อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมขาวสาร ขอมูล (Information) เกี่ยวกับอาชญากรรม
มากกวาเปนการรวบรวมพยานหลักฐาน (Evidence) และขอมูลที่ปรากฏในหองพิจารณาของศาล
Charle E.O’ Hara Thomar (อางถึงใน โสภณ สารพั ฒ น, 2544) วา การสืบสวน
หมายถึง การคน หา ซั กถามภายในขอบเขตของกฎหมาย เพื่ อหาคนหรือสิ่งของที่ ใชป ระกอบการ
กระทําความผิดหรือละเวนการกระทําตามกฎหมายอันเปนการซักถามสอบสวนจากสิ่งที่ยอนหลังไป
หาสิ่งที่ไมรู โดยมีเปาหมายเพื่อตัดสินความเปนจริงเทาที่จะพบไดในขอบเขตของกฎหมาย
และ Charle E.O’ Hara Thomar ไดเสนอแนะในการสืบสวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดวา
ปจจัยพื้นฐานที่จะนําไปสูการเสาะหาขอมูล และจับกุมผูกระทําความผิดในคดียาเสพติด
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สํานักงานพัฒ นาธุรรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2562, ออนไลน) การสืบสวน หมายถึง
กระบวนการรวบรวมขอมูล การแสวงหาขอเท็จจริง พฤติการณตาง และหลักฐานเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเพื่อทราบรายละเอียดของความผิด ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนเพื่อจะหาตัวผูตองหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 2 (10) บัญญัติวา
“การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไป
ปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่เพื่อความสงบเรียบเรียบของประชาชนและเพื่อทราบรายละเอียดแหง
ความผิด”
มาตรา 17 บัญญัติวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได”
และพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ.2519 มาตรา 17
กําหนดใหเจาพนักงานปราบปรามยาเสพติดเป นเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ทําใหมี
อํ านาจดํ า เนิ น การสื บ สวนคดี อาญาได ดั งนั้ น การปฏิ บัติ การอํ าพรางจึงถือ เป น วิธีการหนึ่ งในการ
สืบสวน เพราะเปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดแหงความผิด
จากนิยามความหมายของการสืบสวนตามทัศนะของนักวิชาการและบัญญัติไวตามกฎหมาย
ของไทย ซึ่งสอดคลองและขยายความซึ่งกันและกัน อาจสรุปไดวา การสืบสวน เปนกระบวนการในการแสวงหา
ขอเท็จจริง ซึ่งรวมพยาน หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําของความผิดไมวาจะเปนการกระทํากอนหรือ
หลังเกิดเหตุก็ตาม ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเพื่อจะหาตัวผูตองหา
2.2.2 วัตถุประสงคของการสืบสวน
การสืบสวนเปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เปนการดําเนินการขั้นตนของพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ เปนมาตรการที่ใชปฏิบัติทั้งกอนและหลังเกิดเหตุในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ชนสิษฐ ธนพัฒนากุล (2540) กลาววาการสืบสวนซึ่งเปนการแสวงหาขอเท็จจริงและ
หลักฐานนั้นมีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ
1) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เปนการสืบสวนกอนที่จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เพื่อเปนการปองกันหรือ
เปนแนวทางสําหรับการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น
ซึ่งผูมีหนาที่ในการสืบสวน ไดแก
1.1) ความรูทั่วไปในทองที่ เชน ภูมิประเทศ สถานที่ สิ่งของตาง ๆ บุคคลที่อยูใน
ทองที่ และนํามาประมวลเปนขอเท็จจริง
1.2) ความรูเกี่ยวกับประวัติอาชญากรหือบุคคลที่พฤติการณโนมเอียงไปในทาง
ผิดกฎหมาย เชน ผูเคยตองโทษ ติดยาเสพติด ไมมีอาชีพเปนหลักแหลง อันธพาล เปนตน
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1.3) ความรูเกี่ยวกับแหลงขาวตาง ๆ เชน รานเสริมสวย รานตัดผม รานกาแฟ
2) การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด
เปนการสืบสวนหลังจากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น ซึ่งแบงได 3 ประการ คือ
2.1) ในกรณีจับกุมตัวผูกระทําความผิด การสืบสวนจะเปนการสืบสวนเพื่อแสวงหา
หลักฐานจากบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยาน เพื่อนํามาพิสูจนความผิดของผูตองหาในขั้นสอบสวน
2.2) ในกรณีที่รูตัวผูกระทําความผิดแตยังไมจับตัวไมได จะเปนการสืบสวนเพื่อ
แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดแหงความผิดเพื่อจับกุมผูกระทําความผิดดวย
2.3) ในกรณี ท่ีไมทราบตัวผูกระทําความผิด และยังไม ทราบรายละเอี ยดแห ง
ความผิด เปนการสืบบสวนเพื่ อแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานให ไดวาใครเปนผูกระทําความผิ ด
กระทําความผิดอะไร เมื่อใด ที่ไหน กระทําความผิดทําไม และอยางไร
วิ ศิ นี วงศ นิ ติ (2550) กล าวว าการสื บสวนนั้ นถื อว าเป นกระบวนการที่ ดํ าเนิ นการเพื่ อ
วัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพื่อทราบรายละเอียดแหงความผิด
1) เพื่ อรั กษาความสงบเรี ยบร อยของประชาชน วั ตถุ ประสงค ของการสื บ สวนนี้ มี
จุดมุงหมายเพื่อเปนการปองกันนอาชญากรรมมิใหเกิดขึ้นและเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
เปน “การสืบสวนกอนเกิดเหตุ” (Preventive Investigation) การสืบสวนกอนที่จะมีการกระทําความผิด
เพื่อประโยชนในการปองกันมิใหผูที่คิดจะกออาชญากรรมใหไมกลากระทําความผิด สอดคลองกับประมวล
ระเบี ยบการตํ ารวจเกี่ ยวกั บ คดี ที่ กํ าหนดให การสื บสวนเป น ป จจั ยของข อมู ลสํ าคั ญ ในการแสวงหา
ขอเท็จจริงและหลักฐานสําหรับการวางแนวทางในการปองกันมิใหกระทําความผิดเกิดขึ้น
2) เพื่อทราบรายละเอียดแหงความผิด การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานไปตาม
อํานาจหนาที่ เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด มีความมุงหมายเพื่อปราบปรามอาชญากรรม
ซึ่งเปนกรณีความผิดเกิดขึ้นแลว จะเปนเหตุการณที่ตํารวจพบเห็นหรือมีผูแจงใหทราบก็ตาม เรียกวา
“สื บ สวนเมื่ อมี เหตุ เกิ ดขึ้ น ”(Primary Investigation) และตํ ารวจตองการทราบรายละเอี ยดแห ง
ความผิด เจาพนักงานตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่สืบสวนจะเปนผูที่ชวยรวบรวมพยานหลักฐานใหกับการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน เพื่อจะไดตัวผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
2.2.3 อํานาจในการสืบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 17 บั ญ ญั ติ ว า
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได
มาตรา 2 (๑๖) บัญญัติวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หมายถึง เจาพนักงาน
ซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจาพนักงาน
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอื่นๆ ในเมื่อ
ทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม
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พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บัญญัติวา “ผูตรวจการ” หมายความวา
“ข า ราชการสั ง กั ด กรมการขนส ง ทางบก” ซึ่ งรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมแต ง ตั้ งให เป น
ผูตรวจการตามพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งเปนคํานิยามที่เกิดขึ้นใหมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่
10) พ.ศ.2542 เพื่อใหผูตรวจการสามารถดําเนินการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตอกฎหมาย
วาดวยรถยนตได ซึ่งเดิมตองอาศัยเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมปราบปราม
มาตรา 57 ทวิ วรรคหนึ่ ง “ใหผู ตรวจการมีอํานาจสั่งใหผูขับ รถหยุดเพื่ อทํ าการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กั บ มี อํ านาจสั่ งให บุ ค คลใดปฏิ บั ติ ก ารเท า ที่ จํ า เป น
เพื่ อประโยชน แก การตรวจสอบนั้ น ได และเมื่ อพบวาผู ใดฝ าฝ น หรือไมป ฏิ บัติต ามบทบัญ ญั ติแห ง
พระราชบัญญัตินี้ จะวากลาวตักเตือนหรือสั่งเปนหนังสือใหผูนั้นไปรายงานตนตอนายทะเบียนภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่ง เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับก็ได เวนแตเปนกรณีที่ความผิดดังกลาวมี
โทษจําคุก ใหผูตรวจการนําตัวผูนั้นสงพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจเพื่อดําเนินคดีตอไป
จากนิยามความหมายที่ กลาวมาในขางตนสรุปไดวา ตํารวจและพนักงานฝายปกครองมี
อํานาจทําการสืบสวนคดีได รวมถึงพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอื่น ๆ และ ผูตรวจการซึ่งเปนขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก
สอดคล องกั บศูนย การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศัย (ออนไลน , 2562) วาผูตรวจการ
กรมการขนส งทางบก จึงเป น “พนั กงานฝายปกครอง” ตามนิยามของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 (16) ดวยทําใหมีอํานาจในการสืบสวนการกระทําตางๆ ตามพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 ได
2.2.4 ขั้นตอนและเทคนิคการสืบสวนในคดียาเสพติด
2.2.4.1 ขั้นตอนในการสืบสวน
ขั้นตอนในการสืบสวนคดียาเสพติดนั้นไมมีบัญญัติไวในกฎหมายหรือในระเบียบแตอยางใด
แตมีนักวิชาการและผูมีประสบการณไดเสนอขั้นตอนในการสืบสวนเบื้องตนไวดังนี้
ชนสิษฐ ธนพัฒนากุล (2540) กลาววาการสืบสวนนั้นมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ
การรูห รือระบุตัวผูกระทํ าผิด, การติดตามสืบสวนจนกระทั่งรูวาผูกระทําไดหลบหนี ไปอยูที่ใดแล ว
จับกุม และการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ เพื่อนําสูศาล ซึ่งชนสิษฐ ธนพัฒนากุล
กลาววาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการสืบสวน สามารถแยกขั้นตอนในการสืบสวน ดังนี้
1) การระบุตัวผูกระทําความผิด (Identifying The Criminal)
เปนการสืบสวนสอบสวนเพื่อใหรูวาผูใดเปนผูประกอบอาชญากรรมนั้น หรือเปน
ผูกระทําความผิดในคดีนั้น ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรูจาก
1.1) พยานบุคคล หรือประจักษพยาน (Eyewitness) คือ พยานที่รูจักตัวรูปรางหนาตา
ของผูถูกกลาวหาหรือผูที่พบเห็นเหตุการณดวยตนเอง พยานประเภทนี้จะมีน้ําหนักมากในการพิจารณาของศาล
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คําสารภาพของผูตองหา (Confession) เปนความมุงหมายสําคัญของการสืบสวนที่
พนักงานสอบสวนพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งคําสารภาพที่แทจริงของผูตองหา
1.2) พยานแวดลอม (Circumstantial Evidence) ผูกระทําผิดอาจถูกระบุได
ทางออม โดยใชขอเท็จจริง หรือเหตุแวดลอมกรณีซึ่งเปนสิ่งเดียว หรือเชื่อมโยงกับขอเท็จจริง ทําให
สามารถโยงไปถึงตัวผูกระทําผิดนั้นได
2) การติ ด ตามและการรู ที่ ห ลบซ อ นของผู ก ระทํ า ผิ ด (Tracing and Locating the
Criminal) เปนขั้นตอนของการสืบสวนที่เกี่ยวกับการติดตามสอบสวน จนกระทั้งรูวาผูกระทําผิดนั้น
หลบหนีไปอยูที่ใด เพื่อจับกุมตอไปการที่จะรูถึงที่หลบซอนของผูกระทําผิดก็จําเปนที่จะตองรูถึงอาชีพ
การทํางาน ประเภทของคดี ลักษณะนิสัยเปนสวนประกอบดวย
3) การพิสูจนความผิด (Proving the Guilt) หมายถึง การสืบสวนหาพยานหลักฐานมา
ประกอบสํ า นวนการสอบสวน เพื่ อ นํ า คดี สู ศ าล เพื่ อ พิ สู จ น ค วามผิ ด ของผู ถู ก กล า วหาอย า งมี
ประสิทธิภาพและศาลลงโทษผูกระทําผิดนั้น ดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
227 บั ญ ญั ติวา “ใหศาลใชดุลยพินิจวินิจฉัยชั่ งน้ําหนัก พยานหลักฐานทั้งปวง อยาพิพากษาโทษ
จนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริง และจําเลยเปนเปนผูกระทําผิดนั้น เมื่อมีความสงสัยตามสมควร
วา จําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย”
และชนสิษฐ ธนพัฒนากุล เพิ่มเติมวาการสืบสวนสามารถแบงขั้นตอนออกเปน 2 สวน คือ
1) การสืบสวนเบื้องตน (Primary Invertigation)
เมื่อเจาหนาที่ตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุแลว ควรรีบดําเนินการ 5 ประการ คือ
- ดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดหรือผูตองสงสัยทันที
- ใหความชวยเหลือ รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ หรือเหยื่ออาชญากรรมโดยทันที
- ควบคุมจํากัดเขตการรุกล้ําเขามาภายในบริเวณที่เกิดเหตุจากบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ เพื่อปองกันการเคลื่อนยาน ทําลาย หรือความเสียหายของวัตถุพยานตาง ๆ
- จัดเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอยางอันอาจใหเปนวัตถุพยานหลักฐานที่จะอธิบาย
รายละเอียดแหงการเกิดอาชญากรรมใหไดมากที่สุด
- การเริ่มจัดทําเปนรายงานหรือสํานวนประกอบการปฏิบัติการในแตละครั้ง
อยางเปนระเบียบเรียบรอยและถูกตอง
2) การสืบสวนตอเนื่อง (The Follow-up Investigation)
อันเปนลักษณะของการปฏิบัติการตอเนื่องจากการสืบสวนเบื้องตน โดยจะมี
ขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอน คือ
- การสอบปากคําผูกระทําผิดหรือผูตองสงสัยถาจับกุมไดในสถานที่เกิดเหตุแลว
- การสอบถามพยานรูเห็นเหตุการณ
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- การคน หา สํารวจ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่ อหาวัตถุพยานหลักฐานเพิ่ มเติ ม
ซึ่งอาจตองอาศัยความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานวิทยาการตํารวจ
- การทดลอง ทบทวน ทําแผนประทุษกรรม เพื่ออธิบายเรื่องราวการเกิดอาชญากรรม
โดยอาศัยจากการสืบสวนเบื้องตน และประสบการณที่ไดมาจากการเกิดอาชญากรรมที่คลายคลึงกัน
- คนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมจากแหลงขอมูลตํารวจเพื่อสนเทศ
ข อมู ล ประกอบการสื บ สวน เพื่ อ หารายละเอีย ดของการกระทําผิด และเพื่ อรูตั ว คนรายที่ แท จ ริง
ตลอดจนเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับเหยื่อและแรงจูงใจในการกระทําผิด
พระราชบัญญัติวิธีพิจราณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา ๗ กําหนดวา ในกรณีจําเปน
และเพื่ อประโยชน ในการดํ าเนิ นการตามพระราชบั ญญั ติ นี้ เจ าพนั กงานผู ได รั บอนุ ญาตเป นหนั งสื อ
จากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมาย แลวแตกรณีมีอํานาจปฏิบัติการอําพราง เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหายเกี่ยวกับยาเสพติด
การอําพราง หมายความวา การดําเนินการทั้งหลายเพื่อปดบังสถานะหรือวัตถุประสงคของการ
ดําเนินการ โดยลวงผูอื่นใหเขาใจไปทางอื่น หรือเพื่อมิใหรูความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ในกรณีจําเปนเรงดวน และมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอําพราง
เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไปกอน แลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งโดยเร็วการอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดําเนินการตามวรรคสาม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาว
อยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย
การกระทํ าและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการอําพรางของเจาพนั กงานตามมาตรานี้
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได
มาตรา 9 กํ าหนดว า ในกรณี จํ าเป น และเพื่ อประโยชน ในการดํ าเนิ นการตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ใหเจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซึ่งได รับมอบหมาย แลวแตกรณี มีอํานาจครอบครองหรือ
ใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพื่อการสืบสวนความ
ผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได
ผูซึ่งไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องนั้น
โดยในการมอบหมาย ใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของผูซึ่งไดรับมอบหมาย
การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม หมายความวา การครอบครองชั่วคราวซึ่ง
ยาเสพติด เพื่อสงตอแกผูตองสงสัยวากระทําความผิดซึ่งอยูภายใตการกํากับ คําสั่ง หรือการสะกดรอย
ติดตามของเจาพนักงาน ทั้งนี้ การสงตอนั้น ใหรวมถึง การนําเขาหรือสงออกเพื่อการสงตอในหรือ
นอกราชอาณาจักรดวย
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การขออนุญาต การอนุญาต การครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครอง หรือการใหมีการ
ครอบครองยาเสพติ ดภายใต การควบคุ ม ให เป นไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย
การกระทําและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการกระทําของเจาพนักงานตามมาตรานี้ใหรับ
ฟงเปนพยานหลักฐานได
2.2.4.2 เทคนิคการสืบสวนคดียาเสพติด
วัฒนา เกิดผล (2555,ออนไลน) ไดเสนอเทคนิคการสืบสวนคดียาเสพติด ไวในแนวทาง
และมาตรการการดําเนินการตอขอรองของประชาชน 1386 วาเทคนิคการสืบสวนที่ใชเปนประจํา
มี 5 วิธี ไดแก ๑) การตรวจสอบทะเบียนประวัติ (Record Exploitation) และการหาขาวสารจาก
แหลงขาวตาง ๆ (Source of Information) ๒) การเฝาตรวจและการติดตามสะกดรอย ๓.การใช
ผูใหขาวและการใชสายลับ ๔) การลอซื้อยาเสพติด ๕). การตรวจคน
1) การตรวจสอบทะเบี ย นประวั ติ (Record Exploitation) และการหาข าวสารจาก
แหลงขาวตาง ๆ (Source of Information)
1.1) การตรวจสอบทะเบี ย นประวั ติ (Record Exploitation) คื อ ตรวจสอบกั บ
ระบบฐานขอมูลที่มีในทะเบี ยนประวัติ เชน ทะเบียนผูเชาผูใชโทรศัพท การใชโทรศั พทเพื่อติดต อ
ประสานงานระหวางผูกระทาผิด ทะเบียนประวัติอาชญากรรม ทะเบียนยานพาหนะ ทะเบียนราษฎร
ทะเบียนพาณิชย เปนตน โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบทะเบียนประวัติ ดังนี้
- ตรวจสอบขอมูลภายในหนวยงานกอน
- ตรวจสอบขอมูลกับหนวยงานขางเคียงที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือ
คลายกัน ซึ่งเปนกรณีไมพบขอมูล หรือมีขอมูลไมสมบูรณหลังจากที่ไดตรวจสอบภายในหนวยงาน
1.2) หาขาวสารจากแหลงขาวตาง ๆ (Source of Information) ในกรณีไมมีขอมูล
หรือขอมูลไมสมบูรณ ไมมีรายละเอียดเพียงพอ ตองดําเนินการหาขาวสารจาก
- แหลงขาวเปด (Overt Source) ไดแก ขาวสารที่มีการเผยแพรอยูทั่วไป เชน
ขอมูลในอินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ สมุดโทรศัพท นิตยสารตาง ๆ หนังสือที่ระลึกแจกตามงานตาง ๆ
- แหลงขาวกึ่งปดกึ่งเปด (Semi-Overt Source) ไดแก ขาวสารที่ไดเปดเผย
เฉพาะหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องกั น ซึ่ งในบางครั้ งต อ งมี ห นั งสื อ ขอความรว มมื อ ในการขอข อมู ล เช น
หลักฐานทางทะเบียน ประวัติสวนบุคคล เปนตน
- แหล งข า วป ด (Covert Source) ได แ ก ข าวสารที่ ได จ ากการปฏิ บั ติ งาน
สืบสวนไมวาจากหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานขางเคียง บางครั้งอาจใชเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ
๒) การเฝ า ตรวจ (Monitoring) และการสะกดรอยติ ด ตาม (Surveillance) การเฝ า
สังเกตการณ หรือติด ตามบุ คคล ยานพาหนะ หรือสถานที่ อยางติดตอกัน ตลอดเวลา หรือในชว ง
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ระยะเวลาหนึ่ง โดยไม ใหผูถูกเฝาสังเกตการณหรือผูถูกติดตามรูตัว เพื่อทราบพฤติ การณ หรือความ
เคลื่อนไหวของบุคคลนั้น หรือผูที่เกี่ยวของและการรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากการสํารวจ
2.1) การสํารวจสถานที่ และการวางจุด เปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
อาคารบานเรือนหรือพื้นที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อเปนประโยชนหรือนํามาประกอบพิจารณาใน
การปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบรายละเอียดของสถานที่นั้น ๆ เตรียมแนวทางปฏิบัติการลับ
หาเสนทางเขาออกที่ดีที่สุด หาจุดเฝาสังเกตการณ ถายภาพ วางแผนปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัย
ของขาวสารที่ใชตรวจสอบรายงานของสายลับ การอําพรางตัว การเขียนรายงานขาวสาร โดยแยกเปน
2.2) การเตรียมการสะกดรอย
เตรี ยมการสะกดรอยต องประกอบด วยรายละเอี ยดข าวสาร กํ าลั งเจ าหน าที่
ยานพาหนะ น้ํามัน เงินสํารอง และอุปกรณการสืบสวน (เครื่องมือสื่อสาร, วิทยุเทป, กลองถายภาพ,
วีดีโอ, เครื่องมือพิเศษ)
๓) การใชผูใหขาว (Source Information) และการใชสายลับ (Cooperating individuals)
ผูใหขาว คือ บุคคลหรือองคกรใด ๆ ที่สามารถใหขาวสารหรือขาวกรองในเรื่องตาง ๆ
โดยขาวสารนั้นไมจําเปนตองเปนขาวเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือขาวเกี่ยวกับการกระทําผิดยาเสพติดเสมอไป
สายลั บ คื อ บุ ค คลที่ เขาถึ งเป าหมายและข าวสารที่ ต อ งการ และเป น บุ ค คลที่ มี
จุด อ อนให ส ามารถชั กจู งเขา มาร วมงานหรือใหขาวสารกับ เจาหน าที่ ทั้ งนี้โดยสมัครใจเขามาเป น
สายลับเอง หรือถูกชักชวน หรือเลือกโดยเจาหนาที่ หรือในบางครั้งอาจถูกสถานการณบีบบังคับให
เปนสายลับเพื่อแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอยาง
3.1) วัตถุประสงคการใชผูใหขาวและสายลับ
สืบสวนจากแหลงขาวบุคคล เปนวิธีที่สําคัญเพราะขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ
ในการกระทําผิด โดยขาวสารที่ไดจากสายลับจะมีรายละเอียดชัดเจนหากเปนการใหขอมูลดวยความสมัครใจ
3.2) ขอพึงระวัง
การใชสายลับเจาหนาที่ตองพึงระมัดระวัง เพราะสายลับจะเปนผูเกี่ยวของกับ
การกระทําผิด หรือเคยเกี่ยวของกับการกระทําผิด การใชสายลับมีทั้งคุณและโทษ จากการพิจารณา
หนังสือรองเรียนเกี่ยวกับเจาหนาที่รัฐ พบวาสวนหนึ่งเกิดจากการใชสายลับไมวาจะใชสืบสวนหรือใช
จับกุมโดย ผูรองเรียนไมรูวาเจาหนาที่รัฐผูนั้นกําลังใชสายลับทํางาน
3.3) แนวทางปฏิบัติการใชสายลับที่เจาพนักงานควรยึดถือ
(1) สืบสวนสายลับ กรณีสายลับเขามาหาเจาพนักงานโดยสมัครใจตองสืบสวน
สายลับ ตองพิจารณาวัตถุประสงคใหไดวา การเขามาเปนสายลับเนื่องจากอะไร เชน เกิดความกลัว
ตองการแกแคน ตองการคาตอบแทน มีสาเหตุอื่นแอบแฝง เชน ตองการกําจัดคูแขง แกลงเอาขาวที่
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ไมมีคามาแจงบิดเบือนจากขอเท็จจริงเพื่อดึงความสงสัยไปจากตัว ชอบโออวด หรือสํานักผิด ตองการ
กลับตัว ตองการชวยเหลือสังคม
(๒) เวลาพบสายลับอยาไปคนเดียวโดยเฉพาะสายลับที่เปนผูหญิงควรมีเจาหนาที่
ในชุดปฏิบัติการอยางนอยหนึ่งนายไปดวย ตองทําความรูจักบานสายลับและคนในครอบครัว รวมทั้ง
หมายเลขโทรศัพทติดตอเพื่อสะดวกในการติดตามตัว
(3) ตองรายงานผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปใหทราบวากําลังใชสายลับปฏิบัติงาน
(๔) หากเห็นวาภารกิจที่มอบหมายใหสายลับทํามีผลงานเปนประโยชนตอการ
สืบสวนจับกุมใหขึ้นทะเบียนประวัติสายลับไว เพื่อประโยชนในการอางอิงการปฏิบัติงาน
(๕) การปฏิบัติงานของสายลับทุกภารกิจ ตองไดรับมอบหมาย กําหนดระยะเวลา
และอยูในความควบคุมของเจาพนักงานตลอดเวลา
(๖) สายลั บไม มี สิ ทธิ พิ เศษที่ จะประกอบอาชญากรรมได และไม มี การช วยเหลื อ
หรือปองกัน ใหรอดพนจากการถูกดําเนินคดี
(๗) การมอบภารกิจใหสายลับตองเปนภารกิจเฉพาะและชัดเจน โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชากอน
(๘) หามนัดสายลับมาพบที่บานเจาหนาที่ หรือนัดพบที่บานสายลับเด็ดขาด
(๙) หากหมดความจําเปน หรือไมสามารถใชประโยชนจากสายลับได ใหยกเลิก
การใชสายลับนั้นเสีย
3.4) ขอพึงระวัง
ไมมีสายลับคนใดที่มีคาพอตอการเสี่ยงตอชื่อเสียงหรืองานในอาชีพของทาน
๔) การลอซื้อ (Buy and Bust)
ทั้งนี้โดยหลักกฎหมายสากลการกระทําความผิดจะตองไมไดเกิดจากการจูงใจของ
เจาหนาที่ ดังนั้น กอนทําการลอซื้อจะตองมีการสืบสวนจนพบวาบุคคลที่ทําการสืบสวนมีพฤติการณ
ในการกระทํ าความผิดจริง แตยังไมสามารถสืบทราบวายาเสพติดอยูที่ไหน และไมสามารถทําการ
สื บ สวนด ว ยวิ ธี อื่ น ได อ าจต อ งใช เวลาที่ น านออกไป พฤติ ก ารณ ข องผู ก ระทํ า ผิ ด อาจเปลี่ ย นไป
จําเปนตองพิสูจนถึงที่มาของยาเสพติดใหได โดยการสรางสถานการณสมมุติเพื่อใหผูกระทําความผิด
แสดงยาเสพติดของกลางใหปรากฏ ในการพิจารณาในการลอซื้อ อาจแยกออกไดเปน ๒ กรณี คือ
4.1) กรณี ที่ผูกระทําความผิดไมมีเจตนาที่จะกระทําความผิด แตถูกหลอกลวงให
กระทําความผิด ในทางกฎหมายถือวาเปนพยานหลักฐานอันเกิดจากการหลอกลวงดวยประการใดอันมิชอบ
ดวยกฎหมายตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๒๒๖ ไมสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตอผูนั้นได
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4.2) เป นกรณี ที่ ผู กระทํ าความผิ ดได ลงมื อกระทํ าอยู ก อนแล ว แต ยั งขาดพยานหลั กฐาน
ที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดี เจาหนาที่จึงใชวิธีการลอซื้อเพื่อเปนการรวบรวมพยานหลักฐาน
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ไมถือวาเปนการหลอกลวงใหกระทําความผิด สามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานได
ทั้ง ๒ กรณี จึงตางจากการลอซื้อยาเสพติดเนื่องจากยาเสพติดเปนสิ่งที่ไมอนุญาตให
ใครมียาเสพติดไวในความครอบครอง จึงเปนความผิดนับจากมีการครอบครอง
องคประกอบของการลอซื้อ ประกอบดวยสวนสาคัญที่เกี่ยวของ ๓ สวน ดังนี้
(1) ผู ค ายาเสพติ ด หรือ ผูก ระทํ าความผิ ด ซึ่งอาจเป น ตั ว การสํ าคั ญ หรื อ เป น
ลู ก น อ งหรื อ บุ ค คลในกลุ ม ผู ก ระทํ า ความผิ ด ที่ เข า เจรจาส งมอบยาเสพติ ด หรื อ รั บ เงิ น ล อ ซื้ อ จาก
เจาหนาที่ อําพรางหรือสายลับ
(๒) ผูซื้อยาเสพติด คือ สายลับ หรือเจาหนาที่อาพรางที่เขาทําการลอซื้อ
พยานหลักฐานการกระทําความผิด
ไดแก ยาเสพติดที่ทาการลอซื้อ เงินลอซื้อ ภาพถายการพบปะ หรือเจรจาขณะทํา
การลอซื้อ การสงมอบยาเสพติด หรือยานพาหนะที่ใชในการกระทําความผิด เปนตน
(1) ลักษณะการกระทําความผิดของผูคายาเสพติด อาจแบงตามพฤติการณได
เปน ๓ ประเภท คือ
(1.๑) ผูคายาเสพติดรายยอย คือ ผูคายาเสพติดที่พัฒนาตนเองขึ้นมาจากผูเสพ
เพื่ อนํ าเงิน ส วนกําไรที่ ได มาจากการค ายาเสพติด มาซื้อยาเสพติดที่ใชในการเสพในแตละวัน ผูคา
ยาเสพติดรายยอยสวนใหญ จะมีฐานะยากจน ไมมีการงานเปน หลักแหลง สวนใหญ จะอาศัยอยูใน
ชุมชนแออัดหรือแหลงเสื่อมโทรม การคายาเสพติดในแตละครั้งจะมีจํานวนไมมาก สวนใหญชําระเปน
เงินสด มักจะขายใหแกผูซื้อโดยตรง เพื่อผูซื้อนําไปเสพ
(1.2) ผูคายาเสพติดรายกลาง อาจเปนนักคายาเสพติดรายยอยที่พัฒนาตัว
ขึ้นมา หรืออาจเปนบุคคลที่มีอาชีพเปนหลักแหลงอยูแตเดิมแลว แตตองการหาเงินจํานวนมาก ๆ ดวย
วิธีงาย ๆ จึงเลือกที่จะเสี่ยงทําการคายาเสพติดเพื่อใหไดเงินมาตามที่ตนตองการ โดยเริ่มเขาไปติดตอ
จัดหายาเสพติดจากผูคายาเสพติดรายใหญ ซึ่งอาจติดตอแบงผลประโยชนใหนายหนาในการชักนําให
รูจักกับผูคายาเสพติด และแนะนําลูกคายาเสพติดใหเปนการดําเนินการที่ไมมีเครือขายกวางขวางมากนัก
(1.3) ผูคายาเสพติดรายใหญ เปนการคายาเสพติดที่มีการกระทํากันเปน
ลักษณะขบวนการ มีนายทุนยาเสพติดเปนผูบงการ มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในองคกรอยาง
เด็ดขาดตามบทบาทหนาที่ของตน ดังนั้ น ไมมีความสัมพัน ธกัน ทางดานจิตใจ มีการตัดตอนหรือมี
ตัวกลางในทุกขั้นตอน เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการสืบสวนจับกุมของเจาหนาที่ การแบงปนผลประโยชน
จะเปนลักษณะการจายคาจาง คาตอบแทนความเสี่ยงในแตละครั้ง
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(2) ขั้นตอนการดําเนินการลอซื้อ
การลอซื้อแตละขั้ น ตอนจะมี ความซับ ซ อนและยากงายแตกต างกัน ออกไป
ขึ้นอยูกับวาเปาหมายในการลอซื้อมีความระมัดระวังตัวสูง มีการปกปดวิธีการจําหนายยาเสพติดแยบ
ยลอยางไร โดยทั่ว ๆ ไปการลอซื้อแบงไดเปน ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การหารายละเอียดของการกระทําความผิด เจาหน าที่ ผูสืบสวน
โดยวิธีการลอซื้อ ตองทราบรายละเอียดของการกระทําความผิด ยิ่งมีความชัดเจนมากเทาไร การลอ
ซื้อยอมประสบความสําเร็จมากเทานั้น สิ่งที่ควรทราบ คือ ผูกระทําความผิดเปนใคร อายุเทาไร การแตงกาย
ตําหนิ รูปพรรณ ที่แตกตางจากผูอื่นอยางไร สถานที่กระทําความผิด เชน บานเลขที่ ตรอกซอย ถนน
ลักษณะที่สังเกตุไดชัดเจนและหาพบโดยงาย สถานที่ซุกซอนหรือเก็บยาเสพติด ลักษณะและพฤติการณใน
การกระทําความผิด ประเภทยาเสพติด เวลาการกระทําผิด วิธีการคาขาย การสงมอบเงินและยาเสพติด
หมายเลขโทรศัพทที่ใชในการติดตอ ยานพาหนะที่ใชหรือที่เกี่ยวของ อาวุธที่มีหรือใช เปนตน
ขั้นตอนที่ ๒ การเตรียมการกอนการลอซื้อ ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติควรทํารายงาน
การสืบสวนเปาหมายนักคายาเสพติดรายที่จะมีการลอซื้อเสนอผูบังคับบัญชาเปนลาดับ ตามเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นและปฏิบัติการจริง เพื่อเก็บรวบรวมไวเปนพยานหลักฐานในสํานวนวามีการสืบสวนมากอน
มิไดเกิดจากการกลั่นแกลง หลักฐานการขออนุมัติเงินที่ใชลอซื้อ บันทึกประจําวัน เงินลอซื้อเปนหลักฐาน
สําคัญที่แสดงใหเห็นวามีการคายาเสพติดกันจริง ธนบัตรลอซื้อที่ไดรับอนุมัติแลว ใหถายเอกสารไวที่
ตัวเจาหนาที่เมื่อมีการตรวจคนใหนําออกแสดงให หรือทําตําหนิไวเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผนการลอซื้อ กอนการปฏิบัติการลอซื้อ จะตองมีการประชุม
เตรียมการเจาหนาที่เพื่อทราบพฤติการณการกระทําความผิดของเปาหมาย แจงแผนปฏิบัติใหทราบ
วางแผนการอยางรอบคอบและทบทวนใหเขาใจวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติ จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค
การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ สะกดรอย คุมกัน เจาหนาที่อําพราง ตองไมมีลักษณะเดนเปน
กลมกลืนกับพื้นที่ ใครสังเกตการณ กําหนดการจดจํา ลักษณะของผูกระทําความผิด สิ่งแวดลอมตาง ๆ
ที่จะใชเป นพยานหลักฐานในคดี การเขาตรวจค น จับ กุม ควบคุมและการสั่งการ การสื่อสาร ทั้งนี้
เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดพลาด รวมถึงการกาหนดแผนการรองรับกรณีมีเหตุการณฉุกเฉิน
ขั้ น ตอนที่ ๔ การปฏิ บั ติ ก ารล อ ซื้ อ ในขั้ น ตอนนี้ มี สิ่ ง ที่ ต อ งกระทํ า หลาย
ประการ อาทิ การวางแผนในการกําหนดจุดใหเจาหนาที่ชุดตาง ๆ อยู ซึ่งตองเปนพื้นที่ที่สามารถเขา
จับกุมผูกระทําความผิดไดรวดเร็ว และควรคํานึงถึงเสนทางเขาออกและทางหลบหนี การทําตําหนิ
หรือถายเอกสารเงินลอ เมื่อลอซื้อไดแลวกําหนดเงื่อนไขการลอซื้อของเจาหนาที่อําพรางหรือสายลับ
(ในการสืบสวนคดียาเสพติดดวยวิธีการลอซื้อในระดับรายกลางและรายใหญนั้น มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองใชเจาหนาที่อําพรางในการเขาไปเจรจาซื้อขายยาเสพติดกับกลุมนักคายาเสพติดเพื่อเปน
การสืบสวนหาขาวสารเชิงลึก อีกทั้งเปนการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะนามาใชประกอบการสืบสวน
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จับกุมผูกระทําผิดและใชเปนพยานหลักฐานสาหรับดําเนินคดีในชั้นศาล) กําหนดการใชสัญญาณใน
กรณี ตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้ เจาหนาที่ผูป ฏิบัติการลอซื้อจะตองเก็บรายละเอียด ให ไดมากที่สุด เช น
ลั ก ษณะรู ป พรรณ การแต งกาย ลั ก ษณะเฉพาะของผู ก ระทาความผิ ดและผูรว มกระทํ าความผิ ด
สถานที่เก็บหรือซุกซอนยาเสพติด หรือเงินลอซื้อ ลักษณะของบานหรือสถานที่ที่มีการลอซื้อกัน
ขั้นตอนที่ ๕ การเขาตรวจคนจับกุม เปนขั้นตอนที่ตองดําเนินการดวยความ
รวดเร็ วและระมั ดระวั งเป น อย างมาก หากเนิ่ น ชาจะทําใหผูกระทําความผิดไหวตัว อาจมี ทําลาย
หลักฐาน ยาเสพติดหรืออาจตอสูได จุดมุงหมายในขั้นตอนนี้เพื่อใหสามารถจับกุมผูกระทําความผิดได
พรอม ยาเสพติดของกลาง และพยานหลักฐานอื่นที่ใชในการกระทําความผิด ซึ่งจะไดจากการตรวจ
คนเมื่อจับกุมผูกระทาความผิดได เพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการดาเนินคดีอาญา และคดีทรัพยสิน
ของผูกระทําความผิดตอไป
ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี พยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินคดี เชนที่มีไวเปนความผิดยาเสพติด สารเคมีและอุปกรณที่ใชในการผลิตยาเสพติด ที่ไดมา
จากการกระทําความผิด เงินที่ไดจากการขายยาเสพติด พยานหลักฐานประกอบ ไดแก อุปกรณการ
แบงบรรจุ หลอดกาแฟ กระดาษ ถุงพลาสติก เทียนไข หลักฐานที่ไดจากการปฏิบัติการ เชน บันทึก
การจับกุม บันทึกคารับสารภาพ บันทึกตรวจคน รายงานการสืบสวน บันทึกการขออนุมัติเงินลอซื้อ
พยานบุคคลที่สังเกตการณ เจาหนาที่ปฏิบัติการ ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่รับผิดชอบจะตองพิจารณา
รวบรวมไวใหมากและรัดกุม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถดาเนินคดีกับผูกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ ๗ การแจงขอกลาวหาจะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงที่ไดจากการปฏิบัติการ
ลอซื้อ และพยานหลักฐานที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติไดรวบรวมไวทั้งกอนและหลังการจับกุมผูกระทําความผิด
โดยจะตองแจงขอกลาวหาใหสอดคลองและรับกับพยานหลักฐานที่มีอยู ใหครบทุกฐานความผิด
(3) ขอพิจารณากอนการตัดสินใจใชวิธีการลอซื้อ
กอนที่ดําเนินการจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ประกอบกัน กลาวคือ
3.๑) ตองประมวลวิเคราะหจากขอมูลขาวสารที่มีอยูเชื่อไดวาเปาหมายเปนผูคายา
เสพติดจริง ซึ่งจะเปนผูคารายใหญ หรือรายยอยก็ได และไมสามารถใชวิธีการสืบสวนดวยวิธีอื่นได
3.๒) มีวัตถุประสงคที่จะดําเนิน การสืบ สวนดวยวิธีการลอซื้อ เพื่ อแสวงหา
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใชในการจับกุมและดาเนินคดีผูกระทาความผิดและผูที่เกี่ยวของใน
ขอหาจําหนายยาเสพติด และ/หรือ ดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ โดยเฉพาะนายทุนหรือผูคายาเสพติดรายสําคัญซึ่งจะไมดําเนินการดวย
ตนเอง แตจะใชผูอื่นดําเนินการแทน ทําใหการจับกุมจะไดแตเฉพาะผูคายาเสพติดระดับลูกมือเทานั้น
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2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน
ตํารวจภูธรภาค 3 (2561, ออนไลน) ไดกลาวถึง ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จแหงการ
สืบสวน สรุปไดดังนี้
1) การสืบประวัติความเปนมาของผูเสียหาย เปนแนวทางในการที่จะนําไปสูขอเท็จจริง
ในคดี โดยตรง ฉะนั้ น ในการสื บ สวนให ทราบถึงประวัติของผูเสีย หาย ความเป น มาตลอดทั้งความ
เกี่ยวพันอื่น ๆ ของผูเสียหายยอมนํามาซึ่งประโยชนของการสืบสวนเพื่อหาตัวผูกระทําผิดเปนอยางยิ่ง
2) การสืบสวนหาแหลงขาวหรือขอมูลจากผูใหขาว ไมวาจะเปนการสืบเสาะกอนเกิด
เหตุหรือ หลังเกิดเหตุ เปนการสืบเสาะหาแหลงขาวสารหรือขอมูลจากพลเมืองดีจากผูชวยเหลือเจา
พนักงาน จากบุคคลตองสงสัย จากพยานบุคคล หรือจากบุคคลที่เจาพนักงานไดมอบหมายใหไปทํา
การสืบสวนขาวโดยทางลับหรือจากแหลงขาวตาง ๆ โดยการประเมิน วิเคราะหขาวที่ไดรับวามีมูล
นาเชื่อถือเพียงใดหรือไม
3) การวิเคราะหขอมูลหรือจําลองแบบลําดับเหตุการณอาชญากรรมขึ้นใหม ในการ
ที่ จ ะหาข อมู ล หรือพยานหลั กฐานหรื อบางกรณี เป น การยากที่จ ะทราบถึ ง ขอเท็จ จริง หรือลํ าดั บ
เหตุการณไดในการสืบสวนหาขอเท็จจริงแหงการกระทําผิดของผูกระทําความผิด พนักงานสืบสวน
จะตองจําลองรูปแบบแหงการกระทําความผิดใหม โดยอาศัยพยานหลักฐาน ไมวาจะเปนพยานบุคคล
เอกสารพยานหรือวัตถุพยาน ที่พบเห็นในสถานที่เกิดเหตุหรือจากบริเวณใกลเคียงกัน
4) การตั้งประเด็นในการสืบสวนสอบสวน การตั้งประเด็นการสวบสวน โดยอาศัย
พยานหลักฐานที่รวบรวมไดจากการตรวจพิสูจนหรือเสาะมา และหลักการตั้ง ประเด็นการสืบสวน
จะตองตั้งประเด็นออกเปนหลายประเด็น จึงวิเคราะหและพิสูจนถึงความเปนไปไดของแตละประเด็น
วากรณีใดนาเชื่อถือมากกวา
5) การสืบสวนประวัติความเปนมาของผูตองสงสัย พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
สืบสวนไดมีการเก็บขอมูล รายละเอียด ภาพถาย หรือประวัติ ของคนราย หรือบุคคล มีพฤติการณที่
สอไปในทางกระทําความผิดไวโดยละเอียด และครบถวน การสืบสวนถึงประวัติบุคคลผูตองสงสัย
สามารถกระทําไดโดยงาย
6) การสืบสวนสะกดรอย เฝาสังเกตบุคคล หมายถึง สถานที่สงสัยในคดีแบบใกลชิด
แบบลับ ๆ โดยมิใหผูถูกสะกดรอย หรือผูเฝาสังเกตรูตัว เปนการกระทําที่มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อ
ประโยชนในการแสวงหาขาวสาร เพื่อคนพบการกระทําความผิดเพื่อปองกันอาชญากรรมมิใหเกิดขึ้น
และเพื่อหวังจับกุมผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัย
7) การใช วิ ท ยาการตํ าารวจ โดยการใช เครื่อ งมื อเครื่องใช วิท ยาศาสตรห รือทาง
เทคโนโลยีเขาชวยไมคอยนิยมที่จะกระทํากัน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชหรือ เจาหนาที่
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ผูชํานาญในการตรวจพิสูจนและเนื่องจากการไมสนใจที่จะกระทําการของพนักงาน สืบสวนสอบสวน
คดีนั้น ๆ ที่จะขอใหทําการตรวจสอบเปนเรื่องที่ผูรับผิดชอบควรที่จะแกไข
8) การจัดทําประวัติหรือขอมูลประกอบอาชญากรรม การจัดทําประวัติหรือขอมูล
ประกอบอาชญากรรมของผูกระทําผิดประเภทตาง ๆ ภายในเขตพื้นที่ตาง ๆ และเขตพื้นที่ใกลเคียงไว
ใหปรากฏเปนหลักฐานในทางราชการ เพื่อการสะดวกในการตรวจสอบ คนหาสาระสําคัญของการจัก
ทําประวัติหรือขอมูลแหงการประกอบอาชญากรรม
พงศพัฒ น ฉายาพันธุ (2562, ออนไลน) มองอาชญากรรมในภาพรวม เปนนโยบาย
“งานสืบสวนสมัยใหม” โดยกลาววางานสืบสวนมีความสลับซับซอนมาก อาศัยเพียงประสบการณ
ไมพอ การสืบสวนสมัยใหม ตองใชความรูเปนหลัก และใชประสบการณเสริม นักสืบที่ดีตองเขาใจ
ประเภทคนราย การสืบสวนเชิงลึก การบูรณาการที่เกิดเหตุ กรอบความคิดของอาชญากร ภูมิศาสตร
อาชญากรรม วิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต ความรู ด า นเหยื่ อ วิ ท ยา วิ เ คราะห ว า คนร า ยคิ ด อย า งไร
ใชตรรกวิทยาแบบนิรนัยเปนหลัก ใหคุณคากับคําพูดนอย แตดูภาษากาย ใชภูมิศาสตรอาชญากรรม
คนรายในประเทศไทยแบงเปน 4 ประเภท ไดแก
1) คนร ายทั่ ว ไป คนรายที่กระทําผิด โดยไมตองใชความรูพิเศษมาอธิบ าย เหตุที่
กระทําผิดมาจากความโกรธ โมโห ถูกหลอก แกแคน ผลประโยชน
2) คนรายที่ มีความผิดปกติท างจิต คดีฆาตกรต อเนื่อ ง พวกวางเพลิง ทํ าผิด เพื่ อ
ตอบสนองจิตที่ผิดปกติ ฆาเพื่อความตื่นเตนและตองการแสดงอํานาจเหนือผูอื่น
3) คนรายที่มีความผิดปกติทางอารมณ พวกมัน ในอารมณ ฆาคนมากกวา 1 คน
ในสถานที่ตางกัน หลังทําผิดจะยายเหยื่อไปสูเหยื่ออีกคนในเวลารวดเร็ว
4) คนรายสติแตก พวกสั งหารหมู แรงจูงใจเกิดจากความเกลี ยดชัง เก็ บกดไวจ น
คลุมคลั่ง ฆาคนมากกวา 1 คนในสถานที่เดียวกัน ฆาตกรประเภทนี้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ
การสืบสวนวิธีการสมัยใหม จะสามารถวัดไดวาใครเกงจริง และนักสืบสวนที่เกงเปนใคร
ก็ไดที่เรียนรูฝกฝนมาอยางถูกวิธีเปนอีกวิธีที่จะลดปญหา “จับคนผิด ไมใชจับผิดคน”.

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวน

2.3.1 การสอบสวนในคดีอาญา
2.3.1.1 ความหมายของการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 2 (๑๑) บัญญัติวา
“การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนิ น การทั้งหลายอื่ น ตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะ
ทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
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และสํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร รรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (2562, ออนไลน ) การสอบสวน
หมายถึง การรวบรวมพยานหลัก ฐานและการ ดํ า เนิ น การ ทั ้ง หลายเพื ่อ ทราบขอ เท็จ จริง และ
พยานหลัก ฐานโดยพนักงานสอบสวน เพื่อ พิสูจ นความผิด ของผูตอ งหา และเพื่อ เอาตัว ผูก ระทํ า
ความผิดมาฟองลงโทษ โดยพนักงานสอบสวนจะสรุปสํานวนสอบสวนนําสงอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป
จากความหมายของการสอบสวนอ างอิ งตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา
พ.ศ.2477 และบทความวิชาการ สรุปไดวา การสอบสวน หมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและ
การดําเนิ นการทั้งหลายโดยพนั กงานสอบสวน เพื่อใหทราบถึงขอเท็จจริง เพื่อพิสูจนความผิดของ
ผูตองหา และนําไปสูการนําตัวผูกระทําความผิดสงอัยการเพื่อฟองดําเนินคดีตอไป
2.3.1.2 อํานาจในการสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 2 (6) “พนั ก งาน
สอบสวน หมายถึง พนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน” เฉพาะการกําหนด
เขตอํานาจการสอบสวนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
มาตรา ๑๘ ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรี
หรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรืออาง หรือเชื่อวา
ไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได
สํ าหรั บในจั งหวั ดพระนครและจั งหวั ดธนบุ รี ให ข าราชการตํ ารวจซึ่ งมี ยศตั้ งแต ชั้ น
นายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิดหรืออาง
หรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได
ภายใตบังคับ แหงบทบัญญั ติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิด
อาญาได เกิ ดในเขตอํ านาจพนั กงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปน หน าที่พ นักงานสอบสวนผูนั้ น
เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้น ๆ เพื่อดําเนินคดี เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนหรือเพื่อความสะดวก
จึงใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับเปนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวน
ในเขตทองที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนใหอยูในความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองที่นั้น หรือผูรักษาการแทน
มาตรา ๑๙ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองที่ใดในระหวางหลายทองที่
(๒) เมื่อความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองที่หนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งในอีกทองที่หนึ่ง
(๓) เมื่อความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองที่ตาง ๆ
เกินกวาทองที่หนึ่งขึ้นไป
(๔) เมื่อเปนความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทําลงในทองที่ตาง ๆ กัน
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(๕) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากําลังเดินทาง
(๖) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง
พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนได
ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี้ เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน
(ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่จับไดอยูในเขตอํานาจ
(ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทําผิด
กอนอยูในเขตอํานาจ
มาตรา ๒๐ ถาความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทํา ลงนอกราชอาณาจักรไทย
ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือจะมอบหมายหนาที่นั้น
ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได
ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดเปน
ผูรับผิดชอบทําการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนจะมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใด
ทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนก็ได
ใหพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือใหทํา
การสอบสวนรว มกั บ พนั กงานสอบสวนมีอํานาจและหนาที่ในการสอบสวนเชน เดีย วกับ พนักงาน
สอบสวนบรรดาอํ านาจและหน าที่ ป ระการอื่ น ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว ให เปน อํานาจและหน าที่ ของ
พนักงานอัยการ
ในกรณีที่พนักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน ใหพนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําสั่งจาก
อัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทน
(๑) พนักงานสอบสวนซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ
(๒) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายได
รองฟองใหทําโทษผูตองหา
เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนแลวแตกรณี
เห็ น ว าการสอบสวนเสร็ จแล ว ให ทําความเห็ น ตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒
สงพรอมสํานวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน
มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่ไม แนวาพนั กงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดีย วกัน ควรเป น
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหขาหลวงประจําจังหวัดนั้นมีอํานาจชี้ขาด แตในจังหวัดพระนครและ
ธนบุรี ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีกรมตํารวจขึ้นไปเปนผูชี้ขาด
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ในกรณี ที่ไม แน วาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเป นพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูทําการแทนเปนผูชี้ขาดการรอคําชี้ขาดนั้นไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน
พระราชบั ญ ญั ติ วิธีพิ จารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา ๑๑ กําหนดว า ในคดี
ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งพนักงานสอบสวนไดยึดสิ่งของไวตาม
กฎหมาย และอางวาเปนยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวนสงสิ่งของที่ยึดนั้นภายในสามวันทําการนับแต
เวลาที่พนักงานสอบสวนไดรับสิ่งของนั้นไวเปนของกลางในคดี เพื่อใหผูชํานาญการพิเศษตรวจพิสูจน
และทําความเห็นเปนหนังสือรวมไวในสํานวนการสอบสวน เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยาง
อื่นที่ไมอาจสงสิ่งของที่ยึดนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวได โดยใหบันทึกเหตุสุดวิสัยหรือ เหตุจําเปน
ที่ไมอาจดําเนินการดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย
2.3.1.3 อํานาจของพนักงานสอบสวน
เพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน และขอเท็จจริงแหงคดี ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 ไดบัญญัติถึงอํานาจของพนักงานสอบสวน ดังตอไปนี้
มาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะทําได
เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณ ตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหาเพื่อจะรูตัว
ผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา
มาตรา ๑๓๑/๑ ในกรณีที่จําเปนตองใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร เพื่อพิสูจน
ขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๓๑ ให พนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจ นบุคคล วัตถุ ห รือ
เอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หากการตรวจพิสูจน
ตามวรรคหนึ่ง จําเปนตองตรวจเก็บตัวอยางเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เสนผมหรือขน น้ําลายปสสาวะ
อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือสวนประกอบของรางกายจากผูตองหา ผูเสียหายหรือบุคคลที่
เกี่ยวของ ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบมีอํานาจใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดําเนินการตรวจดังกลาว
ได แตตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนและสมควรโดยใชวิธีการที่กอใหเกิดความเจ็บปวดนอยที่สุดเทาที่
จะกระทําได ทั้งจะตองไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และผูตองหา ผูเสียหาย
หรือบุ คคลที่ เกี่ย วข องต องให ความยิน ยอม หากผูตองหาหรือผูเสีย หายไมยิน ยอมโดยไมมีเหตุอัน
สมควรหรือผูตองหาหรือผูเสียหายกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของใหความยินยอม
โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวเบื้องตนวาขอเท็จจริงเปนไปตามผลการตรวจพิสูจนที่หากได
ตรวจพิสูจนแลวจะเปนผลเสียตอผูตองหาหรือผูเสียหายนั้นแลวแตกรณี
คาใชจายในการตรวจพิสูจนตามมาตรานี้ ใหสั่งจายจากงบประมาณตามระเบียบที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานอัยการสูงสุดแลวแต
กรณีกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทวงการคลัง
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มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐาน ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจสิ่งของ
หรือที่ทางอันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานไดใหรวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาดจําลองหรือ
พิมพลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางขึ้น
ในการตรวจตัวผูเสียหายหรือผูตองหาตามวรรคหนึ่ง หากผูเสียหายหรือผูตองหา
เปนหญิง ใหจัดใหเจาพนักงานซึ่งเปนหญิงหรือหญิ งอื่นเปนผูตรวจ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเหตุอันสมควร
ผูเสียหายหรือผูตองหาจะขอนําบุคคลใดมาอยูรวมในการตรวจนั้นดวยก็ได
(๒) คนเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือไดใช
หรือสงสัยวาไดใชในการกระทําผิด หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยคน
(๓) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได
แตบุคคลที่ถูกหมายเรียกไมจําตองมาเอง เมื่อจัดสงสิ่งของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนไดปฏิบัติ
ตามหมาย
(๔) ยึดไวซึ่งสิ่งของที่คนพบหรือสงมาดังกลาวไวในอนุมาตรา (๒) และ (๓)
มาตรา ๑๓๓ พนั กงานสอบสวนมี อํานาจออกหมายเรีย กผูเสี ย หายหรือบุคคลใด
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของเขาอาจเปนประโยชนแกคดีใหมาตามเวลาและสถานที่ในหมายแลว
ใหถามปากคําบุคคลนั้นไว
การถามปากคํ านั้ นพนักงานสอบสวนจะใหผูให ถอยคําสาบานหรือปฏิ ญาณตัวเสียกอนก็ได
และตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานบุคคลหามมิให
พนั กงานสอบสวนตั กเตื อน พูดให ทอใจหรือใชกลอุบายอื่นเพื่ อป องกันมิให บุคคลใด
ใหถอยคํา ซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจ
ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากคําผูเสียหายซึ่งเปนหญิง ใหพนักงานสอบสวน
ซึ่งเปนหญิงเปนผูสอบสวน เวนแตผูเสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น และใหบันทึกความ
ยินยอมหรือเหตุจําเปนนั้นไว ทั้งนี้ ผูเสียหายจะขอใหบุคคลใดอยูรวมในการถามปากคํานั้นดวยก็ได
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหายหรือพยานยืนยันตัวผูกระทําความผิดในชั้นจับกุมหรือชี้ตัว
ผูตองหาในคดีอาญา ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนจัดใหมีการยืนยันตัว
ผูกระทําความผิดหรือชี้ตัวผูตองหาในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถจะปองกันมิใหผูกระทําความผิด
หรือผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเสียหายหรือพยานเทาที่
เหมาะสมแกพฤติการณแหงกรณี เวนแตผูเสียหายหรือพยานนั้นยินยอม และใหบันทึกความยินยอมนั้นไว
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มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเกี่ย วกับ เพศ ความผิด เกี่ย วกับ ชีวิต และรางกาย
อันมิใชความผิดที่เกิดจากการชุลมุนตอสู ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชกชิงทรัพยและ
ปลนทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปราม
การคาประเวณี ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก
ความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจําคุก ซึ่งผูเสียหายหรือ
พยานที่ เ ป น เด็ ก อายุ ไ ม เ กิ น สิ บ แปดป ร อ งขอ การถามปากคํ า ผู เ สี ย หายหรื อ พยานที่ เ ป น เด็ ก
อายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนแยกกระทําเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
และใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอและพนักงานอัยการรวมอยูดวยใน
การถามปากคําเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็ก
คนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง
ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปนการเฉพาะตาม
ประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวนและหามมิให
ถามเด็กซ้ําซอนหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงให
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงให
ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งดวย
นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั งคมสงเคราะห หรือ พนั ก งานอั ย การที่ เข ารว มในการถาม
ปากคําอาจถูกผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาวใหเปลี่ยนตัวผูนั้น
ภายใต บั งคั บ แห งมาตรา ๑๓๙ การถามปากคํ าเด็ ก ตามวรรคหนึ่ ง ให พ นั ก งาน
สอบสวนจัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกลาวซึ่งสามารถนําออกถายทอดไดอยาง
ตอเนื่องไวเปนพยาน
ในกรณี จําเป นเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอนั กจิตวิทยาหรือนั กสังคม
สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคําพรอมกันได ใหพนักงาน
สอบสวนถามปากคําเด็กโดยมีบุคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยูรวมดวยก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ไม
อาจรอบุคคลอื่นไวในสํานวนการสอบสวน และมิใหถือวาการถามปากคําผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปน
เด็กในกรณีดังกลาวที่ไดกระทําไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย
มาตรา ๑๓๓ ตรี๗๕ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหาย
หรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปชี้ตัวบุคคลใด ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวบุคคลใน
สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถป องกันมิใหบุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้น เห็นตัวเด็ก โดยให มี
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการชี้ตัว
บุคคลนั้น เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดและเด็กไมประสงคจะใหมีหรือ
รอบุคคลดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย

34

ในกรณีการชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมี
การชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหผูตองหาที่เปนเด็กนั้นเห็นตัวบุคคล
ที่จะทําการชี้ตัว
มาตรา ๑๓๔ เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง
หรือปรากฏวาผู ใดซึ่งมาอยู ตอหน าพนั กงานสอบสวนเปน ผูตองหา ใหถามชื่อตัว ชื่ อรอง ชื่อสกุล
สั ญ ชาติ บิ ดามารดา อายุ อาชี พ ที่ อยู ที่เกิด และแจงให ท ราบถึ งขอเท็จ จริงเกี่ย วกับ การกระทํ า
ที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิด แลวจึงแจงขอหาใหทราบ
การแจงขอหาตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําผิดตามขอหานั้น
ผูตองหามีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรมพนักงาน
สอบสวนต องใหโอกาสผู ตองหาที่ จะแกขอหาและที่ จะแสดงขอเท็ จจริงอัน เป นประโยชน แกต นได
เมื่อไดมีการแจงขอกลาวหาแลว ถาผูตองหาไมใชผูถูกจับและยังไมไดมีการออกหมายจับ แตพนักงาน
สอบสวนเห็ น วา มี เหตุ ที่ จ ะออกหมายขังผูนั้น ไดตามมาตรา ๗๑ พนั กงานสอบสวนมี อํานาจสั่งให
ผูตองหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แตถาขณะนั้นเปนเวลาที่ศาลปดหรือใกลจะปดทําการ
ใหพนักงานสอบสวนสั่งใหผูตองหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปดทําการ กรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา
๘๗ มาใช บั งคั บ แก ก ารพิ จ ารณาออกหมายขั งโดยอนุ โ ลม หากผู ต อ งหาไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ งของ
พนักงานสอบสวนดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจับผูตองหานั้นได โดยถือวาเปนกรณีจําเปน
เรงดวนที่จะจับผูตองหาไดโดยไมมีหมายจับ และมีอํานาจปลอยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผูตองหานั้นไว
มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกิน
สิบแปดปในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหา
วามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวา
มีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหาตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความให
การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหทนายความที่รัฐจัดหาใหไดรับเงินรางวัล
และคาใชจายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เมื่อไดจัดหาทนายความใหแกผูตองหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแลว
ในกรณีจําเปนเรงดวน หากทนายความไมอาจมาพบผูตองหาได โดยไมแจงเหตุขัดของใหพนักงานสอบสวน
ทราบหรือแจงแตไมมาพบผูตองหาภายในเวลาอันสมควร ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนผูตองหาไป
ไดโดยไมตองรอทนายความ แตพนักงานสอบสวนตองบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนการสอบสวนดวย
มาตรา ๑๓๔/๒ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการ
สอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป
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มาตรา ๑๓๔/๓ ผู ต อ งหามี สิ ท ธิ ให ท นายความหรื อ ผู ซึ่ งตนไว ว างใจเข าฟ งการ
สอบปากคําตนได
มาตรา ๑๓๔/๔ ในการถามคําใหการผูตองหา ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูตองหาทราบกอนวา
(๑) ผูตองหามีสิทธิที่จะใหการหรือไมก็ได ถาผูตองหาใหการ ถอยคําที่ผูตองหาให
การนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
(๒) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได
เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใดก็ใหจดคําใหการไว ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลยก็ใหบันทึกไว
ถอยคําใด ๆ ที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิตามวรรคหนึ่ง
หรือก อนที่ จะดําเนิน การตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับ ฟงเป น
พยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได
มาตรา ๑๓๕ ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดให
ทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิ
ชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น
มาตรา ๑๓๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓๗ พนั กงานสอบสวนขณะทําการอยูในบ านเรือนหรือในสถานที่อ่ืน ๆ
มีอํานาจสั่งมิใหผูใดออกไปจากที่นั้น ๆ ชั่วเวลาเทาที่จําเปน
มาตรา ๑๓๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวน
เพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหา
ทราบขอความทุกขอที่ไดมา
มาตรา ๑๓๙ ใหพนักงานสอบสวนบั นทึกการสอบสวนตามหลักทั่ วไปในประมวล
กฎหมายนี้อันวาดวยการสอบสวนและใหเอาบันทึก เอกสารอื่นซึ่งไดมา อีกทั้งบันทึก
เอกสารทั้งหลายซึ่งเจาพนักงานอื่นผูสอบสวนคดีเดียวกันนั้นสงมารวมเขาสํานวนไว
เอกสารที่ย่นื เปนพยานใหรวมเขาสํานวน ถาเปนสิ่งของอยางอื่นใหทําบัญชีรายละเอียดรวมเขาสํานวนไว
เพื่ อ ประโยชน ในการติ ด ตามพยานให ไปตามกํ า หนดนั ด ของศาล ให พ นั ก งาน
สอบสวนบันทึกรายชื่อของพยานบุคคลทั้งหมดพรอมที่อยูหรือสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพทหรือ
ชองทางอื่นที่ใชในการติดตอพยานเหลานั้นเก็บไว ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวน
มาตรา ๑๔๐ เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการสอบสวน
เสร็จแลว ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้
(๑ ) ถ าไม ปรากฏว าผู ใดเป นผู กระทํ าความผิ ดและความผิ ดนั้ นมี อั ตราโทษจํ าคุ ก
อยางสูงไมเกินสามป ใหพนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว แลวใหสงบันทึก
พรอมกับสํานวนไปยังพนักงานอัยการ
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ถาอัตราโทษอยางสูงเกินกวาสามป ใหพนสอบสวนสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ
พรอมทั้งความเห็นที่ควรใหงดการสอบสวนถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทําการสอบสวนตอไป
ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น
(๒) ถารูตัวผูกระทําผิด ใหใชบทบัญญัติในสี่มาตราตอไปนี้
มาตรา ๑๔๑ ถารูตัวผูกระทําความผิด แตเรียกหรือจับตัวยังไมได เมื่อไดความตาม
ทางสอบสวนอยางใด ใหทําความเห็นวาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปพรอมกับสํานวนยังพนักงานอัยการ
ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรสั่งไมฟอง ใหยุติการสอบสวนโดยสั่งไมฟอง
และใหแจงคําสั่งนี้ใหพนักงานสอบสวนทราบ
ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหสั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติ เชนนั้น
ถ าพนั กงานอั ย การเห็ น วาควรสั่ งฟ อง ก็ให จัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่ อ ให ไดตั ว
ผูตองหามาถาผูตองหาอยูตางประเทศ ใหพนักงานอัยการจัดการเพื่อขอใหสงตัวขามแดนมา
มาตรา ๑๔๒ ถารูตัวผูกระทํ าความผิดและผูนั้น ถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอย
ชั่วคราวหรือเชื่อวาคงไดตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตามทองสํานวน
การสอบสวน วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน
ในกรณี ที่เสนอความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหสงแตสํานวนพรอมดวยความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยหรือปลอยชั่วคราวถาผูตองหาถูก
ขังอยู ใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย
ในกรณี ที่ เสนอความเห็ น ควรสั่ งฟ อ ง ให พ นั ก งานสอบสวนส งสํ านวนพร อ มกั บ
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผูตองหานั้นถูกขังอยูแลว
แตถาเปนความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได และผูกระทําความผิดได ปฏิบัติ
ตามเปรียบเทียบนั้นแลว ใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน
มาตรา 143 เมื่ อได รับ ความเห็ น และสํานวนจากพนั ก งานสอบสวนดั่งกล าวใน
มาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดั่งตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคําสั่งไมฟอง แตถาไมเห็นชอบดวย
ก็ใหสั่งฟองและแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาลถาไม
เห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟองในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยาน
คนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไป
(ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขังแลวแต
กรณี และจัดการหรือสั่งการใหเปนไปตามนั้น
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ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ฆาตาย
หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่อธิบดีกรม
อัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอํานาจออกคําสั่งฟองหรือไมฟอง
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟอง ถาความผิดนั้นเปนความผิดซึ่ง
อาจเปรียบเทียบได ถาเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจดั่งตอไปนี้
(๑) สั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะสงผูตองหาไป
ยังพนักงานอัยการ
(๒) เมื่อผูตองหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว สั่งใหสงผูตองหาพรอมดวยสํานวน
กลับ ไปยั งพนั กงานสอบสวนให พ ยายามเปรีย บเที ย บคดี นั้ น หรือถาเห็น สมควรจะสั่งให พ นักงาน
สอบสวนอื่นที่มีอํานาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได
มาตรา ๑๔๕ ในกรณีที่มีคําสั่งไมฟอง และคําสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการถาใน
นครหลวงกรุ งเทพธนบุ รี ให รี บ ส งสํานวนการสอบสวนพรอ มกับ คํ าสั่งไปเสนออธิบ ดี ก รมตํ ารวจ
รองอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ ถาในจังหวัดอื่น ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอม
กั บ คํ า สั่ งไปเสนอผู ว า ราชการจั งหวัด แต ทั้ งนี้ มิ ได ตั ด อํ านาจพนั ก งานอั ย การที่ จ ะจั ด การอย างใด
แกผูตองหาดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๓
ในกรณีที่อธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจหรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจในนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอื่นแยงคําสั่งของพนักงานอัยการ ใหสงสํานวน
พรอมกับความเห็นที่แยงกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อชี้ขาด แตถาคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุ
อย า งอื่ น อั น จํ า เป น จะต องรี บ ฟ อง ก็ให ฟ อ งคดีนั้ น ตามความเห็ น ของอธิบ ดี กรมตํ ารวจรองอธิบ ดี
กรมตํารวจ ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูวาราชการจังหวัดไปกอน
บทบัญญัติในมาตรานี้ ใหนํามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ ฎีกาหรือ
ถอนฟอง ถอนอุทธรณและถอนฎีกาโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๖ ให แจงคําสั่งเด็ดขาดไมฟ องคดีให ผูต องหาและผูรองทุ กขท ราบถ า
ผูตองหาถูกควบคุมหรือขังอยู ใหจัดการปลอยตัวไปหรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี
เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนได
เสียมีสิทธิรองขอตอพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกําหนดอายุความฟองรอง
มาตรา ๑๔๗ เมื่ อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหมีการสอบสวนเกี่ยวกับ
บุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี ซึ่งนาจะทําใหศาล
ลงโทษผูตองหานั้นได
อํานาจของพนักงานสอบสวนสามารถ แยกออกเปน 2 สวน คือ
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1) อํานาจในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําไดเพื่อ
ประสงค จ ะทราบข อ เท็ จ จริ งและพฤติ กรรมต าง ๆ อัน เกี่ ย วกับ ความผิด ที่ ถูกกลาวหาเพื่ อจะรูตั ว
ผูกระทําความผิดและพิสูจนความผิด
2) ให อํ า นาจในการตรวจตั ว ผู เสี ย หาย เมื่ อ ผู นั้ น ยิ น ยอมหรื อ ตรวจตั ว ผู ต อ งหา
หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทาง อันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทําภาพถาย แผนที่
หรือภาพวาดจําลองหรือพิมพลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเทา รวมทั้งใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลาย
ซึ่งนาจะทําใหคดีกระจางขึ้น
2.3.2 การสอบสวนคดียาเสพติด
2.3.2.1 ลักษณะของการสอบสวนคดียาเสพติด
การสอบสวนหรือการสืบ สวนความผิดเกี่ ยวกั บ ยาเสพติ ดจะมี ลักษณะรูป และ
วิธีการเช น เดี ย วกั บ การสอบสวนหรือการสืบ สวนคดีอาญาอื่น ทั่ว ไป (John J.Horgaan, 1979)
เพียงแตตองการทักษะและความรูความชํานาญตลอดจนประสบการณ ในการสอบสวนเฉพาะดาน
มากกวาคดีอาญาทั่วไปเทานั้น ในทางหลักวิชาการแลวการสอบสวนจะอยูภายใตหลักหรือแนวคิดทาง
กฎหมาย 2 ประการคือ หลักการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาตามกฎหมายโดยไมเกรงกลัวตอขอครหาใด ๆ
และหลักการปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วฉับไว (Frank Schmalleger, 1995) ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการสอบสวนคดีอาญาตาง ๆ ซึ่งคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ตองยึดหลักการดังกลาวนั้นดวย
ปฐมพร ลือเสียง (2541) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน
ตํ า รวจแห งชาติ เป น หน ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการจั บ กุ ม สื บ สวนคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
โดยเฉพาะ และในสวนของการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ซึ่งกองบังคับการ
สืบสวน กองบัญ ชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด รับ ผิดชอบดําเนิน การสอบสวนดําเนิน คดีกับ
ผูตองหาที่กระทําความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดอันการสอบสวนเฉพาะดานหรือสอบสวนเฉพาะคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะ หรือความผิดเกี่ยวเนื่องกับคดียาเสพติด การสอบสวนหลักใหญ
จะมีการปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะคดี คือ
1) การสอบสวนในทางคดีอาญา คือ การสอบสวนเพื่อพิสูจ นถึงความผิดของ
ผูตองหาที่ไดกระทําผิดในคดีแตละคดี
2) การสอบสวนคดีเกี่ย วกับ ทรัพ ยสิน คือ การสอบสนเกี่ย วกับ ทรัพยสิน ของ
ผูต องหาทั้ งที่ เป น ของกลางในคดี และทรัพยสิน ที่เกี่ย วเนื่ อง เพื่ อดําเนิน การยึดทรัพยตาม พ.ร.บ.
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
โดยการสอบสวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีการเจาะลึกลงในรายละเอียดในสวน
สําคัญ 2 สวน คือ
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1) การสอบสวนเพื่ อ โยงใยถึ ง เครื อ ข า ยของผู ร ว มกระทํ า ผิ ด ในขบวนการที่
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ในส ว นที่ เกี่ ย วกั บ ผู อ ยู เบื้ อ งหลั ง ผู ผ ลิ ต ผู ค า ผู จํ า หน า ย ผู ให ก ารช ว ยเหลื อ
สนับ สนุ น เพื่ อดํ าเนิน การออกหมายจับ หรือเพื่อใชเป น การทํ าฐานขอมู ลเพื่อเปน แนวทางในการ
สืบสวนสอบสวนตอไป
2) การสอบสวนเพื่อดําเนินการ อายัดหรือตรวจสอบทรัพยสินของผูกระทําผิด
หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งเราจะเห็นไดวาการดําเนินการตาง ๆ ใน พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งกอนจะดําเนิ นการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา
พนักงานสอบสวนจะตองทําการสืบสวนในรายละเอียดในทางคดีอาญาตาง ๆ ที่ไดรับคดีหรือไดรับ
รายงานมาวาสามารถดํ าเนิ น การอายัดหรือตรวจสอบทรัพยสิน ของตองหาในคดีนั้น ๆ ไดห รือไม
ซึ่งการสอบสวนก็จะตองอาศัยเทคนิคและวิธีการสอบสวนที่คอนขางละเอยดและรัดกุมพอสมควร
2.3.2.2 อํานาจในการสอบสวนคดียาเสพติด
นอกจากอํ า นาจที่ พ นั ก งานสอบสวนทํ า การสอบสวนคดี อ าญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 แลว พนักงานสอบสวนยังมีอํานาจอื่นตามที่กฎหมายได
ใหอํานาจไว เชน การสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิด ควบคุมผูกระทําผิดไวทําการสอบสวน หรือใน
ระหวางที่ทําการสอบสวนอาจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเมื่อทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ทั้งนี้ เพื่อให
การสอบสวนนั้น ๆ เสร็จสิ้น (ปฐมพร ลือเสียง, 2541) ซึ่งตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2519 มาตรา 19 เพื่ อดําเนิ นการปองกันและปราบปรามการกระทํ าความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจดังตอไปนี้
1) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวันระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก เพื่อตรวจคน ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย
หรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แตในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบกฎหมาย หรือบุคคลที่จะถูกจับไดหลบซอนอยูในเคหสถาน
หรือสถานที่นั้น ประกอบกับเหตุดันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันที ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกยาย
หรือบุคคลที่หลบซอนอยูจะหลบหนี ก็ใหมีอาจเขาไปในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตกได
2) คนเคหสถาน สถานที่หรือบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุก
ซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยึดหรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดรับมาเนื่องจากการ
กระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่ไดใชหรือจะใชในการกระทําตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดหรืออาจใชเปนพยานหลักฐานได
3) จับกุม บุคคลใด ๆ ที่กระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
4) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
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5) มีหนังสือสอบสวนหรือถามหรือเรียกบุคคลใดหรือเจาหนาที่ของหนวยราชการ
ใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร บัญชี หรือวัตถุใด มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
เจาพนักงานตําแหนงใดระดับใด จะมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง
ทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยทํา
เอกสารมอบใหไวประจําตัวเจาพนักงานผูไดรับมอบหมายนั้น
เจาพนักงานผูไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงเอกสารมอบหมายนั้นตอ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง
มาตรา 15 เพื่ อ ประโยชน ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 14 ให ถื อ ว ากรรมการ
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจตามมาตรา 14(3) มีอํานาจ
หน า ที่ เ ช น เดี ย วกั บ พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาได ทั่ ว
ราชอาณาจักร และใหมีอํานาจควบคุมผูถูกจับกุมตามมาตรา 14(3) ไวเพื่อทําการสอบสวนไดเปน
เวลาไมเกินสามสิบวัน เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวหรือกอนนั้น ตามที่จะเห็นควรใหสงตัวผูถกู จับไป
ยังพนักงานสอบสวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้โดยมิใหถือวา
การควบคุมผูถูกจับดังกลาวเปนการควบคุมของพนักงานสอยสวนตามประมวลกําหมายวิธีความอาญา
การจับกุมผูกระทําความผิด การควบคุมผูตองหา การสืบสวน การปลอยชั่วคราวฯลฯ
เจ าพนั ก งานตํ า รวจจะต องปฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวของรวม ทั้งระเบียบตาง ๆ และระเบียบของกรมตํารวจดวย
อํานาจหนาที่ของพนักงานสอนสวน กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
1) อํานาจสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดและความผิดที่เกี่ยวเนื่อง
ทั่วราชอาณาจักร (กรณี กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดจับเองหรือหนวยงานตางสังกัด
จับกุมแลวสงตัวผูตองหาและของกลางมาดําเนินคดีที่กองบังคับการสอบสวน)
2) กรณีเจาหนาที่ผูที่จับกุมไมวาจะเปนของกองบัญชาตํารวจปรบปรามยาเสพติด
หรือหนวยอื่น ๆ ที่มีอํานาจ จับกุมตัวผูตองหาในคดียาเสพติด สงพนักงานสอบสวนท องที่เกิดเหตุ
หากผูบัญชการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเห็นควรสง พนักงานสอบสวนกองบังคับการสอบสวนฯ
ไปรวมเปน พนักงานสอบสวนท องที่เกิดเหตุหรือขอรับสํานวนการสอบสวนมาดําเนินการสอบสวน
เพียงฝายเดียวใหขออนุมัติสํานักงานตํารวจแหงชาติ
3) คดียาเสพติดที่ดําเนินการสอบสวนในสวนที่ทองที่เกิดเหตุแลว หากตอมาไดมี
คําสั่งของเลขาธิการ ป.ป.ส.ใหทําการตรวจสอบทรัพยสินของผูหาในคดีแลว คดีนั้นจะตองดําเนินการ
โอนอํานาจการสอบสวนมายังพนักงานสอบสวนของกองบังคับการสอบสวนทันที โดยทันทีที่มีคําสั่ง
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดจะทําเรื่องแจงใหพนักงาน
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สอบสวนท องที่เกิดเหตุ สงมอบใหพนักงานสอบสวน กองบัญชาการสอบสวน รับมาดําเนิ นการต อ
เพราะคดีที่มีการตรวจสอบทรัพยสินจะเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนเพียงฝายเดียว
4) ความผิ ด ตาม พ.ร.บ.มาตรการป อ งกั น และปราบปรามผู ก ระทํ าความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ยกเวนมาตรา 30, 31 เปนอํานาจเฉพาะของพนักงานสอบสวนกอง
บั งคั บ การสอบสวนแต เพี ย งฝ ายเดี ย ว ฉะนั้ น พนั กงานสอบสวนท อ งที่ ห รื อหน ว ยอื่ น จะขออนุ มั ติ
เลขาธิการ ป.ป.ส.เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําผิดในขอหาสมคบหรือสนับสนุน ตาม มาตรา 6, 8 ไมได
2.3.2.3 เทคนิคและวิธีการสอบสวนเกี่ยวกับคดียาเสพติด
การสอบสวนในคดียาเสพติดมีลักษณะและเทคนิควิธีการพิเศษซึ่งแตกตางจาก
การสอบสวนคดีอาญาทั่วไป ชวลิต ชมะโชติ (2538 อางถึงใน ปฐมพร ลือเสียง, 2541) โดยการ
สอบสวนคดียาเสพติดมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.3.2.3.1 ลักษณะของการสอบสวนความผิดคดียาเสพติด
1) การสอบสวนผูกลาวหา จะตองมีรายละเอียด
(1) การสืบสวนกอนการจับกุม (2) ขณะเขาทําการจับกุม พบของกลางที่ไหน
อยูท่ีใคร อยางไร ลักษณะของกลางเปนอยูอยางไร (3) ไดทําการแจงขอหาใดใหผูตองหาทราบ (4)
ผูตองหาใหการอยางไรในชั้นจับกุม (5) ไดทําบันทึกการจับกุมและใหผูตองหาลงลายมือชื่อหรือไม
อยางไร (6) ไดสงเอกสารใดใหพนักงานสอบสวนยึดไวประกอบคดีหรือไมอยางไร
ควรสอบสวนผูกลาวหาทันทีไวกอน หรือหากไมมีเวลาพอที่จะสอบใหพนักสอบสวน
สอบถามรายละเอียดนคดีที่เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ บันทึกไวพอสังเขปเพื่อเปนแนวทางในการสอบสวนคดี
2) การสอบสวนผูตองหา ผูตองหาจะใหการอยู 3 กรณี คือ
2.1) ให ก ารปฏิ เ สธข อ กล า วหา ให ใช ถ อ ยคํ า ว า “ตามข อ กล า วหาของ
พนั ก งานสอบสวน ข า ฯ (ผูต องหา) ทราบและเขาใจขอกลาวหาดี แลว ขอใหก ารปฏิ เสธตลอดข อ
กลาวหา โดยขอแถลงรายละเอียดดังนี้ โดยไมจําตองตอในคําใหการของผูตองหาวา การใหการดวย
ความสมัครใจ หรือไมอยางไร เพราะเราถือวายังไง ผูตองหาไดใหการปฏิเสธ จะตองหาหลักฐานอื่น ๆ
มายันผูตองหานี้เพื่อหักลางคําใหการปฏิเสธของผูตองหาในคดี
2.2) ใหการรับสารภาพ ใหใชถอยคําวา “ตามขอหาของพนักงานสอบสวน
ขาฯ ทราบและเขาใจดีแลว และขอใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหาดวยความสมัครใจของขาฯ
เองโดยปราศจากการบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหสัญญาประการใดแกขาฯ ไม โดยขาฯ ขอแถลง
รายละเอียดดังตอไปนี้การใชถอยคําดังกลวเพื่อเปนการแสดงวาการใหการของผูตองหาในทางคดีนั้น
ผูตองหา ไดใหการรับสารภาพโดยตัวของผูตองหาเอง โดยที่พนักงานสอบสวนมิไดมีการบังคับหรือ
กระทําการใด ๆ อันเปนการบังคับใหผูตองหาใหการแตอยางไร ซึ่งจะเปนการหลักฐานที่สามารถยัน
คําใหการในชั้นพิจารณาของศาลได
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2.3) ผูตองหาใหการภาคเสธ คือ การใหการรับในทางคดีในบางสวนของการ
กระทําผิด ซึ่งในการกระทําผิดคดียาเสพติดลักษณะการกระผิด ผูตองหาหรือผูกระทํ าผิดอาจรวม
กระทํ าการในส ว นใดส ว นหนึ่ งของความผิ ด นั้ น ๆ ซึ่ งในคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ลั ก ษณะ
ความผิ ด จะมี ทั้งผู เสพ ผู ขายหรือจําหน าย ผูผ ลิต ผูขนสง ผูส นั บ สนุ น ผูชว ยเหลือ (ตาม พ.ร.บ.
มาตรการฯ) โดยสวนมากเมื่อผูตองหาหรือผูกระทําผิดจะไมยอมรบวาของกลาง (ยาเสพติด) ในคดี
เปนของตนเอง จึงมักจะใหการภาคเสธ
แตประการที่สําคัญในการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือ การแจงขอ
กลาวหาใหกับผูตองหานั้น พนักงานสอบสวนจะตองทําการอธิบายขอกลาวหาใหกับผูตองหาที่ถูกตอง
จับกุมใหผูหาทราบและเขาใจขอหาดีเสียกอนที่จะทําการสอบสวนในคดีนั้น
3) การสอบสวนเพิ่มเติม
3.1) ผู ก ล า วหา หรือ พยาน ให พ นั ก งานสอบสวนใช ถ อ ยคํ าวา “ต อ หน า
พนักงานสอบสวนขาฯ สาบานตัวแลว ขาฯ ขอใหการเพิ่มเติมโดยพนักงานสอบสวนไดอานคําใหการ
เดิมของขาฯ ที่ไดใหการไวกับพนักงานสอบสวนแลว เมื่อวันที่ ... ใหขาฯ ฟงโดยตลอดแลว และขาฯ
ขอยืนยันตามคําใหการเดิมและขอแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ “เพื่อเปนการยืนยันคําใหการขอผู
กลาวหาหรือพยานในหลักแนนขึ้น
3.2) ผู ต องหาให ใช ถ อยคํ าว า “ต อหน าพนั กงานสอบสวน(ต องระบุ ชื่ อของ
พนักงานสอบสวนผูทําการสอบสวนเพิ่มเติม) ขาฯขอใหการเพิ่มเติมโดยพนักงานสอบสวนไดแจงใหขาฯ
ทราบแลววาถอยคําที่ขาฯ จะใหการตอไปนี้สามารถใชยั นตัวขาฯ ไดในชั้นพิจารณาคดีของศาลไดและ
ได อ านถ อยคํ าให การเดิ มของข าฯฟ งแล วและข าฯ ยื นยั นตามคํ าให การเดิ มฯ และขอให การเพิ่ มเติ ม
ดังตอไปนี้ โดยการใชถอยคําในลักษณะดังกลาวเปนการยืนยันสําหรับผูตองหาที่ใหการรับสารภาพและ
ภาคเสธ ในการสอบสวนในครั้ งแรก และเป นการใช แกคํ าให การของผู ต องหาที่ ปฏิ เสธ หากพนั กงาน
สอบสวนไดหลักฐานไดหลักฐานใหมในทางคดีมาและทําการสอบสวนผูตองหาที่ปฏิเสธในทางคดีในครั้งแรก
4) การชี้ตัวผูตองหา หรือการนําตัวผูตองหาไปนําชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพ พนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบการชี้ตัวผูตองหาหรือนําชี้สถานที่เกิด
เหตุของผูตองหาหรือพยาน ทําการบันทึกการนําชี้ ทําการถายภาพประกอบ หรือใชกลองวีดีโอ ถายภาพ
และใหผูตองหาอธิบายและทําการอัดเสียงโดยหากเปนไปไดใหผูตองหาเปนคนอธิบายโดยคําพูดของตนเอง
5) การสอบสวนพยานแวดลอมกรณี หากมีการสอบสวนพยานแวดลอมกรณีเพื่อ
เป น การสนั บ สนุ น รองรับ คํ าประจักษพยาน ผูกลาวหาและจับ กุมตลอดจนรองรับ คําสารภาพของ
ผูตองหาเพื่อใหคําพยานตาง ๆ ตลอดจนคํารับสารภาพของผูหามีน้ําหนักมากขึ้น เชน กอนเกิดเหตุมี
การสบคบมั่วสุมกันที่โรงแรมใด แลวทําการสอบสวนพนักงานโรงแรมใหไดรายละเอียด การเขา-ออก
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หรือใหชี้รูปถายผูตองหาประกอบ หรือสอบสวนเจาหนาที่ของธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงินเขา-ออก
ในบัญชีของกระทําความผิด โดยใหทําการขอสําเนาบัญชีดังกลาวประกอบดวย
6) พนั ก งานสอบสวนจะต อ งรู ว า วั ต ถุ พ ยานหรื อ พยานเอกสารที่ ยึ ด ได จ าก
ผูตองหาคดีหรือเจาหนาที่ผูจับกุมสงมอบ ยอมมีผลประโยชนตอคดี เชน ยึดเอกสารที่เกี่ยวกับการจด
รายการซื้อขายยาเสพติด เบอรโทรศัพทที่ใชในการนัดหมาย หรือกรณีลอซื้อ และผูตองหาเขียนใบ
ราคายาเสพติดใหผูซื้อไว เปนตน การสอบสวนตองรองรับกับวัตถุพยานหรือพยานเอกสาร ทําการสง
ลายมือของผูตองหาไปพิสูจนเปรียบเทียบลายมือของผูตองหา
7) สอบสวนคดี ที่ ผู ห าซั ด ทอดถึ งผู อื่ น วาไดรว มกระทํ าผิ ด และได ห ลบหนี ไป
หากไมมีหลั กฐานประกอบคงมีแตคําซัดทอดอยางเดียว ไมควรตั้งเปน ผูตองหาหรืออนุ มัติจับ กุมฯ
หากตั้งเปนผูตองหาก็ตองมีความเห็นทางคดีควบคูไปดวย ซึ่งพนักงานอัยการตองสั่งไมฟองผูตองหานั้น
ทําใหเกิดผลเสียในทางคดีในโอกาสตอไป
8) งานสอบสวนคดี ย าเสพติดเปน งานที่ ตอ งใชป ฏิ พ านไหวพริบ และฉกฉวย
โอกาสโดยทันทีทันควัน กอนที่ผูตองหาจะตั้งตัว เพราะคดียาเสพติดเปนคดีที่มีอัตราโทษสูง ยากที่
ต องหาจะให การรับ สารภาพ เว น แตผูตองหาจะจนมุม หรือจํานนตอหลักฐานจริง ๆ และกรณี มี
ผูตองหาหลายคนจะตองทําการแยกผูตองหาออกแยกทําการสอบสวนและไมควรใหผูตองหาพบเห็น
หรือพูดคุยกันระหวางทําการสอบสวน
9) ในตอนทายของรายงานการสอบสวนคดียาเสพติด พนักงานสอบสวนจะตองมี
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสินตาง ๆ ในคดีดวย เชน ยาพาหนะ เงินสด หรือทรัพยสินอื่น ๆ ที่ผู
จับกุมไวเปนของกลางแลว หากปรากฎหลักฐานวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่ใชในการกระทําผิด
หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําผิด เชน รถยนตในการลําเลียงขนสงสินคา หรือโทรศัพทที่ใช
ในการติดตอซื้อขายยาเสพติด เปนตน

2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนยาเสพติด

2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.4.1.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย (Human resoouce) จั ด เป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด และเป น
ทรัพยากรหลักที่จะชวยบริหารจัดการและขับเคลื่อนใหองคกรหรือหนวยงานไปสูความสําเร็จหรือ
เปาหมายที่วางไวได ทําใหเกิดแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยขึ้น โดยมี นั ก วิช าได เสนอ
นิยามความหมายเอาไวดังนี้
Nadler และ Wiggs (1989) ไดอธิบายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการ
วางแผนอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานขององคกรใหสูงขึ้น โดยวิธีการฝกอบรม การใหการศึกษา และการพัฒนา ขอบเขต
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Mondy & Noe (1996) ไดนิ ยามความหมาย “การบริหารทรัพยากรมนุ ษย” เปนการใช
ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคาของคกรใหปฏิบตั ิงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรโดยมีภารกิจหลัก
6 ดาน ไดแก การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชน สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธและการวิจัยทรัพยากรมนุษย
จําเนียร จวงตระกูล (2547) กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะมุงไปสูการพัฒนา
บุคคลและองคกรเพื่อความสําเร็จขององคกรความมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเนนอยู
ในตัวบุคคลที่นํามาสูความสําเร็จของตัวบุคคลและองคกร
ดังนั้น อาจกลาวสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เริ่มตั้งแตกระบวนการการวางแผน
การสรรหาหรือการคัดเลือก การพัฒนา การจายคาตอบแทนหรือผลประโยชน สุขภาพและความปลอดภั ย
ของพนักงาน การประเมิน ผล รวมทั้ งการเพิ่มพูน ความรู ทักษะ และสรางเจตคติที่ดีในการปฏิบั ติ
โดยผานวิธีการฝกอบรมเพิ่มเติม การใหการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อชวยขับเคลื่อนใหองคกรหรือหนวยงานไปสูความสําเร็จหรือเปาหมายที่วางไวได
2.4.1.2 ประโยชน/ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
พรชัย เจดามาน (2556) กลาววาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีประโยชน 3 ลักษณะ คือ
1) ประโยชนตอพนักงาน เปนการเพิ่มคุณคาแกตนเอง, ชวยลดและปองกันอุบัติเหตุ
หรือการทํางานที่ผิดพลาดชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถใหสูงขึ้น, ทําให
มีโอกาสเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
2) ประโยชน ตอผูบ ริห าร ชวยลดป ญ หาต าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานชวยลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร, ชวยประหยัดเวลา
ในการสอนงานแกพนักงาน, ทําใหมีเวลาในการบริหารงานตามบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
3) ประโยชนขององคการหรือหนวยงาน ทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรถภาพดี
ยิ่งขึ้น มีการติดตอประสานงานดียิ่งขึ้น, ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาใน
หน า ที่ ก ารงาน, เกิ ด การประหยั ด และลดการสิ้ น เปลือ งในการปฏิ บั ติ งาน (วัส ดุ /อุ ป กรณ / เวลา),
ช ว ยแบ งเบาหน า ที่ ข องผู บั งคั บ บั ญ ชาในการตอบคํ าถาม/แนะนํ า/สอนงานแก ผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา
และชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง, ชวยใหบุคลากรมีโอกาสไดรับรูความคิดใหม ๆ
ทําใหทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ
ภาณุ วัฒน แสงทอง (2557) ไดเสนอเพิ่มเติมวา การพัฒ นาทรัพยากรมนุษยมีความ
สาคัญตอองคการ สรุปไดหลากหลายประการ ดังนี้
1) ชวยทําใหระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดตอประสานงานดียิ่งขึ้น
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2) ชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
3) ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง
4) ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ในการตอบ
คําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน
5) ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
6) ชวยทําใหบุคคลนั้น ๆ มีโอกาสไดรับคามรู ความคิดใหม ๆ เปนคนทันสมัยตอความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ
โดยสรุ ป แล ว การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารองค ก าร
โดยเฉพาะองคการที่ดําเนินงานดานโรงพยาบาลที่ตองใชมนุษยเปนผูใหบริการที่สําคัญ ซึ่งการจัดการ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย จ ะช ว ยให มี คนทํ างานที่ เพี ย งพอและต อ เนื่ อ ง ได ค นดี มี ความสามารถมาทํ างาน
ที่เหมาะสมกับงาน มีการรักษาคนใหอยูกับองคการโดยมีการพัฒนา การใหคาตอบแทนและสวัสดิการ
และการประเมิ น ผลที่ เหมาะสม ตลอดจนการสร างความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ คนทํ า งาน ซึ่ งจะส งผล
ให ส ามารถใชศักยภาพของทรั พยากรมนุ ษยได อย างเหมาะสมในการทํ างานใหองค การบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค (ความหมายและความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย, ออนไลน, 2562)
2.4.1.3 ขั้นตอนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย มีขั้น ตอนในการดําเนิน งานเป นขั้น ๆ ดังตอไปนี้ (พรชัย
เจดามาน, 2556)
1) การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Analyzed Training Needs)
เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยผูที่รับผิดชอบจะตอง
มี ก ารพั ฒ นาและวิ เคราะห ว า มี ค วามจําเป น ที่ จ ะเป น ที่ จ ะต องจั ดการพั ฒ นาและฝ ก อบรมให กั บ
บุคลากรหรือไม ในเรื่องใด ใหกับใคร และเมื่อไร ซึ่งมีเรื่องที่ควรพิจารณา ดังนี้
(1.1) สาเหตุที่องคการตองจัดการพัฒนาและฝกอบรม มีสาเหตุใหญ ๆ คือ
เพื่อสรางความสําเร็จในงาน เพื่อปรับบุคคลเขากับสิ่งแวดลอม เพื่อแกปญหา
ของบริษัท/หนวยงาน ถาองคการเกิดปญหาในการปฏิบัติงานและดําเนินงานขึ้น ไมวาจะมากหรือนอย
ก็จะตองมีการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรขึ้น เพื่อใหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นลดลงหรือหมด
สิ้นไป หรือสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองและตรงจุด
(1.2) แหล ง ข อ มู ล ที่ จ ะใช ใ นการพิ จ ารณาว า ต อ งจั ด การพั ฒ นาและฝ ก อบรม
มี กี่ แ หล ง โดยตรวจสอบจากบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร ดู ที่ ข วั ญ ของบุ ค ลากร
ตรวจสอบจากงานและผลงาน และการสื่อขอความภายในองคการ
(1.3) ขั้นตอนในการหาความจําเปนที่จะตองจัดการพัฒนาและฝกอบรม ในการหา
ความจําเปนที่จะตองจัดการพัฒนาและฝกอบรมมีขั้นตอนวาพนักงานจะตองทําอะไร (What needs
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to be done) พนักงานทําอะไรไดบาง (What employee can do now) วิเคราะหวาพนักงานทําได
ครบตามที่กําหนดไวหรือไม (Com parable)
(1.4) ป จ จั ย สํ าคั ญ ในการวิ เคราะห ค วามจํ าเป น ป จ จั ย ที่ สํ าคั ญ ในการวิ เคราะห
ความจําเปนประกอบดวย องคการ (Organization) งาน (Job/Task) บุคลากร (Employee)
(1.5) การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาและฝกอบรม ในการจัดลําดับความสําคัญ
ของการพัฒนาและฝกอบรม มีลําดับดังนี้การฝกอบรมเพื่อแกไข(Remedial),การฝกอบรมเพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่อง(On-going) ,การฝกอบรมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง(Change),การฝกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน(Promote)
(1.6) ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการวิเคราะหความจําเปน มีดังนี้ การขาดความรู การขาดทักษะ
มีทัศนคติที่ไมดี ไม พอใจในสภาพแวดลอม เครื่องมือและอุปกรณ ไม เหาะสม ไดรับคําแนะนําที่ผิ ด
ลักษณะของกลุมผูปฏิบัติงาน ความขัดแยงระหวางกลุม บัตรสนเทห ขาวลือ ขาวซุบซิบ
2) การออกแบบโครงการ/หลักสูตร (Design Training Program)
ในการออกแบบโครงการ/หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการมีขอที่
ควรพิจารณา ดังตอไปนี้
(2.1) ลักษณะของโครงการพัฒนาและฝกอบรมที่ดี ลักษณะของโครงการพัฒนาและ
ฝกอบรมที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้
มี วั ตถุ ประสงค ที่ ชัดเจน หลั กสู ตร/เนื้ อหาสอดคล องกั บความจํ าเป นใช วิ ธี การ
ฝกอบรมที่เหมาะสม มีกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน สามารถตอบสนองความตองการขององคการได
(2.2) สวนประกอบของโครงการพัฒนาและฝกอบรม โครงการพัฒนาและฝกอบรม
ควรมีสวนประกอบของโครงการ ดังนี้ 1) ชื่อ/ลักษณะ/ประเภทของการพัฒนาและฝกอบรม 2) บุคคล/
หนวยงานที่รับผิดชอบ 3) หลักการและเหตุผล ควรระบุถึงเหตุผล ความเปนมา ลักษณะของปญหา
หรือหลักการ 4) วัตถุประสงคของโครงการ 5) ประโยชน/ผลที่จะไดรับจากโครงการครั้งนี้ 6) คุณสมบัติ
จํานวนของผูที่จะเขารับการพัฒนาและฝกอบรม 7) วัน เวลา สถานที่ ของโครงการ 7)งบประมาณที่ใช
8) หลักสูตรและรายชื่อวิทยากรในแตละหัวขอ 9) รายละเอียดกําหนดการพัฒนาและฝกอบรม
(2.3) สิ่ งที่ ค วรพิ จ ารณาในการจัดทําโครงการพัฒ นาและฝกอบรม ในการจัดทํ า
โครงการพั ฒ นาและฝกอบรม ควรพิ จ ารณาป จจั ยที่สํ าคัญ ดั งนี้ ผูเขารับการพั ฒ นาและฝกอบรม,
สถานที่, เวลา, งบประมาณ, จิตวิทยากรการเรียนรู เปนตน
3) การใหผูบริหารอนุมัติ/เห็นชอบ (Management Approved)
เปนการเสนอโครงการตอฝายจัดการหรือผูบริหาร ใหเห็นชอบและอนุมัติใหจัดทํา
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ซึ่งมีเหตุผล เพื่อขอความเห็นชอบและรับรู เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณถูกตองของโครงการ เพื่อใหความยินยอมในเรื่องงบประมาณ
4) การวางระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงาน (Issue Regulations)
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เมื่อผูบริหารใหความเห็นชอบและอนุมัติใหจัดทําโครงการพัฒนาและฝกอบรมแลว
ผูรับผิดชอบตองมีการวางกฎระเบียบปฏิบัติการดําเนินงานโครงการใหรัดกุมและชัดเจน จะไดไมเกิดปญหา
หรือขอขัดแยงในการดําเนินงาน เพื่ อใหผูรับ ผิดชอบหรือเกี่ยวของไดรับทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ
ให ทราบถึ งบทบาท หน าที่ ความรั บ ผิ ดชอบของแต ละคนอย างชั ดเจนและถู กต อง จะได ป ฏิ บั ติ ให
สอดคลองเปนไปในแนวเดียวกัน
5) การดําเนินงานการจัดการพัฒนาและฝกอบรม (Direct Training)
ในการดําเนินการจัดการพัฒนาและการฝกอบรมผูที่มีหนาที่รับผิดชอบจะตองเริ่ม
ดําเนินตามกําหนดการตาง ๆ และแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
6) การประเมินผลการการพัฒนาและฝกอบรม (Evaluation)
ผูที่มีห น าที่รับ ผิดชอบ จะด องมีการประเมิน การพั ฒ นาและฝกอบรม เพื่ อที่ จะได
ทราบวาการดําเนินงานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ผูเขารับการพัฒนาและฝกอบรม
มีความพึงพอใจในแตละดานเปนอยางไร ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแลว มักจะนิยมประเมินผลโครงการพัฒนาและฝกอบรม
ในหั ว ข อทั ศ นคติ ข องผู เข ารั บ การพั ฒ นาและฝ กอบรม ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ สถานที่ ระยะเวลา
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ วิทยากร หลักสูตร เนื้อหา ขอดีขอบกพรอง พรอมทั้งขอเสนอแนะ
7) วิธีการประเมินผลการพัฒนาและฝกอบรม
ในการประเมินผลการพัฒนาและฝกอบรม มีวิธีการที่ใชเพื่อใหไดผลจากการประเมิน
กันหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การใหตอบแบบสอบถาม การทดสอบกอนและหลังการพัฒนาและ
อบรม การสังเกตพฤติกรรม การเปรียบเทียบการทํางานกับมาตรฐาน
8) การติดตามผลการพัฒนาและฝกอบรม (follow-up)
เมื่อการพัฒ นาและฝกอบรมเสร็จสิ้นลง ผูที่รับผิดชอบจะตองมีการติดตามผลการ
พัฒนาและฝกอบรมโดยติดตามดูวา ผูที่ผานการพัฒนาและฝกอบรมไดนําเอาความรูความเขาใจ ไปใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่การงานหรือไม และพฤติกรรมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจ
ติ ด ตามผลได จ ากการสั งเกตวิ ธี ป ฏิ บั ติงาน การวัด /เปรีย บผลการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งถือ ได วาเป น การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพผลลัพธของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอีกดวย
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย
การบริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย ส ามารถแบ งออกเป น 3 ระยะสํ าคั ญ ตั้ งแต
1) การไดคนมาทํางานในองคการ (acquisition) 2) การดูแลรักษาใหคนในองคการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผล (retention) และ 3) การดูแลการออกจากงานของคนงาน (separation) โดยในแตละ
ขั้นตอนจะมีกิจกรรมยอยที่เกี่ยวของกัน ซึ่งในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยจะไดรับอิทธิพล
จากกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานดวย
1) การไดคนมาทํางานในองคการ (acquisition)
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การได ม าซึ่ งทรัพ ยากรมนุ ษ ย ที่ จ ะเข ามาทํ างานในองค ก าร จะประกอบด ว ย
กิจกรรมสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา
การคัด เลื อก และการปฐมนิ เทศคนเข ามาทํ างานใหม อัน ไดแก (1) การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย
(human resource planning) (2) การสรรหา (recruitment) (3) การคัดเลือก (selection)
2) การดูแลรักษาใหคนในองคการทํางานไดอยางมีประสิทธิผล (retention)
ระยะการดูแลรักษาทรัพยากรมนุษยที่ทํางานในโรงพยาบาล มีจุดประสงคเพื่อให
ทรั พยากรมนุ ษย ส ามารถทํ างานไดอย างเกิด ประโยชนสูงสุ ด ประกอบดว ยกิจ กรรมสําคั ญ ไดแ ก
(1)การประเมินผลงาน (2)การจัดวางคน (3)การฝกอบรมและพัฒนา (4)ระเบียบวินัย (5)การบริหาร
คาตอบแทนและสวัสดิการ (6)การชวยเหลือ/ใหคําปรึกษา (7)การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
การจัดการทรัพยากรมนุษยในระยะการออกจากงาน จะเกี่ยวของกับการชวยเหลือและ
กํากับการออกของคนงานจากองคการ ปจจุบันหลายองคการยังใหความสําคัญกับกิจกรรมการวาง
แผนการเกษียณใหแกคนงานเพื่อใหคนงานมีการเตรียมพรอมและสามารถปรับตัวเขากับวัยเกษียณได
และกิจกรรมการหางานใหม (outplacement) ใหแกคนงานในกรณีที่องคการเดิมมีการยุบ เลิก หรือ
ควบกับกิจการใหมดวย เชน มีการฝกอบรมคนงานใหมีความพรอมที่จะออกไปทํางานกับหนวยงาน
ใหมที่ไดจัดเตรียมติดตอไวให เมื่อองคการเดิมตองยุบเลิก หรือการโฆษณาหางานใหมใหในนามของ
องคการเดิม หรือการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพทางเลือกอื่น ๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือใหคนงาน
ที่ตองออกจากงานไดมีงานทําตอไป
ในกรณีการจายเงินใหแกทายาทของคนงานที่เสียชีวิต การจายเงินชดเชยกรณีใหคนงาน
ออกหรือปลดออก และการจายเงินทุนหรือคาครองชีพกรณีเกษียณ ใหปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่
ไดกําหนดไว
สิ่ งหนึ่ งที่ ผู บ ริ ห ารควรให ความสนใจ คือ ในกรณี ที่ มีคนงานออกจากงานควรใหฝา ย
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทํ า การสั ม ภาษณ ก อ นออก (exit interview) เพื่ อเก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
หัวหนางาน สิ่งอํานายความสะดวก คาตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งจะทําใหทราบจุดออนและจุดแข็ง
ของการจัด การทรัพยากรมนุ ษย ขององคการ และสามารถนํ าข อมูลมาใช ในการมาปรั บ ปรุงแก ไข
อยางไรก็ตาม กระบวนการเก็บขอมูลและรายงานขอมูลควรเชื่อถือไดและควรเปนความลับ
โดยสรุปแลวกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยจะเปนการดําเนินการตั้งแตการไดคน
เขามาทํางานในองคการ การดูแลรักษาใหคนทํางานในองคการไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และการ
ดูแลการออกจากงานของคนงาน โดยการจัดการในระยะการไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยเขามาทํางาน
จะประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก และการ
ปฐมนิเทศคนเขามาทํางานใหมการจัดการในระยะดูแลรักษาใหคนทํางานไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด
ประกอบด ว ยกิ จ กรรมสํ าคั ญ ได แก การประเมิ น ผลงาน การจั ดวางคน การฝ กอบรมและพั ฒ นา
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ระเบียบวินัย การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การชวยเหลือ/ใหคําปรึกษา และการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัย สวนการจัดการระยะสุดทาย คือ การออกจากงาน จะเกี่ยวของกับการชวยเหลือ
และกํากับการออกจากงาน การเตรียมการกอนเกษียณ การหางานใหมให และการสัมภาษณกอนออก
(ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย, ออนไลน, 2562)
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.4.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ
Elmore Peterson and Plowman, E. Grovenor (1993) ได ก ล า วถึ ง ความหมาย
ของประสิทธิภาพในการบริหารงานดานธุรกิจในความหมายอยางแคบหมายถึงการลดตนทุนในการ
ผลิตและในความหมายอยางกวางวาหมายความรวมถึงคุณ ภาพ (Quality) ของการมี ป ระสิ ทธิผ ล
(Effectiveness) และความสามารถในการผลิตการดําเนินงานทางธุรกิจเพื่อการผลิตสินคาหรือบริการ
ในปริมาณและคุณภาพที่ตองการและเหมาะสมโดยใชตนทุนนอยที่สุดคํานึงถึงสถานการณ และขอ
ผูกพันดานการเงินที่มีอยู
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2541) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง
การทํ างานที่ ป ระหยั ด ได ผ ลงานที่ ร วดเร็ ว มี คุ ณ ภาพคุ ม ค ากั บ การใช ท รั พ ยากร เช น การเงิน คน
อุปกรณ เวลา ประสิทธิภ าพเปน สิ่งที่ สรางไดและสามารถวัดไดจากปจจัยนําเข ากระบวนการหรือ
ผลผลิตโดยการวัดอยางใดอยางหนึ่งหรือวัดหลายๆอยางประกอบกัน เชน การวัดประสิทธิภาพในมิติ
ดานปจจัยนําเขา (Input) หรือทรัพยากรเชนเงินคนวัตถุดิบเทคโนโลยีเปนตนซึ่งจะตองมีการใชอยาง
ประหยัดคุมคาลดการสูญเสียใหนอยที่สุดหรือการวัดประสิทธิภาพในมิติดานกระบวนการ (Process)
เช น กระบวนการทํ างานที่ มีมาตรฐานรวดเร็วสะดวกคลองตัว หรือการวัดประสิทธิภ าพในมิติของ
ผลลัพธเชนผลที่ไดจากการทํางานมีกําไรเกิดประโยชนตอสาธารณะ เปนตน
ทิ พาวดี เมฆสวรรค (2538) ไดให ความหมายไววาประสิท ธิภ าพในระบบราชการมี
ความหมายรวมถึ ง ผลิ ต ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพโดยประสิ ท ธิ ภ าพเป น สิ่ ง ที่ วั ด หลายมิ ติ ต ามแต
วัตถุประสงคที่ตองการพิจารณาคือ
1) ประสิ ท ธิ ภ าพในมิ ติ ข องค า ใช จ า ยหรื อ ต น ทุ น การผลิ ต (Input) ได แ ก ก ารใช
ทรัพยากรทางการบริหารที่ประกอบดวยคนเงินวัสดุและเทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัดคุมคาและเกิด
การสูญเสียนอยที่สุด
2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแกการทํางานที่ถูกตอง
ไดมาตรฐานรวดเร็วและใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม
3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ (Outcome and Result) ไดแกการทํางาน
ที่มีคุณภาพเกิดประโยชนตอสังคมเกิดผลกําไรทันเวลาผูปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีตอการทํางานและบริการ
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Millet (อ า งถึ ง ใน สถิ ต คํ า ลาเลี้ ย ง, 2544) ได ให ท รรศนะเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจแกมวลมนุษย และไดรับผลกําไร
จากการปฏิบัติงานนั้น (human satisfaction and benefit produced) ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง
ความพึ งพอใจในการบริ การให กับ ประชาชน โดย พิจ ารณาจาก 1) การให บ ริการอยางเท าเที ย ม
(equitable service) 2) การใหบริการอยางรวดเร็วและทันเวลา (timely service) 3) การใหบริการ
อยางเพียงพอ (ample service) 4) การใหบริการอยางกาวหนา (progression service)
สรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรขององคการอยาง
คุมคาในการปฏิบัติงานหรือดําเนินงานเพื่อใหไดผลผลิตในระดับมาก อยูภ ายใตเงื่อนไขและระยะเวลา
2.4.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.4.2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมบูรณ กุลเมืองนอย (2547) ไดอธิบายวา ประสิทธิภาพมีความคลายประสิทธิผล
แตประสิทธิผลจะพิจารณาวิธีการ หรือทางเลือกใด ๆ ในแงความสามารถ และความสําเร็จในการให
เกิดผลลัพธตางกับประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา หรือทรัพยากรที่ใชไปกับ
ผลสําเร็จตามเปาหมายของทางเลือกนั้น นอกจากประสิทธิภาพจะประเมินไดจากการเปรียบเทียบ
ระหวางปจจัยนําเขา หรือทรัพยากรที่ใชไปกับผลสําเร็จตามเปาหมายของวิธีการหรือทางเลือกนั้นแลว
ประสิทธิภาพจะพิจารณาไดจากปริมาณ หรือคุณภาพของผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้นเพียงอยาง
เดียว หรือพิจารณาจากปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรก็ได
ปรี ย าพร วงศ อ นุ ต รโรจน (2544) มี แ นวคิ ด ว า ที ม งานหรื อ กลุ ม ทํ า งานที่ มี
ประสิทธิภาพจะตองมีความรูสึกที่ดีตอกันในหมูสมาชิก และผูที่เปนหัวหนาตองตระหนักวาปญหาสวน
ใหญเกิดจากสภาพแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนั้นทีมงานที่มีประสิทธิภาพตองมี
เงื่อนที่สําคัญ คือ
1) ความรับผิดชอบ และความผูกพัน โดยความผูกพันตอองคการเปนความผูกพันใน
3 ลักษณะ คือ 1) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกในองคการ 2) มีความตั้งใจ
และความพรอมที่จะใชความพยายามที่มีอยูเพื่อองคการ 3) มีความเชื่อและยอมรับในคุณค าและ
เปาหมายขององคการ
2) ความจําเปนที่จะตองพัฒนาความเขาใจในความสัมพันธระหวางบุคคล เนื่องจาก
บุ ค คลเกิ ด ความรู สึ ก ว า ตนเองมี ค วามสํ าคั ญ มี คุ ณ ค า และมี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด แบบริ เริ่ ม
สรางสรรค กับความกาวหนาใหองคการ
3) ความจําเปนตองพัฒนาทักษะ ความสามารถของสมาชิกใหสมาชิกมีความรูและ
ความชํานาญงาน ตลอดจนเทคนิคการทํางานรวมกับผูอื่น
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4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกให กับ ที มงาน รวมทั้งการมี ที่ป รึกษาเป นบุ คคลที่สาม
ซึ่งทํ าหน าที่ เป น ผู รวบรวมข อมู ล เพื่อพั ฒ นาการทํางาน ใหขาวสารยอนกลับ แกไข ป ญ หาความ
ขัดแยง และการไกลเกลี่ย
2.4.2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1) ทฤษฎีการจูงใจ สุขอนามัย (Motivation-hygiene Theory)
Herzberg et al. (1959 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) เปนเจาของทฤษฎีนี้เรียกวา
ทฤษฎีจูงใจและธํารงรักษา (Motivation Maintenance Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจ สุขอนามัย
(Motivation-hygiene Theory) เฮอรซเบอรก(Herzberg) ไดแบงปจจัยการจูงใจ เปน 2 องคประกอบดังนี้
(1) ปจจัยการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ (Motivation Factor) หมายถึงปจจัยที่กระตุน
ใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหบุคคล
เกิ ด ความพึ งพอใจในการทํ างาน ป จ จัย ที่ ผ ลักดั น ให เกิด แรงจูงใจได แกค วามสําเร็จ ในการทํ า งาน
การไดรับการชมเชยยกยองการยอมรับจากเพื่อนรวมงานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน ในชั้นสูง
ขึ้นไป การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ปจจัยดังกลาวทําใหบุคคลมีความรูสึก
นึกคิดในดานดีซึ่งจัดเปนความตองการในขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 ของทฤษฎีความตองการของ มาสโลว
(Maslow) คือความตองการการยกยองนับถือ และตองการความสําเร็จ
(2) ป จจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) หมายถึง ปจจัยที่ป องกันไมให บุคคลเกิด
ความรูสึกไมพอใจในงานที่ทําไมใชปจจัยที่จูงใจโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก
นโยบายและหลั ก การบริ ห ารงานขององค ก ารการบั ง คั บ บั ญ ชาความสั ม พั น ธ ร ะหว างบุ ค ลากร
ในองค การอั ต ราค าจ างความมั่ น คง สภาพการทํ างาน สถานภาพในการทํางาน ปจ จั ย สุขอนามั ย
มีความสัมพันธกับความตองการทางกายความตองการความปลอดภัยและความตองการเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมตามทฤษฎีความตองการของ มาสโลว (Maslow)
2) ทฤษฎีองคประกอบคู (Two Factor Theory)
Herzberg, Mausner, and Syderman (1959 อ างถึ งใน ระพี พั ฒ น ปาละวงศ , 2532)
ไดเสนอเพิ่มเติมวา ทฤษฎีองคประกอบคู (Two Factor Theory) ที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ซึ่งสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบในงานของแตละบุคคล คือ
1) ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2) ป จ จั ย ค้ํ า จุ น (Hygiene Factor) หรื อ ป จ จั ย สุ ข อนามั ย ป จ จั ย จู ง ใจ เป น ป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหตนชอบและรักงานปฏิบัติเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความพึงพอใจ
ให แก บุ คคลในองค กรให ป ฏิ บั ติ งานไดอยางมีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้ น เพราะป จ จัย สามารถสนองตอบ
ความตองการภายในของบุคคลไดดวย ไดแก
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(2.1) ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได
สําเร็จ และประสบความสําเร็จอยางเต็มความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหา
ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น ๆ
(2.2) การไดรับการยอมรับนั บถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก
ผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหารือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะ
อยูในรูปแบบยกยองชมเชยแสดงความยินดีใหกําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับ
ในความสามารถเมื่อไดทํางานบรรลุผลสําเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
(2.3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่นาสนใจงานที่ตองอาศัยความริเริ่ม
สรางสรรคทาทายใหตองลงมือทําหรืองานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว
(2.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด
(2.5) ความกาวหนา หมายถึง ไดรับเลื่อนขึ้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคคลใน
องคกร การไดมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรมปจจัยค้ําจุนหรือปจจัย
สุขอนามัย หมายถึง ป จจัยที่ จะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลที่มีอยูตลอดเวลาถาไม มี
ลักษณะที่ไม สอดคลองกับ บุ คคลในองคกร และปจ จัยที่ มาจากภายนอกตัวบุ คคล ไดแก เงินเดือน
โอกาสที่จะไดความกาวหนาในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการที่บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนง
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร
สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความมั่นคงในการทํางาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา
2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
บุญเกียรติ การะเวกพั นธุ และคณะ (ออนไลน , 2562) กลาววา การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนํา
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุงสู
ความเปนเลิศ โดยนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงาน
ภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ คํานึงถึงหลักความ
คุมคา การจัดการโครงสรางกระทัดรัดและแนวราบ เปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการ
สาธารณะ ใหความสําคัญตอคานิยมจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม มุงเนนการใหบริการ
แกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ
2.4.3.1 องคประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม
ทิพาวดี เมฆสวรรค (2541, อางถึ งในสํานักงาน ก.พ.ร., 2541) กลาววา
องคประกอบหลักของการจัดการภาครัฐแนวใหม มีดังนี้
1) การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน
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2) การลดการควบคุมจากสวนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน
3) การกําหนด วัด และใหรางวัลแกผลการดําเนินงานระดับองคกรและระดับบุคคล
4) การสรางระบบสนับ สนุน ทั้งในดานบุ คลากร (เช น การฝกอบรม ระบบ
คาตอบแทนและระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ) เพื่อชวยใหหนวยงาน
สามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค
5) การเป ด กวางต อแนวคิ ด การแขงขัน ทั้ งการแขงขัน ระหวางหน ว ยงาน
ของรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐ
ก็หันมาทบทวนตัวเองวาสิ่งใดควรทํา และสิ่งใดควรปลอยใหเอกชนทํา
นอกจากนั้น องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organization
for Economic Co-operation and Development (OECD) ได เสนอองค ป ระกอบการจั ด การภาครั ฐ
แนวใหมไว 8 ประการ ดังนี้ (OECD, 1991)
1) การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ เนนการพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดการทรัพยากรมนุษย โดยพิจารณาตั้งแตการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ จากนั้นพัฒนา
ทักษะคนเหลานั้นอยางตอเนื่อง รวมถึงเนนการจายคาตอบแทนตามผลงาน
2. การสรางการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการตัดสินใจ กลาวคือ เจาหนาที่
ภาครัฐตองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมถึงการจัดการในขั้นตอนตาง ๆ มากขึ้น ตามแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม
3. การใหความสําคัญกับเปาหมายการดําเนินงานมากกวายึดในกฎระเบียบ คือ
ภาครัฐตองมีความยืดหยุนมากขึ้นในการควบคุมการบริหาร และใหความสําคัญกับเปาหมายการดําเนินงานมากกวา
4. นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการ กลาวคือ การจัดการภาครัฐแนวใหมเนน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการจัดการ และการใหบริการสาธารณะมากขึ้น
5. การใหความสําคัญกับการบริการลูกคา โดยแนวทางการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงการใหบริการมองที่ความสอดคลองกับความตองการของลูกคา หรือประชาชนเปนสําคัญอีก
ดานหนึ่งมีการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการอยางตอเนื่อง
6. การให ผู ใ ช บ ริ ก ารเป น ผู อ อกค า ใช จ า ย กล า วคื อ การเก็ บ ค า บริ ก าร
สาธารณะของรัฐ ใชหลักการการเขาใชประโยชนจริง ใครใชบริการมากตองจายมาก ใครใชบริการ
นอยจายนอย หากไมใชเลยไมตองรับผิดชอบในคาใชจายนั้น
7. การให บริการประชาชนโดยการมีสวนรวมของเอกชน คือการดําเนินการบริการ
ประชาชนใด ๆ ของรัฐ มี ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยจัดใหมีการแขงขัน หรือมีระบบ
ที่เปดใหมีการจางเหมาภาคเอกชน
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8. การลดการผูกขาดในการใหบริการ กลาวคือ การลดการผูกขาดตามแนวทาง
การจัดการภาครัฐแนวใหมเนนการไมยึดติด หรือไมเครงครัดมากในกฎระเบียบที่นาไปสูการผูกขาดในการ
ใหบ ริการ เพื่อเป ดโอกาสใหภ าคเอกชนเขามามี สวนรวมในการใหบ ริการมากขึ้น ในขณะเดียวกั น
เปนการลดบทบาทของภาครัฐใหนอยลง
2.4.3.2 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
หลักใหญของการจัดการภาครัฐแนวใหม คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เนนระเบียบ
และขั้นตอนไปสูการบริหารแบบใหมซึ่งเนนผลสําเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใชเทคนิคและวิธีการ
ของเอกชนมาปรับปรุงการทํางาน
Hood (อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ,2553) เห็นวาสิ่งที่เรียกวา “การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม” มีหลักสําคัญ 7 ประการ คือ
1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ชํานาญการ (Hands-on professional anagement)
หมายถึง ใหผูจัดการมืออาชีพไดจัดการดวยตัวเอง ดวยความชํานาญ โปรงใส และมีความสามารถใน
การใชดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแลว ก็จะเกิดความรับผิดชอบตอ
การตรวจสอบจากภายนอก
2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน(Explicit standards and measures
of performance)
3 ) เน น การควบ คุ ม ผ ล ผ ลิ ต ที่ ม าก ขึ้ น (Greater emphasis on output
controls) การใชทรัพยากรตองเปนไปตามผลงานที่วัดได เพราะเนนผลสําเร็จมากกวาระเบียบวิธี
4) แยกหน วยงานภาครัฐออกเป นหน วยยอยๆ (Shift to disaggregation of units
in the public sector) ตามลักษณะสินคาและบริการที่ใหเงินสนับสนุนแยกกัน และติดตอกันอยางเปนอิสระ
5) เปลี่ยนภาครัฐใหแขงขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the
public sector) เปนการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเปนการจางเหมาและประมูล
6)เน น การจั ด การตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบขาราชการไปเปนการยืดหยุนในการจางและใหรางวัล
7) เนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline
and parsimony in resource use) เชน การตัดคาใชจาย เพิ่มวินัยการทํางาน หยุดยั้งการเรียกรอง
ของสหภาพแรงงาน จํ ากั ด ต น ทุ น การปฏิ บั ติ เหตุ ผ ลก็ เพราะต องการตรวจสอบความต องการใช
ทรัพยากรของภาครัฐ และ“ทํางานมากขึ้นโดยใชทรัพยากรนอยลง” (do more with less)
การจัดการภาครัฐแนวใหมเปนแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบราชการโดยการนําเอา
หลักการจัดการสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่ อการพัฒ นาระบบราชการใหเปน ระบบราชการยุคใหม
ซึ่งสามารถทํางานตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
42
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ประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง ระบบราชการตามแนวคิ ด การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม ในป จ จุ บั น จะมี ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้ (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550)
1) เป น ระบบราชการที่ มี ค วามหลากหลาย แต ยึ ด ถื อ ค า นิ ย มหลั ก เดี ย วกั น
ซึ่งแตกตางจากระบบราชการในอดีตที่พยายามทําทุกอยางในระบบราชการใหเปนโหลเดียวกันทั้งหมด
2) นิยามความหมายของระบบคุณธรรมใหม ใหหมายถึง ระบบคุณธรรมที่เนนให
ข า ราชการทํ า งานมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง ขึ้ น และยอมรั บ ความแตกต า งต า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการมี ขี ด
ความสามารถที่ไมเทาเทียมกัน ซึ่งเนนการปกปองสิทธิประโยชนตอบแทนใหกับขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่
แตกตางกันและมีขีดความสามารถแตกตางกันได
3) มุงเน น สัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน ซึ่งแตกตางจากระบบราชการในอดีตที่เนนการทํางานตามกฎระเบียบตามกระบวนการและ
ขั้นตอนการทํางานที่กําหนดไว
4) การจาง การถนอมรักษา ตลอดจนการสงเสริมความกาวหนาของขาราชการ
เนนที่การแสวงหาผูที่มีขีดความสามารถสูงและสงเสริมใหมีความกาวหนา โดยเปดโอกาสใหไดทํางาน
ที่มีความทาทาย ซึ่งตรงกันขามกับระบบราชการแบบเดิม ซึ่งเนนใหขาราชการมีความรูความสามารถ
ทางเทคนิคที่ตรงกับตําแหนงงานเปนสําคัญ
5) มี มุม มองต อขาราชการที่ มีขีด ความสามารถวา เป น สิน ทรัพ ยห รือเป น ทุ น
มนุษยที่มีคาขององคการ ยิ่งลงทุนใหไดรับการพัฒนา ยิ่งสามารถทํางานสรางประโยชนใหกับระบบ
ราชการไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกตางจากระบบราชการในอดีตที่มองขาราชการในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
ปจจัยการผลิต รายจายตาง ๆ เกี่ยวกับขาราชการ จึงถือวาเปนคาใชจายที่สิ้นเปลืองของระบบราชการ
6) การจางงานมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง (1) กลุมที่เป นขาราชการประจําภายใต
ระบบการจางงานจนถึงการเกษี ยณอายุ (2) กลุมพนั กงานราชการหรือพนักงานของรัฐ ภายใต รูปแบบ
การจางงานตามสัญญาจางที่มกี ําหนดระยะเวลาจาง (3) กลุมที่จางเหมาแรงงานมาจากเอกชน เปนตน
7) ลั ก ษณะการจางงานไม เน น ที่ ค วามมั่ น คงในการจางงาน แตเน น ที่ ผ ลการ
ปฏิ บัติงานถาผลการปฏิ บัติงานอยูในระดั บที่ไมน าพอใจ ก็สามารถยกเลิกการจางได เพราะระบบ
ราชการมีขอจํากัดในการหารายไดไมแตกตางจากภาคเอกชน จึงตองคํานึงถึงความสามารถในการจาง
งานของภาครัฐเองดวย ซึ่งแตกตางจากระบบราชการในอดีตที่เนนความมั่นคงของการจางงานเปน
หลักที่สําคัญ การจางงานของภาครัฐแบบเดิมจึงมีลักษณะเหมือนกับการใหสังคมสงเคราะหแกขาราชการ
8) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการมี ส ว นต อ ความสํ า เร็ จ ของ
เป าหมายขององค การ ซึ่ งแตกตางจากการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของขาราชการในแบบเดิมที่
ประเมินตามกิจกรรมการทํางานของขาราชการแตละคน
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9) ความสัมพั นธระหวางขาราชการกับฝายบริหารอยูบนพื้ นฐานความรวมมื อ
ระหวางกันในการผลักดันใหองคการบรรลุเปาหมาย ในขณะเดียวกันองคการก็ใสใจความพึงพอใจการ
ทํางานของขาราชการ รวมทั้งการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน
10) องคการกลางบริหารงานบุคคลกระจายอํานาจใหหัวหนาสวนราชการตาง ๆ
มีอํานาจและหนาที่บริหารงานบุคคลไดอยางเต็มที่ ซึ่งแตกตางจากระบบราชการแบบเดิมที่องคกร
กลางบริหารงานและสงวนอํานาจและหนาที่งานดานการบริหารบุคคล เพื่อดําเนินการเองเปนสวนใหญ
การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) NPM เปนการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานภาครัฐไปสูการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result) เปนเปาหมายหลัก เพื่อผลประโยชน
สาธารณะของประชาชนเปนจุดมุงหมายสูงสุด โดยใชวิธีการบริหารจัดการองคกร เชน ปรับบทบาท
ภารกิจ การมุ งเน น ผลงาน เพื่ อความคลองตั วในการปฏิบั ติงานขององคกร จากนั้ น จึ งใช ห ลักการ
บริหารแบบเอกชนที่มุงเนนลูกคา คุณภาพการบริการ และเพิ่มผลผลิต เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ขององคกรใหสูงขึ้นและสุดทายใชหลักการแขงขัน เพื่อไมใหองคกรอยูกับที่ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยมีเปาหมายพัฒนาองคกรใหเปน“องคกรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง”

2.5 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

2.5.1 ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา พ.ศ.2477
ความในประมวลกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสืบสวนสอบสวน
หมวด ๒ อํานาจสืบสวนและสอบสวน
มาตรา ๑๗ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได
มาตรา 18 ในจั งหวัด อื่น นอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรี
หรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิดหรืออาง หรือเชื่อวา
ไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได
สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ใหขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้น
นายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิด
หรืออาง หรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจ
ของตนได
ภายใตบังคับ แหงบทบัญญั ติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิด
อาญาไดเกิดในเขตอํานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปนหนาที่พนักงานสอบสวนผูนั้นเปน
ผูรับ ผิ ด ชอบในการสอบสวนความผิดนั้น ๆ เพื่อดําเนิน คดี เวน แตเมื่อมีเหตุจําเปน หรือเพื่ อความ
สะดวก จึงใหพนั กงานสอบสวนแหงทองที่ ที่ผู ตองหามีท่ีอยู หรือถูกจับเป นผูรับ ผิดชอบดาเนิ น การ
สอบสวน
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ในเขตทองที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนใหอยูในความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองที่นั้นหรือผูรักษาการแทน
มาตรา ๑๙ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองที่ใดในระหวางหลายทองที่
(๒) เมื่อความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองที่หนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งในอีกทองที่หนึ่ง
(๓) เมื่อความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองที่ตาง ๆ เกินกวา
ทองที่หนึ่งขึ้นไป
(๔) เมื่อเปนความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทําลงในทองที่ตาง ๆ กัน
(๕) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากําลังเดินทาง
(๖) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง
พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนได
ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี้ เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน
(ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่จับไดอยูในเขตอํานาจ
(ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทําผิดกอนอยูใน
เขตอํานาจ
มาตรา ๒๐ ถาความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย
ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือจะมอบหมายหนาที่นั้น
ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได
ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดเปน
ผูรับผิดชอบทําการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนจะมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใด
ทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนก็ได
ใหพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือใหทํา
การสอบสวนรว มกั บ พนั กงานสอบสวนมีอํานาจและหนาที่ในการสอบสวนเชน เดีย วกับ พนักงาน
สอบสวน บรรดาอํ านาจและหน าที่ป ระการอื่น ที่กฎหมายบั ญ ญั ติไวใหเปน อํานาจและหนาที่ของ
พนักงานอัยการ
ในกรณี ท่ี พนั กงานอัย การทําการสอบสวนรวมกั บ พนักงานสอบสวน ให พนั กงาน
สอบสวนปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง และคํ า แนะนํ า ของพนั ก งานอั ย การในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การรวบรวม
พยานหลักฐาน
ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําสั่งจาก
อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน
(๑) พนักงานสอบสวนซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ
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(๒) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายไดรองฟอง
ใหทําโทษผูตองหา
เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน แลวแตกรณี
เห็ น ว าการสอบสวนเสร็ จแล ว ให ทําความเห็ น ตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒
สงพรอมสํานวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน
มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเปนพนักงาน
สอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบ ให ข า หลวงประจํ า จั ง หวั ด นั้ น มี อํ า นาจชี้ ข าด แต ในจั ง หวั ด พระนคร
และธนบุรี ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีกรมตํารวจขึ้นไปเปนผูชี้ขาด
ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูทําการแทนเปนผูชี้ขาดการรอคําชี้ขาดนั้น ไมเปนเหตุ
ใหงดการสอบสวน
มาตรา ๒๑/๑๑ สําหรับการสอบสวนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเจาพนักงานตํารวจ
ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญชาการเดียวกันควรเปน
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหผูบัญชาการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนนั้นเปนผูชี้ขาด
การรอคําสั่งชี้ขาด ไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน
2.5.2 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙
ความในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการสืบสวนสอบสวน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ยาเสพติด" หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวย ยาเสพติดใหโทษ
วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันการใชสารระเหย
"กฎหมายเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด " หมายความวา กฎหมายวาด ว ยยาเสพติ ด ให โทษ
กฎหมายวาด วยวั ตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต และประสาท กฎหมายวาด วยการป องกั น การใชส ารระเหย
และกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
มาตรา 14 เพื่อดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวันระหวาง
พระอาทิ ต ย ขึ้ น และพระอาทิ ต ย ต ก เพื่ อ ตรวจค น ยึ ด หรื อ อายั ด ยาเสพติ ด ที่ มี ไ ว โ ดยไม ช อบ
ดวยกฎหมาย หรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แตใน
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือบุคคลที่จะถูกจับได
หลบซอนอยูในเคหสถานหรือสถานที่นั้น ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันที
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ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกยายหรือบุคคลที่หลบซอนอยูจะหลบหนี ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลากลางคืน
ภายหลังพระอาทิตยตกได
(2) คน เคหะสถาน สถานที่ หรือบุ คคลใด ๆ ที่มี เหตุ อัน ควรสงสัย ว ามี ย าเสพติ ด
ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยึด หรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดรับมาเนื่องจากการ
กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่ไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได [แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534]
(3) จับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
(4) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
(5) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจาหนาที่ของหนวยราชการใด ๆ
มาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
เจาพนักงานตําแหนงใดและระดับใด จะมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไว ตามวรรคหนึ่ง
ทั้ งหมดหรือแต บ างส วน ให เป น ไปตามที่เลขาธิการกําหนดดว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวเจาพนักงานผูไดรับมอบหมายนั้น
มาตรา ๑๔ ทวิ ในกรณีที่จําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพ
ยาเสพติ ด ในเคหสถาน สถานที่ ใด ๆ หรือ ยานพาหนะ ให ก รรมการ เลขาธิ ก าร รองเลขาธิ ก าร
และเจาพนักงานมีอํานาจ ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุม
บุคคลนั้นมีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไม
วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ ตรี ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๔ ทวิ
ถาเจาพนักงาน ไดขอใหบุคคลใดชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ ใหบุคคลนั้นมีอํานาจชวยการปฏิบัติงาน
ของเจาพนักงานได
วิ ธี การตรวจหรื อทดลองตามวรรคหนึ่ งใหเปน ไปตามหลั กเกณฑวิ ธี การและเงื่ อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ จัตวา ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารซึ่งสงทาง
ไปรษณี ย โทรเลข โทรศั พ ท โทรสาร คอมพิ ว เตอร เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส สื่ อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช หรืออาจถูกใช เพื่อประโยชนในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เจาพนักงานซึ่งไดรับอนุมัติจากเลขาธิการเปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา
เพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวได
มาตรา 15 เพื่ อ ประโยชนใ นการปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรา ๑๔ ใหถื อ วา กรรมการ
เลขาธิ ก าร รองเลขาธิ ก าร และเจา พนั ก งานซึ่ งไดรั บ มอบหมายใหมี อํ านาจตามมาตรา ๑๔ (๓)
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มี อํ านาจหนาที่ เชน เดี ย วกั บ พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญาได
ทั่วราชอาณาจักร และใหมีอํานาจควบคุมผูถูกจับ ตามมาตรา ๑๔ (๓) ไวเพื่อทําการสอบสวนไดเปน
เวลาไมเกินสามวัน เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวหรือกอนนั้น ตามที่จะเห็นสมควรใหสงตัวผูถูกจับไป
ยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้โดยมิให
ถือวาการควบคุ มผู ถูกจับ ดังกลาวเปนการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
มาตรา 16 ผู ใดขั ด ขวางหรื อ ไม ให ค วามสะดวก หรื อ ไม ให ถ อ ยคํ า หรื อ ไม ส งบั ญ ชี
เอกสาร หรือวัตถุใดแกกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา
14 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 17 กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน ผูใดกระทําความผิดใด ๆ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
2.5.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒
ความในพระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
มาตรา ๔ “ยาเสพติด ใหโทษ” หมายความวาสารเคมีห รือวัต ถุช นิ ดใด ๆ ซึ่งเมื่ อเสพ
เขาสูรางกาย ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกาย
และจิตใจในลั กษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยา เมื่อขาดยา
มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชใน
การผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจานุเบกษา แตไมหมายความถึง
ยาสามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู
“ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห
ทางวิทยาศาสตรและใหหมายความรวมตลอดถึงการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย
“จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“เสพ” หมายความวา การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด
มาตรา ๗ ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ
(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin)
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติ ด ใหโ ทษทั่ ว ไป เชน มอรฟ น (Morphine) โคคาอี น
(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium)

61

(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒
เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride)
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติ ด ใหโ ทษที่ มิ ไ ดเขา อยู ใ นประเภท ๑ ถึ ง ประเภท ๔
เชน กัญ ชา พื ช กระทอม ทั้ งนี้ ต ามที่รัฐมนตรีป ระกาศระบุ ชื่อยาเสพติ ดใหโทษตามมาตรา ๘ (๑)
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝนที่ไดผาน กรรมวิธีปรุงแตง
โดยมีความมุงหมายเพื่อใชในทางยา
มาตรา ๖๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 1 อันเปนการฝาฝน
มาตรา 15 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ
จําคุก ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต
ถาการกระทํ าความผิ ดตามวรรคหนึ่ งเปนการผลิ ตโดยการแบงบรรจุ หรื อรวมบรรจุ
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคสาม เปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ
จําคุก ตั้งแตสี่ปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท
มาตรา ๖๖ ผู ใดจํ า หนายหรือ มี ไวในครอบครองเพื่ อ จํ า หนา ยซึ่ งยาเสพติ ด ใหโ ทษ
ในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาตและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธ หรือมีจํานวนหนวยการใช
หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต สี่ปถึง
สิบหาปหรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตปริมาณ
ที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แตไมเกินยี่สิบกรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงจําคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท
ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป
ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา ๖๗ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาตตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผู ใดผลิ ต นํ าเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติ ดให โทษประเภท 2 ผู ใดผู ผ ลิ ต
อันเปนการฝาฝนมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหหนึ่งปถึง
สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนถึงหนึ่งลานบาท
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ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรือโคคาอีน
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตยี่สิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองลานบาทถึงหาลานบาท
มาตรา ๖๙ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 2 อันเปนการฝาฝน
มาตรา 17 ตอ งระวางโทษจํ า คุ ก ไมเกิ น หา ปห รื อ ปรั บ ไมเกิ น หนึ่ งแสนบาท หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ งปรั บ
ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒
อันเปนการฝาฝนมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนมอรฟน
ฝน หรือโคคาอีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึงหนึ่งรอยกรัม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต
สามปถึงยี่สิบปหรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถามอรฟน ฝน หรือ
โคคาอีนนั้นมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตหนึ่งรอยกรัมขึ้นไป ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหาป
ถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหาลานบาท
ถาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระทําการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือ
วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๐ ผู ใดผลิต หรือนํ าเขาซึ่งยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๓ อัน เปน การฝาฝน
มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามปและปรับตั้งหนึ่งแสนบาทถึงสามแสน
มาตรา ๗๑ ผู ใดจํ า หนาย มีไวในครอบครองเพื่ อจํ าหนาย หรื อสงออกซึ่ งยาเสพติ ด
ใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมเกินที่กําหนด
ตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีตามวรรคหนึ่งถามียาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เกินจํานวนตามมาตรา 20
วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๗๒ ผู ใดนํ าเขาหรื อสงออกซึ่ งยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๓ อั นเปนการฝาฝ น
มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๓ ผู ใดผลิ ต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมี ไวในครอบครองเพื่ อจํ าหนาย
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
กรณี ตามวรรคหนึ่ ง ถามี ย าเสพติ ดใหโทษในประเภท ๔ ตั้ งแตสิบ กิโลกรัมขึ้น ไป
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนถึงหนึ่งลานหนาแสนบาท
มาตรา ๗๔ ผู ใดมี ไวในครอบครองซึ่ งยาเสพติ ด ใหโ ทษในประเภท ๔ อั น เปน การ
ฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๗๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝน
มาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืชกระทอม
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๗๖ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนั้นเปนพืชกระทอม
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖/๑ ผู ใดจํ าหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่ อจําหนายซึ่ งยาเสพติด ใหโทษ
ในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมถึงสิบกิโลกรัม
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณี ตามวรรคหนึ่ ง ถามี ย าเสพติ ดใหโทษในประเภท ๕ ตั้ งแตสิบ กิโลกรัมขึ้น ไป
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนั้น
เปนพืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคสองนั้น
เปนพืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๗๗ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๗๘ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๗๙ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๘๐ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๘๑ เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมผูใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๓๖ มาตรา
๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๘๒ ผู ใดผลิ ต นํ าเขา หรื อสงออกซึ่ งยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อั นเปน
การฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสามแสนบาทถึง
สองลานบาท
มาตรา ๘๓ ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหาแสนบาท
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มาตรา ๘๔ ผูใดผลิต นํ าเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิด มาตรฐาน
หรื อ ยาเสพติ ด ใหโทษในประเภท ๓ เสื่ อ มคุ ณ ภาพ อั น เปน การฝา ฝน มาตรา ๓๙ (๒) หรื อ (๓)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูใดจํ าหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐาน หรือ ยาเสพติ ด
ใหโทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุก
คุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใดผลิต นํ าเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ตองขึ้น
ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาแตมิ ไดขึ้ น ทะเบี ย นตํ า รั บ ยา หรื อ ยาเสพติ ด ใหโ ทษในประเภท ๓ ที่ รั ฐ มนตรี
สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
หาปและปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๘๗ ผู ใดจํ าหนายยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๓ ที่ตองขึ้น ทะเบี ย นตํารับ ยา
แตมิไดขึ้นทะเบี ยนตํ ารั บยา หรือยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๓ ที่ รัฐมนตรีสั่ งเพิ กถอนทะเบี ยนตํารั บ
ยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินสามแสนบาท
มาตรา ๘๘ ผูใดแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝน มาตรา
๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙/๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๘๙ เปนการกระทําของเจาของสื่อโฆษณาหรือ
ผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๘๙/๒ ถาการกระทํ าความผิ ดตามมาตรา ๘๙ หรื อมาตรา ๘๙/๑ เปนความผิ ด
ตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหาพันบาท หรือไมเกินสองเทาของ คาใชจายที่ใช
สําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๙๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๑ ผู ใดเสพยาเสพติ ด ใหโ ทษในประเภท ๑ อั น เปน การฝาฝน มาตรา ๕๗
หรือยาเสพติด ใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หกเดือน
ถึงสามปหรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู ใดเสพยาเสพติ ด ใหโ ทษในประเภท ๕ อั น เปน การฝาฝน มาตรา ๕๗
ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืชกระทอม
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๙๒/๑ ผู ใดไมปฏิ บั ติ ตามคํ าสั่ งของพนั กงานฝายปกครอง หรื อตํ ารวจ หรื อพนั กงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๓ ผู ใดใชอุ บ ายหลอกลวง ขู เข็ ญ ใชกํ า ลั งประทุ ษ ราย ใชอํ านาจครอบงํา
ผิดทํานองคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
ถ าได กระทํ าโดยมี อาวุ ธหรื อ โดยร วมกระทํ าความผิ ดด ว ยกั น ตั้ งแต ส องคนขึ้ น ไป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิ งหรือตอบุ คคล
ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหผูอื่นกระทําผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน
แกตนเองหรือผูอื่นในการกระทําความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนมอรฟนหรือ
โคคาอีน ผูกระทําตองระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคล ซึ่งยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาท ถึงหาลานบาท
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนเฮโรอีน
ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา ๙๓/๑ ผูใดยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือ ยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 2 โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุณตั้งแตหนึ่งป
ถึงหาปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถา การกระทํ า ตามวรรคหนึ่ ง เปน การยุ ย งสง เสริ ม ใหผู อื่ น เสพยาเสพติ ด ใหโ ทษ
ในประเภท ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิดนหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่น หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๓/๒ ผู ใดใชอุ บ ายหลอกลวง ขู เข็ ญ ใชกํ าลั งประทุ ษราย ใชอํ านาจครอบงํ า
ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใดใหผูอื่นกระทําความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก
จําหนาย ครอบครองเพื่อจําหนายหรือครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ ตองระวางโทษเปนสองเทาของ
โทษที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๙๔ ผู ใดเสพยาเสพติ ด ใหโทษ เสพและมี ไวในครอบครอง เสพและมี ไวใน
ครอบครองเพื่ อ จํ าหนา ย หรื อเสพและจําหนายซึ่ งยาเสพติ ด ใหโทษตามลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภท
และปริ มาณที่ กํ าหนดในกฎกระทรวง และไดส มั ครใจขอเขารั บ การบํ าบั ดรั กษาในสถานพยาบาล
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กอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ อีกทั้งไดปฏิบัติครบถวน
ตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาว จนได
รับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ท่ีรัฐมนตรี กําหนดแลว ใหพนจากความผิดตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติไว แตทั้งนี้ไมรวมถึงกรณี ความผิ ดที่ได กระทําไปภายหลังการสมัครใจเขารับ การ
บําบัดรักษา
การรับเขาบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๙๔/๑ ผูใดทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดยใชยาตาม
กฎหมายวา ดว ยยาวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต ามกฎหมายวา ดว ยวั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต และประสาทหรื อ
ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกระทําการบําบัดรักษาผูติด ยาเสพติดใหโทษ
ไมวาโดยวิธีอื่นใด ซึ่งมิไดกระทําในสถานพยาบาลตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับประโยชน
ตอบแทนหรือไมตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๙๕ ทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองพันบาท ๘๖
มาตรา ๙๖ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ ปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๗ ผู ใ ดตอ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ใหล งโทษจํ า คุ ก สํ า หรั บ ความผิ ด ตาม
พระราชบั ญ ญั ตินี้ ถากระทํ าความผิดตามพระราชบัญ ญั ตินี้อีกในระหวางที่ ยั งตองรับ โทษอยูห รื อ
ภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ใหเพิ่มโทษที่จะลง
แกผนู ั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง
มาตรา ๙๘ ผูใดตองโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เปนครั้งที่สาม เมื่อพนโทษ
แลวใหพนักงานเจาหนาที่โดยคําสั่งรัฐมนตรีนํ าไปควบคุมไว ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศ
จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และใหทําการบําบัดรักษาจนกวาจะไดรับการรับรองเปนหนังสือ จากพนักงาน
เจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดวาเปนผูไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุม
การบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวแลว
มาตรา ๙๙ ผู ใดหลบหนี ไปในระหวางที่ ถู กควบคุ มไว ณ สถานพยาบาลตามมาตรา ๙๘
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ กรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบั ญญั ตินี้ หรือขาราชการ
หรือพนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวใน ครอบครอง
เพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ หรือสนับสนุนในการกระทําดังกลาว อันเปนการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
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มาตรา ๑๐๐/๑ ความผิ ดตามพระราชบัญ ญั ตินี้ที่โทษจําคุกและปรับ ใหศาลลงโทษ
จําคุกและปรับเสมอ โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพยสินเพื่อปองปรามการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษ
ถาศาลเห็นวาการกระทําความผิดของผูใดเมื่อไดพิเคราะหถึงความรายแรงของการกระทํา
ความผิดฐานะของผูกระทําความผิดและพฤติการณที่เกี่ยวของประกอบแลว กรณี มีเหตุอันสมควร
เปนการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับนอยกวาอัตราโทษขั้นตําที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได
มาตรา ๑๐๐/๒ ถาศาลเห็ นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตอพนักงาน ฝายปกครอง หรือตํารวจ
หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได
มาตรา ๑๐๑ ในกรณี ที่ มี ก ารยึ ด ยาเสพติ ด ใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรื อ
ประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอื่น และไมมีการฟองคดีตอศาล ถาไมมีผูใดมาอางวา
เปนเจาของภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ยึด ใหยาเสพติดใหโทษนั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๑๐๑ ทวิ ในกรณี ที่ มีการยึด ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรื อประเภท ๕
ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอื่น ไมวาจะมี การฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เมื่อไดมีการ
ตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณแลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดยบันทึกรายงานการ
ตรวจพิสูจนไว ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย ทําลายหรือนําไปใชประ
โยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรา ๑๐๒ บรรดายาเสพติ ด ใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรื อ
ประเภท ๕ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ยานพาหนะหรื อ วั ต ถุ อื่ น ซึ่ งบุ ค คลไดใชในการกระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๑๐๒ ทวิในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท 1
หรือในประเภท 2 ตอศาล และไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของยาเสพติด
ใหโทษ ถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหรับยาเสพติดใหโทษดังกลาวตามมารา 102 หรือตาม
กฎหมายอื่น และและไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยใน การกระทําความผิด
ภายในกํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ใหริ บ ยาเสพติ ด ใหโ ทษนั้ น
ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย หรือนําไปใชประโยชนไดตาม
ระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2.5.4 พระราชบั ญ ญั ติ มาตรการในการปราบปรามผู กระทํ าความผิ ดเกี่ ยวกั บยาเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๓๔
ความในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
มาตรา ๓
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“ยาเสพติด” หมายความวายาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
และยาเสพติด ตาม หมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ในกฎกระทรวง
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวากฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและ
กฎหมายวาดวย วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวาการผลิต นําเขา สงออกจําหนายหรือมี
ไวในครอบครอง เพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดและใหหมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ
หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย
“ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด” หมายความวา เงิน หรือทรัพยสินที่
ไดรับมาเนื่องจาก การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและใหหมายความรวมถึง เงินหรือทรัพยสินที่
ไดมาโดยการใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาว ซื้อ หรือกระทําไมวาดวยประการใด ๆ ใหเงินหรือทรัพยสิน
นั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกี่ครั้งและไมวา เงินหรือทรัพยสินนั้น
จะอยู ในความครอบครองของบุ คคลอื่ น โอนไปเปน ของบุ ค คลอื่ น หรือ ปรากฏตามหลั ก ฐานทาง
ทะเบียนวาเปน ของบุคคลอื่นก็ตาม
มาตรา ๕ ผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้น
จะตองรับโทษในราชอาณาจักรถาปรากฏวา
(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทย หรือมีถิ่น
ที่อยูในประเทศไทย หรือ
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ
(๓) ผู ก ระทํ า ความผิ ด เปน คนตา งดา วและการกระทํ า นั้ น เปน ความผิ ด ตาม
กฎหมายของรั ฐที่ การกระทํ าเกิ ดขึ้ นในเขตอํ านาจของรั ฐนั้ น หากผู นั้ นไดปรากฏตั วอยู ในราชอาณาจั กร
และมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
ทั้งนี้ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ตอง
ระวางโทษเชนเดียว กับตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน
หรือใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผกู ระทําความผิดถูกลงโทษ
(๓) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่ประชุม ที่พํานัก หรือที่ซอนเรนหรือชวยเหลือ
หรือใหความสะดวกแกผกู ระทําความผิด หรือเพื่อชวยใหผกู ระทําความผิดพนจากการถูกจับกุม
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(๔) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดเพื่อประโยชนหรือให
ความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผกู ระทําความผิดถูกลงโทษ
(๕) ปกปด ซอนเรน หรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ ที่ใชในการกระทํ า
ความผิดเพื่อชวย เหลือผูกระทําความผิด
(๖) ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานักหรือที่ซอนเรนเพื่ อชวยบิ ดา มารดา บุ ตร
สามีหรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา ๗ ผูใดพยายามกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น เชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ
มาตรา ๘ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรค
หนึ่งผูสมคบกันนัน้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๙ ผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแตงเครื่องแบบหรือโดยแตงกายให
เขาใจวาเปนเจา พนักงาน ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษหนัก กวาโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๒ การกําหนดโทษจําคุกที่จะลงแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐
หรือมาตรา ๑๑ ให กําหนดโทษจําคุกอยางสูงที่สุดไดไมเกินหาสิบป
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการอนุกรรมการเลขาธิการ
และพนักงานเจาหนา ที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔ การจับกุมหรือการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือตาม
มาตรา ๘ ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการกอน และเมื่อดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลวใหรายงานให
เลขาธิการทราบทันที การขออนุมัติการอนุมัติและการรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๑๙ ในกรณี ที่ มี เหตุ อั นควรสงสั ยวาทรั พยสิ นของผู ตองหารายใดเปนทรั พยสิ นที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหคณะกรรมการสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสนิ ของผูนนั้
ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน เลขาธิการอาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของ
ผูตองหาไปกอน แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได
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มาตรา ๒๐ ในการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา หากมี หลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินใด
ของผู อื่ นเปนทรั พยสิ นที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บการกระทํ าความผิ ดเกี่ ยวกั บยาเสพติ ดของผู ตองหาโดยไดรั บทรั พยสิ น
นั้นมาโดยเสนหาก็ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้นดวยและใหนํา
ความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการ หรือเลขาธิการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ ดําเนิ นการ
ตรวจสอบทรัพยสิน แทนแลวรายงานใหทราบก็ไดโดยใหประกาศเพื่อใหผซู ึ่งอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสิน
ยื่นคํารองพรอมทั้งเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการเพื่อขอรับทรัพยสินคืนไดดวยการตรวจสอบทรัพยสิน
และการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ในการตรวจสอบทรัพยสิน ถาผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของ
ทรัพยสิน ไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกตรวจสอบไมเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือไดรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนหรือเปนทรัพยสินที่ไดมา
ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ ใหคณะกรรมการสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
นั้นไวจนกวาจะมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีซึ่งตองไมชากวาหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในคดีที่ตองหานั้น
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินรายใด
อาจมี การโอน ยักยาย ซุกซอน หรือเปนกรณี ที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางอื่น ใหคณะกรรมการมี
อํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินรายนั้นไวชั่วคราวจน กวาจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา ๑๖(๓) ทั้งนี้
ไมตัดสิทธิผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่จะยื่นคํารองขอผอนผัน เพื่อขอรับทรัพยสิน
นั้นไปใชประโยชนโดยไมมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ไดและใหนําความในมาตรา ๑๙
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลวใหคณะกรรมการจัดใหมีการพิสูจนตาม
วรรคหนึ่งโดยเร็วและในกรณีที่ผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถพิสูจนตาม
วรรคหนึ่งไดก็ใหคืนทรัพยสินใหแกผนู ั้น แตถาไมสามารถพิสูจนไดใหถือวาการยึดหรืออายัดตามวรรค
สองเปนการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง
การยื่ นคํ ารองขอผอนผั นตามวรรคสองใหเปนไปตามหลั กเกณฑวิ ธี การและเงื่ อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชนตามมาตรานี้คําวา “ทรัพยสิน” ใหหมายความรวมถึง
(๑) ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรองผลประโยชนและดอกผลของทรัพยสินดังกลาว
(๒) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผตู องหา
(๓) ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผูตองหาที่ไดรับ
ขาย จําหนวย โอนหรือยักยายไปเสียในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึดหรืออายัดและภายหลังนั้น
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เวน แตผู รับ โอนหรือผูรับ ประโยชนจ ะพิสูจ นตอคณะกรรมการไดวาการโอนหรือการกระทํานั้ น ได
กระทําไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน
มาตรา ๒๙ บรรดาทรัพ ยสิ น ซึ่ งพนั กงานอั ย การไดยื่น คํารองตอศาลตามมาตรา ๒๗
วรรคหนึ่งนั้น ใหศาลไตสวน หากคดีมีมูลวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้น เวนแตบุคคลซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินไดยื่นคํารองขอคืน
กอนคดีถึงที่สุดและแสดงใหศาลเห็นวา
(๑) ตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นไมไดเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
(๒) ตนเปนผูรับโอนหรือผูรับประโยชนและไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน
หรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ
2.5.5 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
ความตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวขัองกับงานวิจัย
มาตรา ๓ “ความผิดมูลฐาน” หมายความวา
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระ
จัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใครของผูอื่นและความผิดฐาน
พรากเด็กและผูเยาวความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณีหรือความผิดเกี่ยวกับ
การเปนเจาของกิจการคาประเวณีผูดูแลหรือผูจัดการ กิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี
หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี
(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทํา
โดยทุ จ ริ ต ตามกฎหมายว า ด ว ยการธนาคารพาณิ ช ย กฎหมายว าด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่งกระทําโดยกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงิน นั้น
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(๕) ความผิ ด ต อตํ าแหน งหน าที่ ร าชการ หรือ ความผิ ด ตอ ตํ าแหน งหน าที่ ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิดเกี่ ย วกับ การกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่
หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(๘) ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความวา
(๑) เงิน หรือทรัพยสิน ที่ ได มาจากการกระทําซึ่ งเปน ความผิด มูล ฐานหรือจากการ
สนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซึ่งเงิน
หรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒)
ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยน
สภาพไปกี่ครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏ
หลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด
มาตรา ๕ ผูใด
(๑) โอน รั บ โอน หรื อ เปลี่ ย นสภาพทรั พ ยสิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การกระทํ าความผิ ด เพื่ อ
ซุกซอน หรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะหรือหลังการ
กระทําความผิด มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) กระทํ าดวยประการใด ๆ เพื่ อปกปดหรืออําพรางลั กษณะที่แทจ ริงการไดมา
แหลงที่ตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
(๓) ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสิน โดยรูในขณะที่ ไดมา ครอบครอง หรือใช
ทรัพยสิน นั้นวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
มาตรา ๖ ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้นจะตอง
รับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา
(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถิ่น
ที่อยูในประเทศไทย
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ
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(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมาย
ของรั ฐ ที่ ก ารกระทํ า เกิ ด ขึ้ น ในเขตอํานาจของรัฐ นั้ น หากผูนั้ น ไดป รากฏตั ว อยู ในราชอาณาจั ก ร
และมิไดมีการสงตัวผูนั้น ออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗ ในความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ผู ใดกระทํ า การอยา งใดอยา งหนึ่ ง ดั ง ตอ ไปนี้
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนั บ สนุ น การกระทําความผิดหรือชวยเหลือผู กระทําความผิดกอนหรือขณะ
กระทําความผิด
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทํา
การใด ๆ เพื่อชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อใหได
รับประโยชนในการกระทําความผิด
ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพื่ อชวยบิดา มารดา
บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวา
ที่กฎหมายกําหนดไว สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา ๘ ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามที่ กําหนดไว
สําหรับ ความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ
มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
เพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามทีก่ ําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวาง
ของผู ส มคบทํ าใหการกระทํ านั้ น กระทํ าไปไมตลอดหรือกระทํ าไปตลอดแลว แตการกระทํ านั้น ไม
บรรลุผล ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น
ถาผูกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่ งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนั กงาน
เจาหนาที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้น หรือลงโทษผูนั้น
นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได
มาตรา ๑๓ เมื่ อมี การทํ าธุร กรรมกับ สถาบั น การเงิน ใหส ถาบัน การเงิน มีห นาที่ตอ ง
รายงาน การทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน
(๑) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมก็ตาม
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ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยัน
หรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงาน
ขอเท็จจริงนั้น ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา
มาตรา ๑๖ ใหผู ป ระกอบอาชี พ ดั งตอ ไปนี้ มี ห นาที่ ต อ งรายงานการทํ าธุ ร กรรมตอ
สํานักงาน ในกรณีเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ทั้งนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองเปนนิติบุคคล เวนแตในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยที่มี พยานหลักฐานอันสมควรวามีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํ า
ความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่ มิไดเปนนิ ติ
บุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจ สั่งเปนหนังสือใหผปู ระกอบอาชีพดังกลาวรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน
(๑) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนที่ปรึกษา
ในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓
(๒) ผู ป ระกอบอาชี พคาอั ญ มณี เพชรพลอย ทองคํ า หรือ เครื่อ งประดั บ ที่ ป ระดั บ
ดวยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา
(๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต
(๔) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย
(๕) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาด
และคาของเกา
(๖) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบ
ธุรกิจ ที่มิใชสถาบั นการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจสิน เชื่อสวน
บุคคล ภายใตการกํากับ หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๗) ผู ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก สที่ มิ ใชส ถาบั น การเงิน ตาม
ประกาศ กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสหรือตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(๘) ผู ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ บั ต รเครดิ ต ที่ มิ ใ ชส ถาบั น การเงิ น ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๙) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(๑๐) ผูป ระกอบอาชีพที่ ดําเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใชเปนสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ
ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายวามีความเสี่ยงที่อาจถูกใชเปนชองทางใน
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การฟอกเงิน หรือการสนั บ สนุ น ทางการเงิน แกการกอการราย ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ป รากฏวามี ขอเท็ จจริงใดที่ เกี่ย วของหรืออาจจะเปน ประโยชนในการยื น ยัน หรือ ยกเลิ ก
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวรายงานขอเท็จจริงนั้น
ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับผูมีหนาที่รายงานตามวรรค
หนึ่งดวยโดยอนุโลม เวนแตกรณีผูมีหนาที่รายงานดังกลาว เปนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง
มาตรา ๑๖/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรวา มูลนิธิ
สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรใด มีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเปนหนังสือให
มูลนิธิ สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรนั้นชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรือสั่งระงับการ
ทําธุรกรรม ดังกลาวไวเปนการชั่วคราวเปนเวลาตามที่สํานักงานกําหนด และในกรณีที่มีเหตุจําเปน
เลขาธิการหรือพนักงาน เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการอาจเขาไปในสถานที่
ดํ าเนิ น งานของมู ล นิ ธิ ส มาคมหรื อ องคก รไมแ สวงหากํ าไรนั้ น ในระหวางเวลาพระอาทิ ต ยขึ้ น ถึ ง
พระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบตามที่จําเปนได
มาตรา ๔๙ ภายใตบั งคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่ปรากฏหลักฐานเปนที่ เชื่อไดวา
ทรัพ ยสิ น ใดเปน ทรั พยสิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่ องใหพนั กงานอัย การ
พิจารณาเพื่อ ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาเรื่องดังกลาวยังไมสมบูรณพอที่จะยื่นคํารองขอให
ศาลมีคําสั่ง ใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการรีบแจงให
เลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน
ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเรื่องเพิ่มเติมไปใหพนักงานอัยการ
พิจารณา อีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งให
ทรัพยสินนั้นทั้งหมด หรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบ
เพื่อสงเรื่องใหคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการพิ จารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนด
สามสิบ วันนั บแตไดรับ เรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจ ฉัยชี้ขาดเปนประการใดให
พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ
เมื่ อ คณะกรรมการมี คําวินิ จ ฉัย ชี้ขาดไมใหยื่น คํารองหรือ ไมวินิ จ ฉัย ชี้ข าดภายใน
กําหนด ระยะเวลาและไดปฏิ บัติตามความเห็น ของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเรื่องนั้ น
เปนที่สุด และหามมิให มีการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะได
พยานหลักฐานใหมอันสําคัญซึ่งนาจะ ทําใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของแผนดิน
ไดและในกรณีเชนวานี้ถาไมมีผใู ดขอรับคืน ทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวันที่คณะกรรมการมี

76

คําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาด ภายในกําหนดระยะเวลา ใหสํานักงานดําเนินการ
นําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน และในกรณีที่มีผูมาขอรับคืน โดยใชสิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่ง
สามารถทําไดถึงแมจะเกินกวากําหนดสองปใหสํานักงานสงคืน ทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน หากไม
อาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืน เมื่อลวงพนหาปใหทรัพย
สินนั้นตกเปนของกองทุน ทั้งนี้หลักเกณฑวิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการ ทรัพยสินหรือเงินใน
ระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อศาลรับคํารองที่พนักงานอัยการยื่นตอศาลแลว ใหศาลสั่งใหปดประกาศไวที่ศาล
นั้น และ ประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถิ่นเพื่อใหผู
ซึ่งอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสินมายื่นคํารองขอกอนศาลมีคําสั่งกับใหศาลสั่งให
สงสําเนาประกาศไปยัง เลขาธิการเพื่อปดประกาศไวที่สํานักงานและสถานีตํารวจทองที่ที่ทรัพยสินนั้น
ตั้ งอยู แ ละถามี ห ลั ก ฐานแสดงวา ผู ใดอาจอางวาเปน เจาของหรื อ มี ส ว นไดเสี ย ในทรั พ ยสิ น ก็ ให
เลขาธิ ก ารมี ห นั งสื อ แจงใหผู นั้ น ทราบ เพื่ อใชสิ ท ธิ ดั งกลาว การแจงนั้ น ใหแจงโดยทางไปรษณี ย 
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่ปรากฏในหลักฐาน
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ งถาปรากฏขอ เท็ จ จริ งวามี ผู เสี ย หายในความผิด มู ล ฐานให
เลขาธิการขอให พนั กงานอั ยการยื่น คํ ารองขอใหศาลมี คําสั่งใหนํ าทรัพยสิน ที่ เกี่ ย วกับ การกระทํ า
ความผิดไปคืนหรือชดใชคืน ใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินดวยใน
คราวเดียวกัน และเมื่อศาลมีคําสั่ง ใหคืนทรัพยสินหรือชดใชใหผูเสียหายตามวรรคนี้แลวใหสํานักงาน
ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งศาลโดยเร็ว
มาตรา ๕๐ ผู ซึ่ ง อา งวา เปน เจา ของทรั พ ยสิ น ที่ พ นั ก งานอั ย การรอ งขอใหต กเปน
ของแผนดิน ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองกอนศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงใหศาลเห็นวา
(๑) ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หรือ
(๒) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
ผูซึ่งอางวาเปน ผูรับ ประโยชนในทรัพยสิน ที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปน ของ
แผนดิน ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําสั่ง โดยแสดงใหศาลเห็น
วาตนเปนผูรับ ประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ
มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แลว
หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซึ่ง

77

อางวาเปน เจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมขึ้น ใหศาลมีคําสั่ง
ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่เปนเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยสิน
ที่ ยึ ด หรื ออายั ดไวใหสํานั กงานสงเขากองทุ นกึ่งหนึ่ ง และสงใหกระทรวงการคลั งอี กกึ่ งหนึ่ง ถาเปน
ทรัพยสินอื่น ใหดําเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เพื่ อ ประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปน เจาของหรือ ผู รับ โอนทรัพ ยสิน ตาม
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดหรือ ไดรับโอนมาโดยไมสุจริตแลวแตกรณี
2.5.6 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
ความตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
และยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
“ติดยาเสพติด ” หมายความวา เสพยาเสพติดเปน ประจําติดตอกัน และตกอยูใน
สภาพที่จําเปนตองพึ่งยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ
“ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการบําบั ด
การติดยาเสพติดและฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพ
รางกายและจิตใจของผูซึ่งเสพยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยไมเสี่ยงตอการเปนผูติดยาเสพติด
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดในเขตพื้นที่ตาง ๆ ตามความเหมาะสม ประกอบดวยผูแทนกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน
คณะอนุกรรมการ แพทยหนึ่งคน นักจิตวิทยาหนึ่งคน นักสังคมสงเคราะหหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมี คุณ สมบั ติต ามที่ กําหนดในกฎกระทรวงไม เกิน สองคนเป น อนุกรรมการ และให ผู แทนกรมคุ ม
ประพฤติหนึ่งคนเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
แพทยตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงตั้งจากจิตแพทย ถาไมอาจแตงตั้งจิตแพทยให
แตงตั้งจากแพทยอื่นที่เหมาะสม
จํ า นวนคณ ะอนุ ก รรมการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด จะมี กี่ ค ณ ะให
คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งโดยคํานึงถึงปริมาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น
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อนุ กรรมการที่ ไม ได เป น ข าราชการประจํ าศูน ยฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด
ใหไดรับคาตอบแทนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให นํ าความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบั งคับ กับ คณะอนุ ก รรมการฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือไม
(๒) ติดตามดูแลการควบคุมตัวผู ตองหาในระหวางการตรวจพิ สูจ นห รือการฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) พิ จ ารณาย า ยตั ว ผู เข า รั บ การบํ า บั ด การติ ด ยาเสพติ ด หรื อ เข า รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหง
หนึ่ง รวมทั้งพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๔) พิจารณาอนุญาตใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดไดรับการปลอยชั่วคราว
(๕) แจ ง ผลการตรวจพิ สู จ น ห รื อ ผลการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ต อ
คณะกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
(๖) พิจารณาแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแกผูตองหาที่ถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดในฐานความผิดที่ระบุไวในมาตรา ๑๙
(๗) ติ ด ตามดู แ ลการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ของผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในเขตอํานาจของตนใหเปนไปตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๘) พิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓
(๙) เสนอแนะต อ คณะกรรมการเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารตรวจพิ สู จ น และวิ ธี ก ารฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๑๐) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจและหน า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๑๑) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หลั กเกณฑ และวิธีการในการพิจ ารณาตาม (๑) (๓) (๖) และ (๘) ให เป น ไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนแกการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
จัดตั้งและยุบเลิกศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา
ให ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด เป น หน ว ยงานในสังกัด กรมคุม ประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม
มาตรา ๑๕ ประกาศจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) กําหนดเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหชัดเจนโดยมีแผนที่แสดง
เขตดังกลาวไวทายประกาศดวย
(๒) กําหนดทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น สมควร รัฐ มนตรีอ าจประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เปลี่ยนแปลงเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือเปลี่ยนแปลงทองที่
ที่อยูในเขตอํานาจของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕ (๒) ก็ได
การเปลี่ยนแปลงเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่
แสดงเขตเดิมของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและเขตที่เปลี่ยนแปลงใหชัดเจนไวทายประกาศดวย
มาตรา ๑๗ ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแตละแหง ใหมีผูอํานวยการศูนย
ฟน ฟู สมรรถภาพผูติ ดยาเสพติ ดเปน ผูบังคั บบั ญชา รับ ผิดชอบในการปฏิ บัติ ราชการของศูน ยฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดของผูเขารับการตรวจพิสูจนที่ไดรับตัว
มาตามมาตรา ๑๙
(๒) ควบคุมตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ไวในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และดูแลใหผูเขารับการตรวจพิสูจน
หรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และขอบังคับตาง ๆ
(๓) ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดตามระเบียบที่กําหนด
(๔) ติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดซึ่งไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
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(๕) จัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด รวมทั้งผลการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเสนอตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๖) ออกขอบังคับของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติห นาที่อื่น ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดมอบหมาย
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่เห็ น สมควร ให รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
กําหนดใหสถานพยาบาล สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื่นใด
เปนสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวนอกเหนือจาก
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติ ด มี อํ า นาจกํ า หนดให ผู ค วบคุ ม สถานที่ นั้ น มี อํ า นาจหน า ที่ อ ย า งหนึ่ งอย า งใด เช น เดี ย วกั บ
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๗ ไดตามที่เห็นเหมาะสมกับสถานที่ดังกลาว
มาตรา ๑๙ ผูใดตองหาวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวในครอบครอง
เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท
และปริ ม าณที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง ถ าไม ป รากฏวาตอ งหาหรือ อยู ในระหวางถู ก ดําเนิ น คดี ใน
ความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มโี ทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล
ใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูตองหานั้นมาถึงที่ทํา
การของพนักงานสอบสวน เพื่อใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติด
ยาเสพติ ด เว น แต มี เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ มี เหตุ จํ าเป น อย างอื่ น ที่ เกิ ด จากตั ว ผูต อ งหานั้ น เอง หรื อ จาก
พฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทําใหไมอาจนําตัวผูตองหาไปศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาวได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาผูตองหามีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณใหพนักงาน
สอบสวนนําตัวสงศาลเพื่อมีคําสั่งใหตรวจพิสูจนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูตองหานั้นมาถึงที่ทํา
การของพนักงานสอบสวน
การสงไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด ใหศาลพิจารณาสงตัวไปควบคุม
เพื่ อตรวจพิสู จน ที่ศูนย ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่ อการตรวจพิ สูจน การฟ นฟู สมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ และลักษณะเฉพาะ
บุคคลประกอบดวย แลวใหศาลแจงคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทราบ
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ในระหวางการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินกระบวนการสอบสวนคดีตอไป และเมื่อสอบสวนเสร็จใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ
โดยไมตองสงผูตองหาไปดวย และแจงใหทราบวาผูตองหาถูกควบคุมตัวอยู ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวอยางแหงใด
ในระหว า งที่ ผู ต อ งหาถู ก ควบคุ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานสอบสวนหรื อ
พนักงานอัยการไมตองดําเนินการฝากขังหรือขอผัดฟองตามกฎหมาย
มาตรา ๒๐ ถาปรากฏวาผูตองหาผูใดเสพยาเสพติดกอน ขณะ หรือภายหลังที่ถูกจับกุม
เพื่อใหตนเองไดรับการสงตัวไปฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและไมตองถูกดําเนินคดีในขอหาฐาน
เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด
ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแจงใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี มารับตัว
ผูนั้นไปเพื่อดําเนินคดีตอไปตามกฎหมาย
ในระหว างที่ ร อพนั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานอั ย การมารั บ ตั ว ผู ตอ งหาไปเพื่ อ
ดําเนินคดีใหสถานที่ที่รับผูตองหาไวตรวจพิสูจนหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจควบคุม
ตัวผูตองหาไวไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี มารับตัว
ผูตองหาไปในทันทีที่สามารถกระทําได
มาตรา ๒๑ ในการตรวจพิ สูจ นผูตองหาตามมาตรา ๑๙ ให คณะอนุ กรรมการฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดดําเนินการใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิด
ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูเขารับการตรวจพิสูจน และตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด
การตรวจพิสูจนให กระทําใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับ ตัวผูนั้นไวใน
สถานที่ที่ตรวจพิสูจน เวนแตมีเหตุจําเปนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจสั่งให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน
หลักเกณฑและวิธีการตรวจพิสูจนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขา
รับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ใหจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและ
ใหแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบ ในกรณีเชนวานี้ ใหพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอ
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การฟองไวกอนจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาผูตองหาซึ่งไดรับแจงผลการตรวจพิสูจนตามวรรค
หนึ่ งไม มีสิ ทธิ ได รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ใหพ นักงานอัย การ
ดําเนินคดีตอไปและแจงผลใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทราบ
ถ า ผลการตรวจพิ สู จ น ไ ม ป รากฏว า ผู ต อ งหาเป น ผู เ สพหรื อ ติ ด ยาเสพติ ด ให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีตอไปตามกฎหมาย
ในกรณี ที่ ต อ งส งตั ว ผู ต อ งหาคื น ให พ นั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานอั ย การเพื่ อ
ดําเนินคดีตอไปใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใด
ฝาฝนมาตรา ๓๐ ใหผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือผูควบคุมสถานที่ที่รับตัว
ผูนั้นไวมีอํานาจลงโทษสถานหนึ่งหรือหลายสถาน ดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดการอนุญาตใหรับการเยี่ยมหรือการติดตอไมเกินสามเดือน
(๓) จัดใหอยูเดี่ยวครั้งละไมเกินสิบวัน
ในกรณีที่จําเปนตองมีการลงโทษบุคคลตามวรรคหนึ่งซึ่งเปนผูที่มีอายุไมถึงสิบแปดป
บริ บู ร ณ ให นํ า มาตรการลงทั ณ ฑ ต ามกฎหมายว าด ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลเยาวชนและครอบครัว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนด
ในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลว
ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาตามมาตรา ๑๙ และใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดมีคําสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไป แลวแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยัง
ดําเนินคดีอยูทราบ แลวแตกรณี
ในกรณี ที่ ผู เข ารั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ผู ใดแม จ ะได รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ แลว แตผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
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ยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานความเห็นไป
ยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินคดีผูนั้นตอไป
และใหนําความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูตองหาที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดแลวตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ศาลจะลงโทษผูนั้น นอยกวาที่ กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิ ดนั้ น เพี ย งใดหรือจะไม ล งโทษเลยก็ได ทั้ งนี้ โดยคํ านึงถึ งระยะเวลาที่ ผู นั้ น ได รับ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว
มาตรา ๓๕ ในการปฏิ บั ติการตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให กรรมการ อนุ กรรมการและ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
2.5.7 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐
ความตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
มาตรา ๓ บทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิได บัญญัติไวโดยเฉพาะให
นําบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร มาใชบังคับ
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
มาตรา ๔ หามมิใหนํ าบทบั ญญัติในหมวด ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน และหมวด ๔
อุทธรณและฎีกาแหงพระราชบัญญัตินี้ใช บังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยาง
“พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
“ยาเสพติ ด ” หมายความวา ยาเสพติ ด ตามกฎหมายวา ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา กฎหมายวาด วยการปองงกันการใช
สารระเหย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายวาดวยมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและกฎหมายวาดวย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา ความผิดตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด
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“เจ าพนั กงาน” หมายความวา เจ าพนั กงานตามกฎหมายวาด วยการป องและปราบปราม
ยาเสพติด และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ศาลอุทธรณ” หมายความวา ศาลอุทธรณซึ่งมิใชศาลอุทธรณภาค
มาตรา ๗ ในกรณี จํ าเปน และเพื่ อประโยชนในการดําเนิน การตามพระราชบัญ ญั ตินี้
เจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายแลวแตกรณี มีอํานาจปฏิบัติการอําพราง เพื่อการ
สืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
การอําพราง หมายความวา การดําเนินการทั้งหลายเพื่อปดบังสถานะหรือวัตถุประสงคของ
การดําเนินการโดยลวงผูอื่นใหเขาใจไปทางอื่น หรือเพื่อมิใหรูความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ในกรณี จําเปนเรงดวนและมีเหตุอันสมควรใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอําพราง
เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไปกอนแลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งโดยเร็ว การอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดําเนินการตามวรรคสามให
เปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาว
อยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย
การกระทําและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการอําพรางของเจาพนักงานตามมาตรานี้
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได
มาตรา ๘ ในกรณี จําเปน และเพื่ อประโยชนในการดําเนิน การตามพระราชบัญ ญั ตินี้
ใหเจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายแลวแตกรณี มีอํานาจครอบครองหรือใหมี
การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุมทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อการสืบสวนความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได
ผูซึ่งไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องนั้น
โดยในการมอบหมายใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของผูซึ่งไดรับมอบหมาย
การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม หมายความวา การครอบครองชั่วคราว
ซึ่งยาเสพติด เพื่อสงตอแกผูตองสงสัยวากระทําความผิดซึ่งอยูภายใต การกํากับ คําสั่ง หรือการสะกด
รอยติดตามของเจาพนักงาน ทั้งนี้ การสงตอนั้นใหรวมถึงการนําเขาหรือสงออกเพื่อการสงตอในหรือ
นอกราชอาณาจักรดวย
การขออนุญาต การอนุญาต การครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครองหรือการ
ใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย
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การกระทําและพยานหลักฐานที่ได มาจากการกระทําของเจาพนักงานตามมาตรานี้
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได
มาตรา ๙ ในกรณี ท่ีเจาพนั กงานขอใหบุคคลใดซึ่งมีความรูความเชี่ย วชาญเปนพิ เศษ
เฉพาะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหบุคคลนั้น
ไมตองรับผิดทางแพงเปนการสวนตัวในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น เวนแตจะไดกระทําดวยความ
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการ
มาตรา ๑๐ ในกรณี จําเปนและเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญั ตินี้
เจาพนักงานอาจรองขอใหพนักเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ดําเนินการใหได มาซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิด และการ
ดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดรับ
การรองขอ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามคํารองขอโดยปฏิบัติตามวิธีการในกฎหมายดังกลาว
เจ าพนักงานผู ใดเปดเผยหรือสงมอบข อมูลคอมพิวเตอรที่ได มาตามวรรคหนึ่งใหแก
บุคคลอื่น อันมิใชเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทํา
โดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว ตองระวางโทษเชนเดียวกับพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
มาตรา ๑๑ ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งพนักงาน
สอบสวนไดยึดสิ่งของไวตามกฎหมายและอางวาเปนยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวนสงสิ่งของที่ยึดนั้น
ภายในสามวันทําการนับแตเวลาที่พนักงานสอบสวนได รับสิ่งของนั้นไวเปนของกลางในคดี เพื่อให
ผูชํานาญการพิเศษตรวจพิสูจนและทําความเห็นเปนหนังสือรวมไวในสํานวนการสอบสวน เวนแตมี
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่ไมอาจสงสิ่งของที่ยึดนั้น ภายในกําหนดเวลาดังกลาวได โดยให
บันทึกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนที่ไมอาจดําเนินการดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย
2.5.8 นโยบายการบริหารราชการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 และขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ภายใต ก ารดํ า เนิ น การตามนโยบายของรัฐ บาล และกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ งาน
ตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2555 - 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจ
แหงชาติ(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใหถือเปน
นโยบายสําคัญและเรงดวนที่จะตองรวมกันขับเคลื่อนใหปรากฏผลชัดเจน เปนรูปธรรม ดังนี้
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ดานการแกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติ
1) มุงเนนการปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยใหมี
การซั กถาม สื บสวนขยายผลจับ กุมเครือขายผูรวมขบวนการดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเด็ดขาด
ทุกราย ตามมาตรา 100/2 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
2) ดํ าเนิ นการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรั พย สิ น ทั้ งการยึ ดทรั พย และ
การฟอกเงินกับผูเกี่ยวของกับยาเสพติดตามกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อทําลายเสนทางทางการเงินของ
เครือขายขบวนการลักลอบผลิตและคายาเสพติด
3) จัดระบบการเรงรัดสืบ สวนติดตามจับ กุมบุคคลตามหมายจับ ในคดีย าเสพติด
โดยใหมอบหมายขาราชการตํารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแตละหมายใหชัดเจน และให
ผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับดูแลและติดตามความคืบหนาทุกระยะ
4) มุงเนนการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงขนสงยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดน
เพื่อปองกันไมใหมีการลําเลียงยาเสพติดเขาไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหลงชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาตาง ๆ
5) สงเสริม สนับสนุน และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรม โครงการดาน
การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อตัด
วงจรการคายาเสพติด และไมใหมีผูเสพรายใหมเกิดขึ้น
6) เสริมสรางความรวมมือกับนานาประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบานที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศไทย
7) ดําเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับขาราชการตํารวจที่เขาไป
มีสวนเกี่ยวของพัวพันกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด
กํ า ชั บ การฝ ก และปฏิ บั ติ ต าม “คู มื อ การฝ ก ยุ ท ธวิ ธี ป ระจํ า สถานี ตํ า รวจ”
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2556
1) ใหทุกสถานีตํารวจจัดการฝกอบรมทางยุทธวิธีตาม “คูมือการฝกยุทธวิธีประจํา
สถานีตํารวจ” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2556 ทุกสัปดาห (อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) โดยให
หน.สน./สภ. เปนผูรับผิดชอบควบคุมการฝกใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
2) ใหผูบังคับชัญชาทุกระดับ ใหความสนใจในการสอดสอง กํากับดูแลและวิธีการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจอยางจริงจังและตอเนื่อง
3) ให จต. มีหนาที่ตรวจสอบการฝกของหน วยและให ถือเปน เรื่องสําคัญ ในการ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจที่จะตองปฏิบัติไดอยางเปนระบบตามขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติ แลวรายงานผลการตรวจให ตร. (ผาน สยศ.ตร.) ทราบ
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4) กรณีการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ซึ่งเกิดปญหาอันสืบเนื่องจากการที่ไมไดปฏิบัติ
ตาม “คูมือการฝกยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจ” ให หน.สน./สภ. เปนผูรับผิดชอบและรายงานชี้แจงให
ตร. (ผาน สยศ.ตร.) ทราบ ทุกกรณี

2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อมาเปนกรณีศึกษาเทียบเคียง และขอนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
วิทยา ราชแกว (2558) กลาวไวใน แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของตํารวจฝายสืบสวน กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด วาปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานเกิ ด จากการขาดเครื่ อ งมื อและอุ ป กรณ ในการปฏิ บั ติ ขาดความทั น สมั ย
ดานเทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงาน ไมมีความพรอมในการใชงาน เชน ยานพาหนะน้ํามันเชื้อเพลิงไม
เพี ยงพอ อาวุธ ป น วิทยุสื่อสาร ด านงบประมาณที่ ขาดความต อเนื่ อง และการขาดกําลั งพลระดั บ
ปฏิบัติการไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน การขาดสวัสดิการในการปฏิบัติงาน เชน เบี้ยเลี้ยง ที่พักอาศัย
ที่มีใหไมเพียงพอ ทําใหเกิดความเครียดดานคาใชจายที่ตองรับผิดชอบจายเอง ทําใหงานที่ออกมาไมมี
ประสิทธิภ าพ โดยวิทยา ราชแกว ไดเสนอแนวทางการพั ฒ นาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของ
ตํารวจฝายสืบสวนกองกํากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ดพบวา ควรพัฒนาดานนโยบายใน
การแตงตั้งขาราชการตํารวจในระดับสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย ควรสอบถามปญหาของงานที่ทํา
และ สวัสดิการที่พักอาศัยใหเพียงพอกับเจาหนาที่ตารวจ ที่ปฏิบัติงานอยู และการพัฒนาการทํางาน
โดยจัดให มีการส งไปฝ กอบรมความรูเพิ่ มเติมเพื่อทัน กับ เหตุการณ ตาง ๆ การกออาชญากรรมใน
ปจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาตาม เทคโนโลยีมีรูปแบบใหม ๆ ตลอดเวลาทาใหการสืบสวน มีความยากขึ้น
จึงควรใหมีการอบรมดานยุทธวิธีตาง ๆ ในการสืบสวนใหทันสมัย กับเหตุการณปจจุบันเพื่อใหงานที่
ออกมามีประสิทธิภาพ
รพี พัฒ น ศรีศิล ารักษ และ ธีร ะวัฒ น จัน ทึก (2560) กล าวไววา เพื่ อให การสอบสวนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต อ งและรวดเร็ ว ควรมี แ นวทางในการแก ไ ขป ญ หาข อ ขั ด ข อ งดั ง กล า วอั น
ประกอบดวยขอเสนอแนะหลายประการ เชน การกําหนดระเบียบหรือคําสั่งของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่วางแนวปฏิบัติใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยถูกตองรวดเร็วและเปนธรรม
มากยิ่งขึ้น การเขาสูตําแหนงพนักงานสอบสวนหรือตําแหนงอื่น ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติควร
เป น ไปด ว ยความโปร ง ใสตามระบบคุ ณ ธรรม รวมถึ งการกํ าหนดมาตรการในการส งเสริ ม สิ ท ธิ
สวัสดิการ และความเจริญกาวหนาในอาชีพราชการของพนักงานสอบสวน ทั้งนี้เพื่อจุดมุงหมายในการ
สอบสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได อันจะทําใหการสอบสวนเปนมาตรการทาง
กฎหมายที่ชวยอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนและสรางความเปนธรรมใหแกสังคมสืบไป
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ณรงค กุลนิเทศ และคณะ (2555)การพัฒนารูปแบบการสืบสวนเพื่อการปราบปราม
ยาเสพติ ด ในชุ ม ชนควรนํ า รู ป แบบการสื บ สวนเพื่ อ การปราบปรามยาเสพติ ด ในชุ ม ชนไปใช ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งการดักฟง (Wire Tap) การใช
เจ าหน าที่ อํ า พราง (Undercover Operations) การควบคุ ม การส งมอบ (Controlled Delivery)
การล อ ให ก ระทํ า ผิ ด (Entrapment) การสะกดรอยด ว ยเครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic
Surveillance) และการถายภาพสะกดรอยติดตาม (Photograph Surveillance) แตสิ่งสําคัญที่สุด
คือ การสรางการมีสวนรวมของชุมชน (Public Participation) คือ ตองทําใหชุมชนเขามามีสวนรวม
และเขามาใหขอมูลกับเจาหนาที่ใหมากที่สุด
จรั ส บุ ญ ลา (2558) กล าวไว ใน ประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารงานสื บ สวนของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ปจจัยดานการสืบสวนหาแหลงขาว การสืบประวัติความเปนมาของ
ผูเ สียหาย การตั้งประเด็นในการสืบสวน สอบสวนการสืบสวนประวัติความเปนมาของผูตองสงสัยสงผล
ตอประสิทธิภาพในการบริหารงานสืบสวน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ ดานการสืบสวนหาแหลงขาวควร
สืบสวนหาขาวโดยทางลับหรือจากแหลงขาวตาง ๆ เปนประโยชนตองานสืบสวน ดานการสืบประวัติ
ความเปนมาของผูเสียหาย ควรสืบสวนประวัติความเปนมาของผูเสียหายในทุกประเด็นเพื่อรวบรวม
หาขอพิรุธที่สําคัญ ดานการตั้งประเด็นในการสืบสวนสอบสวน ควรตั้งประเด็นการสืบสวนออกเปน
หลายประเด็น และดานการสืบสวนประวัติความเปนมาของผูตองสงสัย ควรมีทักษะและประสบการณ
ของเจาหนาที่ตํารวจเปนคุณสมบัติที่สําคัญในการสืบสวน
รุจธนากิตติ์ พรหมอนุมัติ (2554) เสนอไวใน การพัฒนางานดานสืบสวนของกองกํากับ
การสื บ สวนสอบสวน 3 กองบั งคั บ การสื บ สวนสอบสวน ตํ า รวจภู ธ รภาค 9 พบประเด็ น ที่ เป น
ประโยชนในการเสริมสราง และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดานสืบสวน มีความ
จําเป นอยางยิ่ง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหงานมากขึ้น อีกทั้งกอให เกิดปญหา
ภายในหน ว ยงานน อ ยลง การจั ด อบรมนั้ น ต อ งมี ก ารอบรมตั้ ง แต ร ะดั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาจนถึ ง
ผูใตบังคับบัญชาดวยเชนกันจึงตองมีการนําหลักเกณฑและหาแนวทางแกไข ในดานการพัฒนางาน
ดานวิชาการ การพัฒนางานดานการบริการ การพัฒ นาดานอุปกรณ การพัฒ นาดานกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาดานความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ ประสบการณใน
การทํางาน และควรมีการสงเสริมและจัดอบรมเพิ่มเติม

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษา “โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพั ฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหน า ที่
ตํ า รวจเพื่ อ รั บ มื อ กั บ คดี ย าเสพติ ด ” เป น การวิ จั ย แบบผสมผสานระหว า งการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ระบวนการบริ ห ารงานสื บ สวน
สอบสวนคดียาเสพติด และจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา
กระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด วิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

สถานการณ การแพร ร ะบาดของยาเสพติดที่กระจายไปทั่ว โลก โดยพื้น ที่ที่พบการแพร
ระบาดมากที่สุดจะอยูบริเวณประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลีย (World Drug Report 2018) กลายเปนปญหา
ที่ทั่วโลกใหความสําคัญและพยายามรวมมือกันตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด ประเทศไทย
ก็เปนประเทศหนึ่งที่ไดเผชิญกับปญหายาเสพติดเชนเดียวกันและนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อันเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาทางสังคมที่เริ่มตั้งแตปญหาครอบครัวแตกแยก กอเหตุชิงทรัพย
วิ่งราวทรัพย ลักขโมยทรัพยสิน ปญหาการขมขืนกระทําชําเรา การใชความรุนแรง การทํารายรางกาย
การฆาตกรรม และยกระดับไปสูการเปนปญหาอาชญากรรมที่สงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนทั่วไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสวนรวมของ
ประเทศ อันสงผลกระทบดานลบไปสูทุกภาคสวนของสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไขปญหายาเสพติดกันอยางจริงจังและตอเนื่อง
การแพรระบาดยาเสพติด และปญหาอุปสรรคในปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในการ
ดําเนินคดียาเสพติดในขางตน กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร จึงไดจัดทําโครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการสืบสวนสอบสวนเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับกับคดียาเสพติด เพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่
ตํารวจในทุกระดับของสํานักงานตํารวจแหงชาติรูเทาทันและสามารถรองรับตอสถานการณดังกลาว
ซึ่งจะนําไปสูการสรางองคความรูในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติใน
อนาคตตอไป เพื่อการใหไดขอมูลเหลานี้จําเปนตองศึกษาจากบุคคลที่มีประสบการณและสามารถ
เขาถึงขอมูลอยางแทจริงจากกลุมตัวอยางจึงใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนวิธีใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1.1 ประชากรในการศึกษา
3.1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.1.3 วิธีการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล
3.1.4 การวิเคราะหขอมูล
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3.1.1 ประชากรในการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรในการศึกษาเปนผูใหขอมูลสําคัญ โดยเชิง
คุ ณภาพด ว ยการสั มภาษณ เ ชิ งลึ ก (In-depth Interview) และเชิ งปริ มาณ (แบบสอบถาม) จึ งได
กําหนดกลุมตัวอยางซึ่งมีความเกี่ยวของกับการการวิจัย โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก
1) เจาหนาที่ตํารวจสายงานสืบสวน
2) เจาหนาที่ตํารวจสายงานสอบสวน
3.1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การเก็บขอมูล เชิ งคุ ณภาพมีวัตถุป ระสงค เ พื่ อนําขอมูลมาพัฒ นาเปนแบบสอบถาม
ซึ่งจะนําไปใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณตอไป ในการเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ใช
การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จึงได
สรางแบบสัมภาษณใหเหมาะสมดังนี้
1) การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนงานศึกษาวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข อง เพื่ อนํ า มากํ า หนดเป น กรอบแนวทางในการสร างแบบสัมภาษณใ หไ ดข อ มูล ตรงตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา
2) สรางแบบสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลจากกลุมประชากรในการศึกษา โดยจะกําหนด
ขอคําถามเพื่อใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นกระบวนการสืบสวนสอบในคดียาเสพติด
3) เมื่ อ ได แ บบสั ม ภาษณ แ ล ว นํ า ไปปรึ ก ษาผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู
ดานระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใหไดแบบสัมภาษณท่ีมีแนวคําถามเจาะลึกตรงตามประเด็นและครอบคลุม
วัตถุประสงคของการศึกษา
4) นํ า ข อ เสนอแนะจากผู เ ชี่ ย วชาญไปปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให
แบบสัมภาษณใหความสมบูรณและครบถวนมากที่สุด
ประกอบด ว ยแนวคํ า ถามเกี่ ย วกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านในสายงานสื บ สวน
ซึ่ งสอบถามในด า นโครงสร า งสายบัง คั บ บั ญ ชา ดานขั้น ตอนการสืบ สวน ดานขั้น ตอนการจั บ กุ ม
และการรวบรวมพยานหลั กฐาน ดานกฎหมายยาเสพติด และในสายงานสอบสวนประกอบดวย
แนวคําถามในดานโครงสรางสายบังคับบัญชา ดานขั้นตอนในการสอบสวน ดานขั้นตอนการฟองศาล
ดานกฎหมายยาเสพติด และกระบวนการปฏิบัติงานในคดียาเสพติด (ปรากฏในภาคผนวก ก)
3.1.3 วิธีการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณตัวตอตัวกับผูถูกสัมภาษณ โดยในการเก็บ
ขอมูลแตละครั้ง ผูวิจัยไดติดตอกับผูถูกสัมภาษณกอนเพื่อขออนุญาตเขาไปสัมภาษณ พรอมกับสง
แบบสัมภาษณใหกอนเพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดมีการเตรียมขอมูลใหพรอม หลังจากที่ไดทําการนัดหมาย
แล ว ก็ จ ะเข า ไปสั มภาษณ โ ดยขออนุญ าตบัน ทึ กเสีย งในการสัมภาษณ เพื่อนํามาใชเปน ข อ มู ล ดิ บ
ในการวิจัยตอไป
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สํ า หรั บ กํ า หนดการสัมภาษณ กลุ มตัว อยางแตล ะคน จะใชเวลาประมาณ 1 ถึ ง 2
ชั่ ว โมงต อการสั มภาษณ ตัว อย า งหนึ่งตัว อยาง เมื่อกลุมตัว อยางใหสัมภาษณกับ ผูวิจัย ก็จ ะทําการ
บันทึกเสียงของตัวอยางไว เพื่อนํามาทําการถอดเทป จัดเก็บและวิเคราะหภายหลัง
3.1.4 การวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ไดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแลวผูวิจัยไดดําเนินการจัดเตรียมขอมูลดิบ
และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ
1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
2) การจัดวางระเบียบขอมูลใหอยูในทิศทางเดียวกัน โดยใหสอดคลองและตรงกั บ
กรอบแนวคิ ดในการวิ จั ย เพื่ อให ส ะดวกตอ การนํา ขอ มูล ดิ บ มาสังเคราะห และแปลผล ตลอดจน
หาขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเริ่มตั้งแตการถอดเทป การตรวจสอบ การจัดเก็บ
และการจัดระเบียบขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่พรอมจะนํามาวิเคราะหตอไป
3) ทําการสรุปและอภิปรายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลขางตน เพื่อนําไปใชเปน
กรอบแนวคิดหรือกําหนดตัวแปรในการศึกษา สําหรับสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
ตอไป

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

ตามที่ไดกลาวมาแลว งานวิจัยนี้เปนการผสมผสานระหวางงานวิจัยเชิงคุณภาพกับงานวิจัย
เชิงปริมาณ โดยขอมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพไดถูกนํามาใชเพื่อสรางเครื่องมือในการเก็บ ข อมูล
เชิงปริมาณซึ่งจะทําใหไดเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือและตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัย
สําหรับขั้นตอนในการวิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยวิธีการดังนี้
3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.4 การวิเคราะหขอมูล
3.2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เก็บขอมูลโดยวิธีสุมตัวอยางจากประชากรศึกษาแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) ดวยการแบงประชากรออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางเจาหนาที่
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน เพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนในคดี
ยาเสพติด และกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนเพื่อศึกษาวิเคราะห
กระบวนการบริหารงานสอบสวนในคดียาเสพติด รวมถึงนําผลการวิเคราะหในขางตนมาจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดี
ยาเสพติด แลวพิจารณาเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) โดยการสุมตัวอยาง
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แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ซึ่งแบงพื้นที่ตามเขตรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ คือ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค 1 - 9 และ บช.ปส.
ประชากร
ประชากรเชิงปริมาณ คือ เจาหนาที่ตํารวจสายงานสืบสวน และพนักงานสอบสวน
ประชากรเชิ ง คุ ณ ภาพ คื อ บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห งชาติ ประกอบด ว ย
เจ าหน า ที่ ตํา รวจสายงานสืบสวน ผบก./ผู แทน หัวหนาพนั กงานสอบสวน/ผูแทน และฝ ายสื บสวน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กลุมละ 10 ตัวอยาง
ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) และตํารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
โดยการสุมตัวอยางในพื้นที่เปาหมาย โดยใชขนาดตัวอยางจาก Taro Yamane ณ ระดับความคิดเห็น
95% ที่มีขนาดประชากรจํานวนมากนับไมถวน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน +- 3% ขนาดตัวอยาง
เทากับ 1,000 คน
ขนาดของกลุมตัวอยาง
1. เจ า หน า ที่ ตํ า รวจสายงานสืบ สวนของกองบั ญ ชาการตํา รวจนครบาล (บช.น.)
ทําการศึกษา 3 กองบังคับการตํารวจนครบาล (บก.น.)ๆ ละ 60 ตัวอยาง รวมจํานวน 180 ตัวอยาง
2. เจาหนาที่ตํารวจสายงานสืบสวนของตํารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9) ทําการศึกษา
ตํารวจภูธรภาค (ภ.) ละ 3 ตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.)ๆ ละ 60 ตัวอยาง รวมจํานวน 1,620 ตัวอยาง
3. เจ า หน า ที่ ตํา รวจสายงานสอบสวนของกองบัญ ชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)
ทําการศึกษา 3 กองบังคับการตํารวจนครบาล (บก.น.)ๆ ละ 35 ตัวอยาง รวมจํานวน 105 ตัวอยาง
4. เจาหนาที่ตํารวจสายงานสอบสวนของตํารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9) ทําการศึกษา
ตํารวจภูธรภาค (ภ.) ละ 3 ตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.)ๆ ละ 35 ตัวอยาง รวมจํานวน 945 ตัวอยาง
5. เจาหนาที่ตํารวจสายงานสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(บช.ปส.) จํานวน 35 ตัวอยาง
3.2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เพื่ อให สอดคล องกั บวิ ธี การเก็ บข อมู ล ผู วิ จั ยได เลื อกเครื่ องมื อที่ ใช ในการเก็ บข อมู ล
คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ซึ่งถูกพัฒนาหรือออกแบบใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
ตามขั้นตอน ดังนี้
1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดและ
ระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดตัวแปรในการศึกษา และกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
2) นํากรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษา และขอมูลจากการสัมภาษณขอมูลเบื้องตนจากผูมี
สวนเกี่ยวของทั้งในสวนของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนและในสายงานสอบสวนใน
คดียาเสพติด เพื่อนํามาสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลภาคสนาม
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3) ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมา
ไปเสนอผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง และพิจารณาความเหมาะสมดานการใชถอยคํา
จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4) นําแบบสอบถามที่ไดพัฒนาขึ้นมาไปทดสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม) กับเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขาราชการตํารวจ และประชาชนทั่วไป ที่ไมใชเปนกลุม
ตัวอยาง กลุมละ 30 ตัวอยาง เพื่อวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหา
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า (α-coefficient) ของครอนบาค(Cronbach Alpha Coefficient) พบว า
แบบสอบถามสํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจในสายงานสอบสวน ค า ความเชื่ อ ถื อ ได เ ท า กั บ 0.730
และแบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสืบสวน คาความเชื่อถือไดเทากับ 0.905
5) นําผลการทดสอบไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได
เพื่อจัดทําใหเปนแบบสอบถามที่สมบูรณหลังจากนั้นก็จะไดแบบสอบถามที่สามารถนําไปใชในการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณตอไป
แบบสอบถามเชิงปริมาณที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 2 ชุด
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
แบงเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย ขอมูลยศ, ตําแหนง, อายุราชการ และระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานนี้
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนตอการ
พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ประกอบดวย
- โครงสรางการบังคับบัญชา
- ขั้นตอนการสืบสวน
- ขั้นตอนการจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน
- กฎหมายยาเสพติด
ลักษณะคําถามในสวนที่ 2 เปนคําถามที่แสดงระดับความคิดเห็น ตามเทคนิคลิเคอร
สเกล จะให ค ะแนนเรี ย งลํ า ดั บ และถื อ ว า คะแนนเป น มาตรส ว นประมาณค า (Rating Scale)
แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก
ระดับความคิดเห็น
คาน้ําหนักคะแนน
นอยที่สุด
มีคาเทากับ 1 คะแนน
นอย
มีคาเทากับ 2 คะแนน
ปานกลาง
มีคาเทากับ 3 คะแนน
มาก
มีคาเทากับ 4 คะแนน
มากที่สุด
มีคาเทากับ 5 คะแนน
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ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้นเพื่อนําไป
กําหนดชวงของระดับความคิดเห็น โดยใชสูตรการคํานวณทางสถิติ ดังนี้
ความกวางของอันตรภาคชั้น
= คาพิสัย/จํานวนชั้น
= (5-1)/5
= 0.8
ผลการแบงระดับความคิดเห็น กําหนดออกเปนชวง ๆ ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
อยูในเกณฑ “ความคิดเห็นนอยที่สุด”
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 “ความคิดเห็นมากที่สุด”
ส ว นที่ 3 ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เป น คํ า ถามปลายเป ด (Open Ended)
ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
แบงเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย ขอมูลยศ, ตําแหนง, อายุราชการ และระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานนี้
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนตอการ
พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ประกอบดวย
- โครงสรางการบังคับบัญชา
- ขั้นตอนการสอบสวน
- ขั้นตอนการฟองศาล
- กฎหมายยาเสพติด
ลักษณะคําถามในสวนที่ 2 เปนคําถามที่แสดงระดับความคิดเห็น ตามเทคนิคลิเคอร
สเกล จะให ค ะแนนเรี ย งลํ า ดั บ และถื อ ว า คะแนนเป น มาตรส ว นประมาณค า (Rating Scale)
แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก
ระดับความคิดเห็น
คาน้ําหนักคะแนน
นอยที่สุด
มีคาเทากับ 1 คะแนน
นอย
มีคาเทากับ 2 คะแนน
ปานกลาง
มีคาเทากับ 3 คะแนน
มาก
มีคาเทากับ 4 คะแนน
มากที่สุด
มีคาเทากับ 5 คะแนน
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ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้นเพื่อนําไป
กําหนดชวงของระดับความคิดเห็น โดยใชสูตรการคํานวณทางสถิติ ดังนี้
ความกวางของอันตรภาคชั้น
= คาพิสัย/จํานวนชั้น
= (5-1)/5
= 0.8
ผลการแบงระดับความคิดเห็น กําหนดออกเปนชวง ๆ ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
อยูในเกณฑ “ความคิดเห็นนอยที่สุด”
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 “ความคิดเห็นมากที่สุด”
ส ว นที่ 3 ข อคิ ดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งเปน คําถามปลายเปด (Open Ended)
3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลภาคสนามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือ 2 ประเภท คือแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) จั ด ประชุ ม ข า ราชการตํ า รวจที่ ร ว มกั น เก็ บ ข อ มู ล ภาคสนาม เพื่ อ ชี้ แ จงถึ ง
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย รูปแบบและขั้นตอนในการเก็บขอมูลภาคสนาม ขอพึงระวังในการ
ปฏิบัติในการเก็บขอมูล และการบันทึกขอมูลตามโปรแกรม
2) จําแนกประเภท แจกจายแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหกับทีมงานที่รวมเก็บ
ขอมูล เพื่อตรวจเช็คจํานวนและประเภทใหถูกตองตามพื้นที่
3) รวบรวมแบบสอบถามจากการเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนาม โดยทํ า การตรวจสอบ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม จําแนกแบบสอบถาม และบันทึกขอมูลดวยโปรแกรมประมวลผล
4) รวบรวมแบบสัมภาษณจากการสัมภาษณ และนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปขอมูล
ตามแบบสัมภาษณ
5) การบรรณาธิกรณขอมูล (Data editing) โดยนําขอมูลมาตรวจสอบ แกไข รวบรวม
และดําเนินการสรุปรายงานเปนรูปเลม เพื่อเผยแพรนําเสนอตอไป
3.2.4 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิ เ คราะห ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัย จะดําเนินการเมื่อเก็ บ รวบรวมข อมูลจาก
ตั ว อย า งและนํ า มาตรวจสอบความถูกตอง หากแบบสอบถามใดไมส มบูร ณหรือมีความชัดแจงวา
ตัวอยางไมไดตั้งใจในการตอบคําถาม ก็จะถูกคัดทิ้งไมนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล หลังจากนั้นจึง
ดําเนินการบันทึกขอมูลดิบลงในไฟลขอมูล เพื่อเตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะหและประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปตอไป โดยจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนที่จะทําการวิเคราะห
37
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ผลการศึกษา

1) วิเคราะหเพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง และนําเสนอ

2) วิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยการพรรณนาเนื้อหา
3.2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทําการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคล
โดยใชคาความถี่ (Frequency), รอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (xˉ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่อนําเสนอลักษณะทั่วไปของตัวอยาง และระดับความคิดเห็นของตัวอยาง ตลอดจนขอเสนอแนะ
และข อ คิ ด เห็ น ในการแปรผลคะแนนที่ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามแล ว ใช ค า เฉลี่ ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมทั้งหมดเปนเกณฑ
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริ มาณของกลุ มตัวอย างเจ าหนาที่ตํ ารวจที่ ปฏิบัติหน าที่
ในสายงานสื บ สวนและสอบสอน และการสังเคราะหขอมูล ในเชิง คุณภาพโดยการสัมภาษณ จ าก
ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีประสบการณในการสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด ผูวิจัยไดสรุป
ขอเสนอแนะจากการศึกษาในเบื้องตน และจัดการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สพฐ.ตร., กมค., บช.น., ภ.7, สบส., กง. และสมาคมพนักงาน
สอบสวน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้
37
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
โครงการวิจัย “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่
ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด” แบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลจากการสํารวจหรือจากการวิจัยเชิงปริมาณ
สวนที่ 2 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด

4.1 ผลการศึกษาขอมูลจากการสํารวจหรือจากการวิจัยเชิงปริมาณ

4.1.1 กลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
1) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
ขอมูลทั่วไป

1. หนวยงาน
บช.น.
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3
ภาค 4
ภาค 5
ภาค 6
ภาค 7
ภาค 8
ภาค 9

จํานวน
(n = 1,923)

รอยละ
(100.00)

201
161
203
177
206
193
213
204
196
169

10.45
8.37
10.56
9.20
10.71
10.04
11.08
10.61
10.19
8.79
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
2. 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. พิเศษขึ้นไป
3. ตําแหนง
1) ผูบังคับหมู
2) รองสารวัตร
3) สารวัตร
4) รองผูกํากับการ
5) ผูกํากับการ
6) สูงกวาผูกํากับการขึ้นไป
4. อายุราชการ
1) ไมเกิน 10 ป
2) 11 - 20 ป
3) 21 - 30 ป
4) 31 - 40 ป
5) 41 ปขึ้นไป
5. ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
1) ไมเกิน 5 ป
2) 6 - 10 ป
3) 11 - 15 ป
4) 16 - 20 ป
5) 21 - 25 ป
6) 26 - 30 ป
7) 31 ปขึ้นไป

จํานวน
(n = 1,923)

รอยละ
(100.00)

336
916
533
138
-

17.47
47.63
27.72
7.18
-

1249
532
101
41
-

64.95
27.67
5.25
2.13
-

491
463
727
222
20

25.53
24.08
37.81
11.54
1.04

735
523
222
239
103
73
28

38.22
27.20
11.54
12.43
5.36
3.80
1.46
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จากตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
สืบสวน ซึ่งอยูในพื้น ที่ บช.น. และ ภาค 1 - 9 ทั้งหมดจํานวน 1,923 คน พบวา กลุมตัว อย าง
สวนใหญอยูในชั้นยศ จ.ส.ต. - ด.ต. จํานวน 916 คน คิดเปนรอยละ 47.63 ดํารงตําแหนงผูบังคับ
หมู จํานวน 1,249 คน คิดเปนรอยละ 64.95 มีอายุราชการระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 727 คน
คิดเปนรอยละ 37.81 และระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนไมเกิน 5 ป จํานวน 735 คน
คิดเปนรอยละ 38.22
2) ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนตอการพัฒนา
งานสืบสวนคดียาเสพติด
ตารางที่ 2 ความคิ ดเห็ น ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบ สวนตอการ
พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ในภาพรวม
ความคิดเห็น

x̄

S.D.

รอยละ

ระดับความคิดเห็น

ลําดับที่

โครงสรางการบังคับบัญชา
ขั้นตอนการสืบสวน
ขั้นตอนการจับกุม และ
การรวบรวมพยานหลักฐาน
กฎหมายยาเสพติด
รวม

4.29
4.46

0.63
0.64

85.85
89.25

มากที่สุด
มากที่สุด

4
2

4.47

0.60

89.31

มากที่สุด

1

4.39
4.44

0.65
0.63

87.75
88.89

มากที่สุด
มากที่สุด

3

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็น ของกลุมตัว อยางเจาหนาที่ตํา รวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ในพื้นที่ บช.น. และ ภาค 1 - 9
จํานวน 1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.44 คิดเปนรอยละ 88.89
เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด”
ทุกดาน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในดานขั้นตอนการจับกุม และการรวบรวมพยานหลักฐานเปน
ลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.31 รองลงมา คือ ในขั้นตอนการสืบสวน คาเฉลี่ย
4.46 คิดเปนรอยละ 89.25 ในดานกฎหมายยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.75
และในดานโครงสรางการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.85 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ความคิ ดเห็ น ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบ สวนตอการ
พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา
นอย
ที่สุด
(1)
1.ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยาง 13
ที่ดีในฐานะผูนํา
2.ผูบั งคั บ บั ญชาควรเป ดโอกาสและยอมรั บ ให 19
ผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็น
3.ในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสืบสวน 46
ยาเสพติดออกจากคดีอื่นอยางชัดเจน
4.ควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ใน 12
สายงานสืบสวนใหเพียงพอตอปริมาณคดียาเสพติด
5.ควรเพิ่ ม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ อาทิ เงิ น รางวั ล 24
เงิ นประจํ าตํ าแหน ง ค าตอบแทนรายคดี ให กั บ
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
รวม
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก
กลาง
(2) (3) (4)
53 293 722

มาก
ที่สุด
(5)
842

4.21 0.85 84.20

79

324 721

780

4.13 0.90 82.51

68

288 631

890

4.17 0.97 83.41

32

203 636 1,040 4.38 0.79 87.67

32

108 411 1,348 4.57 0.78 91.48

x̄

S.D.

รอยละ

4.29 0.63 85.85

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา
ในพื้นที่ บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํานวน 1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย
4.29 คิดเปนรอยละ 85.85
เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยูในเกณฑ
มากที่สุด และอยูในเกณฑมาก โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 คือ ควรเพิ่ม
ขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินรางวัล เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี ใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่
ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน มีคาเฉลี่ย 4.57 คิดเปนรอยละ 91.48 รองลงมา คือ ควรเพิ่ ม
จํ า นวนเจ า หน า ที่ ตํ า รวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสายงานสื บ สวนให เ พี ย งพอต อ ปริ ม าณคดี ย าเสพติ ด
มีคาเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.67 และผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอย างที่ดี
ในฐานะผูนํามีคาเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.20 ตามลําดับ
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และกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก คือ ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาส
และยอมรั บ ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาร ว มแสดงความคิ ด เห็ น มี ค า เฉลี่ ย 4.13 คิ ด เป น ร อ ยละ 82.51
และประเด็นในระดับ สถานีตํ ารวจควรแยกสายงานสื บสวนยาเสพติดออกจากคดีอื่น อย างชั ดเจน
มีคาเฉลี่ย 4.17 คิดเปนรอยละ 83.41
ตารางที่ 4 ความคิ ดเห็ น ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบ สวนตอการ
พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานขั้นตอนการสืบสวน
นอย
ที่สุด
(1)
1.ควรตรวจสอบ วิ เ คราะห ข อ มู ล การข า วให 7
ครอบคลุม ครบถวนกอนดําเนินการวางแผนจับกุม
2.ควรรวบรวมพยานหลั ก ฐานให ถู ก ต อ งตาม 7
ระเบียบและวิธีปฏิบัติแตละประเภท
3.ควรสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหนาที่ 18
สืบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ
4.ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 21
เพื่อรองรับการสืบสวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
5.ควรอบรมเพิ่ มเติ มความรู ด านกฎหมายและด าน 16
ยุทธวิธี อาทิ เทคนิคการเปนสายลับ/แฝงตัว/การลอซื้อ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนคดียาเสพติด
รวม
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก มาก
x̄ S.D. รอยละ
กลาง
ที่สุด
(2) (3) (4)
(5)
33 176 697 1,010 4.39 0.75 87.77
29

181 727

979

4.37 0.75 87.48

33

123 439 1,310 4.55 0.77 91.10

38

97

32

183 618 1,074 4.41 0.79 88.10

395 1,372 4.59 0.77 91.81

4.46 0.64 89.25

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็น ของกลุมตัว อยางเจาหนาที่ตํา รวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานขั้นตอนการสืบสวน
ซึ่งอยูในพื้นที่ บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํานวน 1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด ”
มีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.25
เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด”
ทุ กด า น โดยพบว า ระดั บ ความคิ ดเห็น เปน ลําดับ ที่ 1 คือ ควรสนับ สนุน อุป กรณ และเทคโนโลยี
ที่ ทัน สมั ย เพื่ อรองรั บ การสื บ สวนคดีเกี่ย วกับ ยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.59 คิดเปน รอยละ 91.81
รองลงมา คือ ควรสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ มีคาเฉลี่ย
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4.55 คิดเปนรอยละ 91.10 ควรอบรมเพิ่มเติมความรูดานกฎหมายและดานยุทธวิธี อาทิ เทคนิค
การเปนสายลับ/แฝงตัว/การลอซื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนคดียาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.41
คิดเปนรอยละ 88.10 ควรตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลการขาวใหครอบคลุม ครบถวนกอนดําเนินการ
วางแผนจับกุมมีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.77 และ ควรรวบรวมพยานหลักฐานใหถูกตอง
ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติแตละประเภทมีคาเฉลี่ย 4.37 คิดเปนรอยละ 87.48 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ความคิ ดเห็ น ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติห นาที่ในสายงานสืบ สวนตอการ
พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานขั้นตอนการจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน
นอย
ที่สุด
(1)
1.เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน 15
ควรศึ กษาหาความรู เพิ่ มเติ ม และฝ กอบรมทาง
ยุทธวิธีตํารวจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในจับกุม
2.ควรปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการจั บ กุ ม อย า ง 7
เครงครัด เพื่อปองกันการรองเรียนในภายหลัง
3.ควรบั นทึ กภาพถ ายหรื อวี ดี โอขั้ นตอนปฏิ บั ติ งาน 17
ทุ กขั้ นตอน เพื่ อใช เป นหลั กฐานทางคดี และกรณี เกิ ด
การรองเรียน
4.ควรจั ด ทํ า บั น ทึ ก จั บ กุ ม ผู ต อ งหาให ล ะเอี ย ด 9
ครบถวน ถูกตอง
5.ควรอนุโลมเรื่องระเบียบการแตงกาย, ทรงผม 20
ให กั บ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจในสายงานสื บ สวนเพื่ อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
6.ควรเสนอหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งพิ จ ารณาลด 20
ขั้นตอนในการขอหมายคน/หมายจับ
7.ควรจั ด ทํ า บั น ทึ ก ยึ ด ทรั พ ย สิ น เกี่ ย วกั บ คดี ให 9
ละเอียด ถูกตอง ครบถวน
รวม
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก
กลาง
(2) (3) (4)
20 194 721

มาก
ที่สุด
(5)
973

x̄

S.D.

รอยละ

4.36 0.77 87.22

26

134 598 1,158 4.49 0.72 89.89

35

212 660

26

109 563 1,216 4.53 0.71 90.69

27

139 414 1,323 4.56 0.78 91.13

22

137 541 1,203 4.50 0.77 90.01

25

120 680 1,089 4.46 0.71 89.28

999

4.35 0.81 86.93

4.47 0.60 89.31
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็น ของกลุมตัว อยางเจาหนาที่ตํา รวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานขั้นตอนการจับกุมและ
การรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งอยูในพื้นที่ บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํานวน 1,923 คน ในภาพรวม
อยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.31
เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด”
ทุ กด า น โดยพบว า ระดั บ ความคิ ดเห็น เปน ลําดับที่ 1 คือ ควรอนุโ ลมเรื่องระเบีย บการแตงกาย,
ทรงผมใหกับเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสืบสวนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ มีคาเฉลี่ย 4.56
คิดเปนรอยละ 91.13 รองลงมา คือ ควรจัดทําบันทึกจับกุมผูตองหาใหละเอียด ครบถวน ถูกตอง
มีคาเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.69, ควรเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาลดขั้นตอนในการขอ
หมายคน/หมายจับ มีคาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.01 ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการจับกุมอยาง
เครงครัด เพื่อปองกันการรองเรียนในภายหลัง มีคาเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.89, ควรจัดทํา
บันทึกยึดทรัพยสินเกี่ยวกับคดีใหละเอียด ถูกตอง ครบถวน มีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.28,
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนควรศึ กษาหาความรูเพิ่ มเติ ม และฝกอบรมทาง
ยุ ท ธวิ ธี ตํ า รวจ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการจั บ กุ ม มี ค า เฉลี่ ย 4.36 คิ ด เป น ร อ ยละ 87.22
และควรบันทึกภาพถายหรือวีดีโอขั้นตอนปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อใชเปนหลักฐานทางคดีและกรณี
เกิดการรองเรียน มีคาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 86.93 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 ความคิ ดเห็ น ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติห นาที่ในสายงานสืบ สวนตอการ
พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานกฎหมายยาเสพติด
นอย
ที่สุด
(1)
1.ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ 10
สั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานสืบสวน
2.ควรบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพื่อบังคับใชกับ 15
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
3.ควรเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําบัตร ป.ป.ส. 11
เพิ่มเติมใหเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานในคดียาเสพติด
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก
กลาง
(2) (3) (4)
25 193 781

มาก
ที่สุด
(5)
914

4.33 0.75 86.67

38

205 680

985

4.34 0.81 86.85

30

150 574 1,158 4.48 0.75 89.52

x̄

S.D.

รอยละ
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ตารางที่ 6 (ตอ)
นอย
ที่สุด
(1)
4.ผูพิพากษาคดียาเสพติดควรแยกออกจากแทง 45
สายงานอื่นเหมือนพนักงานอัยการ
5.ควรมีกฎหมายที่อนุญาตใหเจาหนาที่ตํารวจใน 18
สายงานสืบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส
และการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล
รวม
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก
กลาง
(2) (3) (4)
54 264 653
21

มาก
ที่สุด
(5)
907

x̄

S.D.

รอยละ

4.21 0.94 84.16

115 445 1,324 4.58 0.74 91.58

4.39 0.65 87.75

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็น ของกลุมตัว อยางเจาหนาที่ตํา รวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานกฎหมายยาเสพติด
ซึ่ งอยู ในพื้ นที่ บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํ านวน 1,923 คน ในภาพรวมอยู ในเกณฑ “มากที่ สุ ด”
มีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.75
เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด”
ทุกดาน โดยพบวา ระดับความคิดเห็นเปนลําดับที่ 1 คือ ควรมีกฎหมายที่อนุญาตใหเจาหนาที่ตํารวจ
ในสายงานสืบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล
มีคาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.58 รองลงมา คือ ควรเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํ าบั ตร
ป.ป.ส.เพิ่มเติมใหเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานในคดียาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.48 คิดเปนรอยละ 99.52,
ควรบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพื่อบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ มีคาเฉลี่ย 4.34 คิดเปน
รอยละ 86.85, ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่เกี่ยวของเพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานสืบสวน มีคาเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.67 และผูพิพากษา
คดียาเสพติดควรแยกออกจากแทงสายงานอื่นเหมือนพนักงานอัยการ คาเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ
84.16 ตามลําดับ
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4.1.2 กลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
1) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
ขอมูลทั่วไป
1. หนวยงาน
บช.น.
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3
ภาค 4
ภาค 5
ภาค 6
ภาค 7
ภาค 8
ภาค 9
บช.ปส.
2. ยศ
1) ร.ต.ต. - ร.ต.อ.
2) พ.ต.ต. - พ.ต.อ.
3) พ.ต.อ. พิเศษขึ้นไป
3. ตําแหนง
1) รองสารวัตรสอบสวน
2) สารวัตรสอบสวน
3) รองผูกํากับการสอบสวน
4) ผูกํากับการสอบสวน
5) รองผูบังคับการสอบสวน

จํานวน
(n = 1,009)

รอยละ
(100.00)

120
103
87
95
91
89
99
91
101
93
40

11.89
10.21
8.62
9.42
9.02
8.82
9.81
9.02
10.01
9.22
3.96

589
417
3

58.37
41.33
0.30

588
275
104
38
4

58.28
27.25
10.31
3.77
0.40
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
4. อายุราชการ
1) ไมเกิน 10 ป
2) 11 - 20 ป
3) 21 - 30 ป
4) 31 - 40 ป
5) 41 ปขึ้นไป
5. ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
1) ไมเกิน 5 ป
2) 6 - 10 ป
3) 11 - 15 ป
4) 16 - 20 ป
5) 21 - 25 ป
6) 26 - 30 ป
7) 31 ปขึ้นไป

จํานวน
(n = 1,009)

รอยละ
(100.00)

241
221
384
153
10

23.89
21.90
38.06
15.16
0.99

247
441
152
76
58
28
7

24.48
43.71
15.06
7.53
5.75
2.78
0.69

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห ขอมู ลทั่ว ไปของกลุมตัว อยางเจาหนาที่ตํารวจที่ป ฏิ บัติ
หนาที่ในสายงานสอบสวน ซึ่งอยูในพื้นที่ บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. ทั้งหมดจํานวน 1,009 คน
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชั้นยศ ร.ต.ต. - ร.ต.อ. จํานวน 589 คน คิดเปนรอยละ 58.37
ดํารงตําแหนงรองสารวัตรสอบสวน จํานวน 588 คน คิดเปนรอยละ 58.28 มีอายุราชการระหวาง
21 - 30 ป จํ า นวน 384 คน คิด เปน ร อยละ 38.06 และระยะเวลาปฏิบัติ ห น าที่ ในสายงาน
สอบสวน 6 - 10 ป จํานวน 441 คน คิดเปนรอยละ 43.71
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2) ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางาน
สอบสวนคดียาเสพติด
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการ
พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ในภาพรวม
ความคิดเห็น

x̄

S.D.

รอยละ

โครงสรางการบังคับบัญชา
ขั้นตอนการสอบสวน
ขั้นตอนการฟองศาล
กฎหมายยาเสพติด
รวม

4.20
4.50
4.16
4.35
4.30

0.67
0.63
0.71
0.68
0.67

84.08
90.05
83.22
86.95
86.07

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ
3
1
4
2

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่
ปฏิ บั ติห น า ที่ ในสายงานสอบสวนต อการพัฒ นางานสอบสวนคดีย าเสพติด ซึ่งอยู ในพื้ น ที่ บช.น.,
ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.30
คิดเปนรอยละ 86.07
โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในดานขั้นตอนการสอบสวน เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ย 4.50
คิ ด เป น ร อ ยละ 90.05 รองลงมา คื อ ในด า นกฎหมายยาเสพติ ด มี ค า เฉลี่ ย 4.35 คิ ด เป น
ร อ ยละ 86.95, ในด านโครงสร างการบั งคั บบั ญชา มี ค า เฉลี่ ย 4.20 คิ ด เป น ร อ ยละ 84.08
และขั้นตอนการฟองศาล มีคาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.22 ตามลําดับ
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการ
พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา
นอย
ที่สุด
(1)
1.ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางที่ 16
ดีในฐานะผูนํา
2.ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรเป ด โอกาสและยอมรั บ ให 14
ผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นในการสอบสวน
3.หัวหนาสถานีตํารวจควรรวมรับผิดชอบในสํานวน 23
คดียาเสพติด
4.ในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสอบสวนคดี 46
ยาเสพติดออกจากคดีอื่นใหชัดเจน
5.ควรเพิ่มจํานวนพนักงานสอบสวนใหเพียงพอตอ 6
ปริมาณคดียาเสพติด
6.ควรเพิ่ มขวั ญและกํ าลั งใจ อาทิ เงิ นประจํ าตํ าแหน ง 6
คาตอบแทนรายคดี การปฏิบัติงานใหกับพนักงานสอบสวน
รวม
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก มาก
x̄ S.D. รอยละ
กลาง
ที่สุด
(2) (3) (4) (5)
50 200 300 443 4.09 0.99 81.88
52

220 305 418 4.05 0.98 81.03

54

167 372 393 4.05 0.99 80.97

80

184 269 430 3.95 1.16 78.97

29

87

228 659 4.49 0.82 89.83

20

63

185 735 4.61 0.74 92.17
4.20 0.67 84.08

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา
ในพื้ น ที่ บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํ านวน 1,009 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มาก”
มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.08
เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยูในเกณฑ
มากที่สุด และอยูในเกณฑมาก โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 คือ ควรเพิ่ม
ขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี ในการปฏิบัติงานใหกับ พนั กงาน
สอบสวน มีคาเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.17 และ ควรเพิ่มจํานวนพนักงานสอบสวนใหเพียงพอ
ตอปริมาณคดียาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.83
และกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมากเปนลําดับที่ 1 คือ ผูบังคับบัญชาควร
มี วิ สั ย ทั ศ น และเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นฐานะผู นํ า มี ค า เฉลี่ ย 4.09 คิ ด เป น ร อ ยละ 81.88,
ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นในการสอบสวน
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มีคาเฉลี่ย 4.05 คิดเปนรอยละ 81.03, หัวหนาสถานีตํารวจควรรวมรับผิดชอบในสํานวนคดียาเสพติด
มีคาเฉลี่ย 4.05 คิดเปนรอยละ 80.97 และในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสอบสวนคดี
ยาเสพติดออกจากคดีอื่นใหชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.95 คิดเปนรอยละ 78.97 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการ
พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานขั้นตอนการสอบสวน
นอย
ที่สุด
(1)
1.พนั ก งานสอบสวนควรศึ ก ษาหาความรู แ ละ 7
ฝกอบรม เพื่อพัฒนาศั กยภาพในการสอบสวนเพื่ อ
รวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
2.พนักงานสอบสวนควรรวบรวมพยานหลักฐานและ 3
จั ด ทํ าสํ า นวนการสอบสวนให ครอบคลุม ครบถวน
สมบูรณ
3.ควรสนับสนุนงบประมาณและยานพาหนะเพื่อใช 10
ในการปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ
4.ควรสนับสนุน อุป กรณ และเทคโนโลยีที่ทั น สมัย 9
เช น การตรวจสอบข อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร / ข อ มู ล
ยานพาหนะ/ประวั ติ ก ารกระทํ า ความผิ ด ฯ เพื่ อ
รองรับการสอบสวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
5.ควรขยายหวงเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาและ 11
การสอบสวนใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินการ
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว
6.ควรบู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานที่ 11
เกี่ยวของ อาทิสํานักงานพิสูจนหลักฐาน, สํานักงาน
ป.ป.ส.,สํานักงาน ป.ป.ง.,อัยการ,ศาล, สหวิชาวิชาชีพ
เป น ต น เพื่ อสอบสวน รวบรวมพยานหลั ก ฐานได
ครบถวนและรวดเร็ว
รวม
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก มาก
x̄ S.D. รอยละ
กลาง
ที่สุด
(2) (3) (4) (5)
20 72 354 556 4.42 0.77 88.38

21

75

367 543 4.41 0.74 88.27

17

62

226 694 4.56 0.77 91.26

17

55

201 727 4.61 0.75 92.11

20

81

227 670 4.51 0.81 90.23

20

67

254 657 4.51 0.80 90.25

4.50 0.63 90.05
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานขั้นตอนการสอบสวน
ของกลุมตัวอยาง ซึ่งอยูในพื้นที่ บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน ในภาพรวม
มีอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.05
เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด”
ทุกดาน โดยพบวา ระดับความคิดเห็นเปนลําดับที่ 1 ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เชน การตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎร/ขอมูลยานพาหนะ/ประวัติการกระทําความผิดฯ เพื่อรองรับ
การสอบสวนคดี เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด มี ค า เฉลี่ ย 4.61 คิ ด เป น ร อ ยละ 92.11 รองลงมา
คือ ควรสนับสนุนงบประมาณและยานพาหนะเพื่อใชในการปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ
มีคาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.26, ควรบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
สํานักงานพิสูจนหลักฐาน, สํานักงาน ป.ป.ส., สํานักงาน ป.ป.ง., อัยการ, ศาล, สหวิชาวิชาชีพ เปนตน
เพื่อสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.25,
ควรขยายหวงเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาและการสอบสวนใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินการ
สอบสวน รวบรวมพยานหลั กฐานได ครบถ วนและรวดเร็ ว มีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปน รอยละ 90.23,
พนักงานสอบสวนควรศึกษาหาความรูและฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนเพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานในการดําเนินคดี มีคาเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 90.23และ พนักงานสอบสวนควร
รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําสํานวนการสอบสวนใหครอบคลุม ครบถวน สมบูรณ มีคาเฉลี่ย
4.41 คิดเปนรอยละ 88.27 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการ
พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานขั้นตอนการฟองศาล
นอย
ที่สุด
(1)
1.ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานสอบสวนควรตรวจสอบ 11
สํานวนการสอบสวนดวยความรอบคอบและรัดกุม
2.พนักงานสอบสวนเจาของคดีควรติดตามคดีจนถึง 17
ที่สุด
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก มาก
x̄ S.D. รอยละ
กลาง
ที่สุด
(2) (3) (4) (5)
12 99 388 499 4.34 0.79 86.80
33

187 390 382 4.08 0.92 81.55
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ตารางที่ 11 (ตอ)
นอย
ที่สุด
(1)
3.ควรสืบพยานลวงหนาได หากเปนคดีรายสํา คั ญ 20
และเพื่อประโยชนตอพยานที่ไมใชเจาหนาที่รัฐจะไม
ตองเสียเวลาไปศาลหลายครั้ง
4.ควรเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนด 13
ระยะเวลาในการดําเนินการของอัยการและศาล
5.ควรเสนอใหมีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดียาเสพติด 25
โดยเฉพาะ
6.การดําเนินคดีกับผู กระทํ าความผิดทั้ งยาเสพติด 15
และคดีฟอกเงิน ในการฟองศาลควรรวมเปนคดีเดียวกัน
รวม
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก มาก
x̄ S.D. รอยละ
กลาง
ที่สุด
(2) (3) (4) (5)
17 148 429 395 4.15 0.87 83.03

27

149 387 433 4.19 0.87 83.79

46

163 342 433 4.10 0.99 82.04

33

179 371 411 4.12 0.91 82.40
4.16 0.71 83.22

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานขั้นตอนการฟองศาล
ซึ่งอยูในพื้นที่ บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มาก”
มีคาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.22
เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยูในเกณฑ
มากที่ สุ ด และอยู ในเกณฑ มาก โดยระดับ ความเห็น อยูในเกณฑมากที่สุด คือ ผูบังคับ บัญ ชาหรือ
หัวหนางานสอบสวนควรตรวจสอบสํานวนการสอบสวนดวยความรอบคอบและรัดกุม มีคาเฉลี่ย 4.34
คิดเปนรอยละ 86.80
และกลุ มตั ว อย า งมี ร ะดั บ ความคิดเห็น อยู ในเกณฑ มากเปน ลําดับ ที่ 1 คือ ควรเสนอให
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของอัย การและศาล มีคาเฉลี่ย
4.19 คิดเปนรอยละ 83.79, ควรสืบพยานลวงหนาได หากเปนคดีรายสําคัญและเพื่อประโยชนตอ
พยานที่ไมใชเจาหนาที่รัฐจะไมตองเสียเวลาไปศาลหลายครั้ง มีคาเฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.03,
การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทั้งยาเสพติดและคดีฟอกเงิน ในการฟองศาลควรรวมเปนคดีเดียวกัน
มีคาเฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.40, ควรเสนอใหมีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ
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มีคาเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 82.04 และพนักงานสอบสวนเจาของคดีควรติดตามคดีจนถึงที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.55 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการ
พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานกฎหมายยาเสพติด
นอย
ที่สุด
(1)
1.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 5
การดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติด เพื่อให
เปนทิศทางเดียวกัน
2.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ 13
ดํ าเนิ นการในการสอบสวนคดี ยาเสพติ ดตามคํ าสั่ ง
คสช.ฯ/ คดีบําบัดฟนฟู เพื่อใหเปนทิศทางเดียวกัน
3.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 19
การดํ า เนิ น การในการสอบสวนคดี ย าเสพติ ด
เพื่อบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
4.ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่ง 12
การของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานสอบสวน
5.ควรมีกฎหมายที่อนุญาตใหเจาหนาที่ตํารวจในสาย 5
งานสอบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและ
การตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล
รวม
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก มาก
x̄ S.D. รอยละ
กลาง
ที่สุด
(2) (3) (4) (5)
17 114 376 497 4.33 0.78 86.62

25

117 368 486 4.28 0.86 85.55

28

140 363 459 4.20 0.91 84.08

15

101 321 560 4.39 0.82 87.79

9

74

265 656 4.54 0.71 90.88

4.35 0.68 86.95

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานกฎหมายยาเสพติด
ซึ่ ง อยู ใ นพื้ น ที่ บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํ า นวน 1,009 คน ในภาพรวมอยู ใ นเกณฑ
“มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 86.95
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เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยูในเกณฑ
มากที่สุด และอยูในเกณฑมาก
เมื่อพิจารณาแตละประเด็ น พบวา ระดับความคิดเห็นมากที่สุดเปนลําดั บที่ 1 คือ ควรมี
กฎหมายที่อนุญาตใหเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสอบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและการ
ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล มีคาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.88 รองลงมา คือ ควรจัดทํา
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของ เพื่อเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานสอบสวน มีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.79, ควรกําหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติด เพื่อใหเปนทิศทางเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.33
คิดเปนรอยละ 86.62 และควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในการ
สอบสวนคดียาเสพติดตามคําสั่ง คสช.ฯ/คดีบําบัดฟนฟู เพื่อใหเปนทิศทางเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.28
คิดเปนรอยละ 85.55 ตามลําดับ
และกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู ใ นเกณฑ ม าก คื อ ควรกํ า หนดรู ป แบบ
แนวทางการปฏิบั ติเ กี่ ย วกั บ การดํา เนิน การในการสอบสวนคดียาเสพติดเพื่อบังคับใชกับ เด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะ มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.08

4.2 ผลการสั ง เคราะห ข อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ โ ครงการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
4.2.1 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
ในสายงานสืบสวน
1. ทานคิดวาโครงสรางการบังคับบัญชาของการสืบสวนคดียาเสพติดควรเปน
อยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม บางครั้งมีความซ้ําซอน
- ผูบังคับบัญชาควรมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการสั่งการ
- ผูบังคับบัญชาระดับสั่งการมากเกินไป ควรเพิ่มกําลังพลผูปฏิบัติการใหมากขึ้น
- ผูปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดียาเสพติด ควรรับผิดชอบเฉพาะคดียาเสพติด
เพียงอยางเดียว เพราะเปนงานที่ตองใชเวลาทุมเทในการปฏิบัติงานอยางมาก
- ควรลดขั้ น ตอนในการสั่ ง การบั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ จะได ป ฏิ บั ติ ง านสื บ สวน
ยาเสพติดไดทันตามสถานการณ
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2. ทานคิดวาขั้นตอนการปฏิบัติของการสืบสวนคดียาเสพติดควรมีการพัฒนา
อยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- สงเสริมหรือจัดการอบรมเฉพาะกับผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยตรง เพื่อให
ทันกับสถานการณ
- การพัฒนาการปฏิบัติสืบสวนคดียาเสพติด เริ่มตั้งแต กอนการสืบสวนควรมี
บุ คลากรและเครื่ องมื อ ที่ ทัน สมั ย ขณะทําการสืบ สวน ควรมีการบูร ณาการและที มงานเฉพาะต อ
การวางแผนดํ าเนิ น การหลั งการสื บ สวนคดี ย าเสพติ ด ควรสร างที มงานขยายผลและใช แนวทาง
การติดตามตรวจสอบทุกระยะ สําหรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
- การสืบสวนควรพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมากขึ้น เนื่องจากปจจุบันผูคายาเสพติด
พัฒนาระบบการทํางานโดยผานสื่อออนไลนมากขึ้น จึงควรพัฒนาบุคลากรสืบสวนดานเทคโนโลยีมากขึ้น
3. ท า นคิ ด ว า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นการจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด ควรเป น อย า งไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
ควรใหอํานาจกับผูจับกุมเขาดําเนินการโดยทันที ควรมีกฎหมายรองรับในการ
ปฏิบัติของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
- การสื บ สวนจั บ กุ ม ต อ งใช เ วลาในการสื บ สวนหาข า ว และมี ก ารใช ส ายลั บ
บางครั้งตองมีคาใชจายในการดําเนินการ ยังไมมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ รวมถึงยานพาหนะ
ไมเพียงพอ หากไดรับการสนับสนุนอยางพอเพียง จะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มที่
- ขั้ น ตอนการจับ กุมควรจะตองมี การตรวจสอบขอมูล กลุมบุคคลเครือขาย
วิธีการพื้นที่ในการปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยสิน อาวุธปน และประวัติที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการจับกุม
ตองอาศัยการเฝาระวัง ติดตาม ตลอดจนการเขาถึงกลุมคายาเสพติดเพื่อใหสามารถทราบถึงวิธีการ
และการปฏิบัติงานของกลุมผูคายาเสพติด จึงสามารถจับกุมได
- ขั้นตอนการปฏิบัติในการจับกุมคดียาเสพติด เปนกฎหมายเฉพาะ ซึ่งมีหลาย
ขั้นตอน และมีหลายหนวยราชการเขามาเกี่ยวของ ทําใหไมคลองตัวในการทํางาน เห็นควรลดขั้นตอน
ใหนอยลง และใหหนวยราชการเดียวเปนผูรับผิดชอบ
- การจับกุมยังใชรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งมีความปลอดภัยตอเจาหนาที่ตํารวจนอย
ควรปรับปรุงใหมียุทธวิธีในการจับกุมและวางแผนในสถานการณตาง ๆ ใหดีขึ้น
- ปจจุบันผูเกี่ยวของกับยาเสพติดจัดหาอาวุธเพื่อตอสูกับเจาที่หน าที่ผูจั บ กุ ม
จึ ง ควรให ผู จั บ กุ ม เข า รั บ การฝ ก อบรมยุ ท ธวิ ธี ใ นการตรวจค น จั บ กุ ม เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู
และประสบการณใหเจาหนาที่
- ควรมี ก ารควบคุ ม ให เ ข ม งวดในขั้ น ตอนการตรวจพิ สู จ น ท ราบการกระทํ า
ความผิด เชน ขั้นตอนการตรวจปสสาวะ
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4. ทานคิดวาขั้นตอนการปฏิบัติของการรวบรวมพยานหลักฐานคดียาเสพติด
ควรเปนอยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- พยานหลั กฐานที่ไดมาควรมีการจัดเก็บ โดยผูเชี่ย วชาญ เพื่อเปน ประโยชน
ตอผูปฏิบัติงานเมื่อมีการตอสูคดี
- การประสานงานกับหนวยงานอื่นไดรับการตอบรับลาชา
- พยานหลักฐานที่สําคั ญในการสืบสวนขยายผล ยังขาดการสนับสนุน ข อ มู ล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท โรงพยาบาล เห็นควรประสานงานใหแตละ
หน ว ยงานลดขั้ น ตอนการทํ า งานจะได ข อ มูล โดยรวดเร็ว อาจจะทํ า ให สื บ สวนขยายผลได ดี ยิ่ ง ขึ้ น
เห็นควรมีมาตรการ/กฎหมาย รองรับการทํางานในคดียาเสพติด
5. ท า นคิ ด ว า กฎหมายคดี ย าเสพติ ด ควรเป น อย า งไร และควรปรั บ ปรุ ง ให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- กฎหมายยาเสพติดปจจุบัน ยังไมชัดเจนและเด็ดขาดในการลงโทษผูกระทําผิด
ทําใหผูกระทําผิดสามารถขยายเครือขาย หรือกลุมเครือขายใหม ๆ ได ควรมีปรับปรุงกฎหมายที่มี
ลักษณะบุคคลที่สรางเครือขายโดยเฉพาะเพื่อปองปราม หรือลดการขยายเครือขายของกลุม
- สังเกตวาผูที่มีประวัติการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มักจะออกมากระทําผิด
ซ้ํา ๆ ซึ่งอาจจะเปนเพราะการบังคับใชกฎหมายยังไมดีพอ และโทษของกฎหมายอาจยังไมเด็ดขาด
- กฎหมายลงโทษผูจําหนายใหมากขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยใหกับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ควรนําปญหา อุปสรรค แนวทางการทํางานดานยาเสพติด แลวออกกฎหมาย
ยาเสพติดใหมเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและอนาคตตอไป
- กฎหมายคดียาเสพติดควรปรับปรุงใหเหมาะสม เชน คดีเสพควรมีกฎหมาย
พิเศษใหสามารถดําเนินคดีไดทันที อยากใหมีกฎหมายพิเศษใหสิทธิและคุมครองเจาหนาที่
4.2.2 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
ในสายงานสอบสวน
1. ทานคิดวาโครงสรางการบังคับบัญชาของการสอบสวนคดียาเสพติดควรเปน
อยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรมีผูบังคับบัญชาเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในกรณีที่มีโทษสูง
เชน คดีครอบครองเพื่อจําหนาย เพื่อใหสํานวนรัดกุม และครอบคลุมทุกดาน
- ควรจัดกําลังพลใหเพียงพอและแบงงานใหชัดเจน
- โครงสรางการบังคับบัญชาการสอบสวนคดียาเสพติด เชน ขออนุมัติแจงขอหา
สมคบ ควรจะมีแคระดับ ภ.จว. เพื่อสะดวกรวดเร็วในการขออนุมัติแจงขอหา หรืออนุมัติออกหมายจับ
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- การสอบสวนคดียาเสพติดควรทําในรูปคณะกรรมการ เพื่อใหการสอบสวน
เปนไปดวยความรอบคอบ ละเอียด และสมบูรณ
- ปจจุบันการยื่นขออนุมัติ ป.ป.ส. มีความลาชา เมื่ออนุมัติมาแลว พงส.ยังตอง
ไปยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายจับอีกครั้ง เปนการสรางภาระใหพนักงานสอบสวน
2. ทานคิดวาขั้นตอนการปฏิบัติของการสอบสวนคดียาเสพติดควรมีการพัฒนา
อยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรมีนักนิติวิทยาศาสตร มารวมสอบสวนทุ กครั้ง และควรใชเทคโนโลยี ม า
ตรวจคนหาขอมูลสูการกระทําผิด
- การติ ด ตามขยายผล ควรมี บู ร ณาการในส ว นของพนั ก งานสอบสวน
และเจ า หน า ที่ สื บ สวน เนื่ อ งจากปริ ม าณงานสอบสวน ประกอบด ว ยการติ ด ต อ ประสานงาน
หลายขั้ น ตอน ต องอาศั ย ความร วมมือจากหลายฝาย ใชเทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะดาน
จําเปนตองบูรณาการจากทีมงานหลายหนวยงาน
- การสอบสวนคดี ย าเสพติ ด ในคดี ที่ เ ป น ขบวนการหรื อ กรณี มี ข องกลาง
และผูรวมกระทําความผิดจํานวนมาก เห็นควรให บช.ปส.เปนผูสอบสวน หนวยในพื้นที่ขาดความ
ชํานาญและเทคโนโลยีในที่ทันสมัย
- ควรเพิ่ มระยะเวลาการสอบสวนใหเ หมาะสม เพราะเป น คดี ที่ มี ข องกลาง
จํานวนมาก กําหนดกรอบเวลาสอบสวนจํากัด ทําใหสงผลเสียการรวบรวมหลักฐาน
3. ทานคิดวาขั้นตอนการปฏิบัติของการฟองศาลคดียาเสพติดควรเปนอยา งไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- มี ศาลเฉพาะเกี่ย วกับ คดีย าเสพติด เนื่องจากมีป ริมาณเยอะ และคดีจ ะได
รวดเร็ว เพื่อผูกระทําความผิดจะไดถูกลงโทษโดยเร็ว
- อํานาจในการควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนคือ 48 ชั่วโมง เปนเวลาที่นอย
และอาจทําใหรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนไดไมครอบคลุม ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการควบคุม
ตัวรวมถึงระยะเวลาการทําสํานวนสอบสวน เพื่อใหพนักงานสอบสวนรวบรวมขอมูลไดรัดกุมครบถวน
- ควรมีขั้นตอนที่รวดเร็ว และมีการประสานงานระหวาง อัยการ ศาล และตํารวจ
4. ทานคิดวากฎหมายยาเสพติดควรเปนอยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ให มีบ ทลงโทษให เ หมาะสม ไม ควรแบ งแยกบทลงโทษเยาวชนและผู ใ หญ
เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีบทลงโทษนอย จึงใชเด็กและเยาวชนกระทําความผิดแทน
- กฎหมายเกี่ยวกับคดียาเสพติดควรมีบทลงโทษสูง เพื่อมิใหบุคคลกระทําผิดอีก
เพราะผูกระทําผิดไมเกรงกลัวความผิด
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- กรณีฟนฟูควรใหสงฟองศาลโดยเร็ว และหากเห็นวาเปนผูปวยใหศาลสั่งใหเขา
บําบัดตามสถานบําบัด หากมีการหลบหนีใหศาลออกหมายจับไดทันที

4.3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด

4.3.1 ข อคิ ด เห็ น หรื อขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามของเจา หนา ที่ตํา รวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
1. ดานโครงสรางการบังคับบัญชา
- ควรเพิ่มกําลังพลที่ปฏิบัติงานใหมากกวานี้
- การสั่ ง การควรสั่ ง การแบบกระชั บ และควบคุ ม การปฏิ บั ติ อ ย า งใกล ชิ ด
เพื่อปฏิบัติงานไดรวดเร็ว
- การบังคับบัญชามีขั้นตอนมากเกินไป จึงทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา
- ผู บั งคั บ บั ญ ชาควรเขาถึงผูป ฏิบัติอยางแทจ ริง ลงมาสัมผัส กับ ลูกนองเวลา
ปฏิบัติหนาที่สืบสวนจับกุมบาง
- ผูบังคับบัญชาไมควรกําหนดยอดการจับกุมมากเกินกําลังของผูปฏิบัติ
- ควรเพิ่มขวัญกําลังใจ เชน เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เงินรางวัลในการจับกุม
- ผูบังคับบัญชาควรใสใจเรื่องเงินลอซื้อ คาใชจายในการติดตามสืบสวน
- ควรแยกงานเกี่ยวกับยาเสพติดออกเปนงานเฉพาะดาน
- อยากใหผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับงานสืบสวนมาก ๆ
- ควรใหผูใตบังคับบัญชามีความเจริญกาวหนาในหนาที่ในสายงานมากกวานี้
- เมื่อถูกฟองรอง รองเรียน ผูบังคับบัญชา ควรจะลงมาชวยเหลือใหคําปรึกษา
แนะนํา ไมใชปลอยใหลูกนองเผชิญชะตากรรม
- อยากใหมีการจัดอุปกรณที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหทันแกการติดตามเครือขาย
ยาเสพติดที่ใชอยู
- ควรปรับปรุงกฎหมายที่ใหความคุมครองผูปฏิบัติใหมากวานี้
- แตละสถานีควรจัดใหมีชุดสืบสวนคดียาเสพติดโดยเฉพาะ
- ผู ปฏิ บั ติอยู พื้นที่มานาน ขบวนการยาเสพติดรูจักมักคุน จึงทําให การสื บสวน
จับกุม ทําไดยากมากขึ้นเปนลําดับ
- ควรลดขั้ น ตอนการขอหมายคน หรื อให อํ านาจ จนท.ในการสื บ สวนจั บ กุ ม
และมีกฎหมายคุมครองผูปฏิบัติดวย
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- ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดแสดงความคิ ดเห็นในการปฏิ บั ติ
หนาที่มากกวานี้
2. ดานขั้นตอนการสืบสวน
- เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ควรมีกฎหมายออกมารองรับการปฏิบัติหนาที่อยางชัดเจน
- ควรแยกงานดานยาเสพติดโดยตรงไมทับซอน
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดประสบการณในงานดานการสืบสวน
- ขาดงบประมาณในการทําการสืบสวนผูปฏิบัติตองออกคาใชจายเอง
- ในพื้นที่แตละพื้นที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันควรเพิ่มเวลาในการสืบสวน เวลา
จํากัด จึงเกิดปญหาในการสืบสวน ขอมูล พยานหลักฐานจึงหาไดยาก จับตัวยาก
- ตองทําตามกฎหมายขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการสืบสวน
- ยาเสพติดเปนงานที่ตองใชเวลาในการสืบสวน ตองรวบรวมหลักฐานใหแนนหนา
รัดกุมกอนเขาจับกุม
- ขาดวัสดุอุปกรณ เชน รถยนต จักรยานยนต น้ํามันเชื้อเพลิง
- จัดอบรมเจาหนาที่สืบสวนใหมีความรูความสามารถในสายงานอยางแทจริง
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่สืบสวนผูมาทําหนาที่ใหม ๆ
3. ดานขั้นตอนการจับกุมและรวบรวมพยานหลักฐาน
- ออกกฎหมายมารองรับการปฏิบัติงานอยางชัดเจนไมคลุมเครือ
- ควรใหผูปฏิบัติไดรับการศึกษาอบรมขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
- ควรจัดใหมีการฝกอบรมยุทธวิธีตํารวจแกเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ
- ในการจั บ กุ มในบางกรณีตองมีการใชกําลังและความรุน แรงบางเพื่อความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติ
- ออกหมายจับลาชา ทําใหการเขาจับกุมลาชาไป ผูตองสงสัยทําการเคลื่อนยาย
ของกลางไปแลว
- ในการจับกุมตองรวบรวมหลักฐานใหแนนหนากอนถึงเขาจับกุมได
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการสืบสวนแกผูปฏิบัติอยางเพียงพอ
- การดําเนินการควรเปนไปตามแนวทางเดียวกัน
- ควรปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการ ในการปฏิบัติใหเขาถึงไดงายกวานี้
- การเขาถึงขอมูลไมสามารถเขาไดตองสงให ป.ป.ส.อยางเดียว
4. ดานกฎหมายยาเสพติด
- ควรทําบัตร ป.ป.ส.ใหกับ ตร.ทุกนายที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานนี้
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- ขั้นตอนมากเกินไป/โทษเบา
- กฎหมายไมมีการรองรับการปฏิบัติงาน
- ผูปฏิบัติไมคอยศึกษาขอกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเทาที่ควร เวลาปฏิบัติจึง
เกิดปญหาตามมา
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดความรูเกี่ยวกับระเบียบ ขอสั่งการ จึงทําใหการปฏิบัติ
ผิดพลาดจึงถูกรองเรียนอยูเปนประจํา
- ใหสิทธิผูตองหามากเกินไป
- กฎหมายตองเด็ดขาดมากกวาปจจุบัน
- ควรเพิ่มโทษแกเยาวชนที่มีอายุไมเกิน 18 ป
- ผูตองหาอายุต่ํากวา 18 ป กระความผิดซ้ําซาก
- ควรมี ก ฎหมายคุ ม ครองเจ า หน า ที่ ตํ า รวจด ว ยเพราะพวกนี้ ไ ม เ กรงกลั ว
ตอกฎหมายและตํารวจ ถาตํารวจผิดพลาดก็อาจตาย หรือถูกฟองรองเรียน ใหออกจากราชการหรือ
ติดคุกไดโดยงาย
4.3.2 ข อคิ ด เห็ น หรื อขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามของเจา หนา ที่ตํา รวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
1. ดานโครงสรางสายการบังคับบัญชา
- ผูบังคับบัญชาควรยึดถือระเบียบที่ถูกตอง
- ผูบังคับบัญชาควรมาจากสายสอบสวนโดยตรง
- โครงสรางไมกะทัดรัด มากดวยขั้นตอน
- ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจ ใสใจ ตอพนักงานสอบสวนมากวานี้
- การทํางานไมเปนเอกภาพ ขาดความกาวหนาในหนาที่การงานเทาที่ควรเปน
- ควรเพิ่มผูชวยพนักงานสอบสวนใหเพียงพอ
- ผูบังคับบัญชาไมเขารวมสอบสวน ตองการแตจํานวนตัวเลขผลงาน
- ควรใหพนักงานสอบสวนไดใชดุลพินิจพิจารณาคดียาเสพติดไดโดยอิสระ
- ควรแยกกลุมพนั กงานสอบสวนให รับผิ ดชอบคดียาเสพติด ที่มีโ ทษสู งตั้ งแต
10 ปขึ้นไป กับที่มีโทษต่ํากวา 10 ป ออกจากกัน เพื่อความสะดวกคลองตัวในการดําเนินคดี
- ควรรับสมัครพนักงานสอบสวนที่มีความสมัครใจมาทํางานดวยความเต็มใจ
มิใชบังคับคนที่ไมสมัครใจมาทํางาน
- ควรขยายระยะเวลาการสอบสวนและการควบคุมผูตองหาใหยาวออกไปกวา 48 ชั่วโมง
- ควรใหมีพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะในแตละ สน.,สภ.
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- มีกฎหมายใหอํานาจพนักงานสอบสวนเขาถึงขอมูลจากแหลงขอมูล เชน ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โทรศัพท การขนสง หางราน ธนาคาร งานทะเบียนราษฎร หนวยงานราชการอื่น
เอกชน ฯลฯ
- ควรเพิ่ ม เงิ น ค า ตอบแทนให แ ก พ นั ก งานสอบสวน ค า สํ า นวน เงิ น ประจํ า
ตําแหนง คาวัสดุอุปกรณ
- งาน ทว. มีความลาชา ควรให สพฐ.เขามาชวยในการสอบประวัติฯ
- เห็นควรใหมีการยกเลิก พ.ร.บ.ฟนฟู เพราะไมไดผลเกี่ยวกับผูเสพ จึงไมหลาบจํา
และกลับไปกระทําผิดซ้ํา
- ควรแตงตั้งพนักงานสอบสวนอาวุโสใหเติบโตในสายงานสอบสวนเพราะเปนผูที่
มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จะไดใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวนรุนใหม ๆ สืบไป
- ขอแทงพนักงานสอบสวนคืนกลับมาเหมือนเดิม
- ขอค า ตอบแทนสํ า นวนการสอบสวนคดี ศาลแขวง “ฟ อ งวาจา” หรื อ รั บ
สารภาพศาลแขวง
- การจับกุมเด็กและเยาวชน ระยะเวลาตรวจสอบสอบสวนสงศาลเยาวชนเพียง
24 ชั่วโมง ไมทันเวลา
2. ดานขั้นตอนการสอบสวน
- ใหอยูในกรอบของกฎหมาย
- ควรแยกคดียาเสพติดออกจากคดีอื่น ๆ
- ควรเพิ่ มระยะเวลาใหพนักงานสอบสวนในการควบคุมผูตองหา เพื่อจะได
รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวน
- ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ทุก ๆ สิ่ง พนักงานสอบสวนตองจัดหาเอง
- เพิ่มเทคโนโลยีในการสอบสวนเกี่ยวกับยาเสพติด เครื่องบันทึกภาพและเสียง
3. ขั้นตอนการฟองศาล
- ใหอยูในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
- ควรลดขั้นตอนการประสานงานกับอัยการ
4. ดานกฎหมายยาเสพติด
- เพิ่มบทลงโทษใหสูงขึ้น
- ควรยกเลิก พ.ร.บ.ฟนฟู เพราะเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ บังคับใชไมไดผล
- ควรใหสวนแบงเงินรางวัลใหกับพนักงานสอบสวนดวย
- ควรขยายระยะเวลาในการตรวจสอบของกลางประเภท ชนิดของยาเสพติด
- ควรจัดใหมีศาลยาเสพติดโดยเฉพาะ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึ กษาวิ จั ย เรื่อง “โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นากระบวนการสื บ สวนสอบสวน
ของเจ าหน า ที่ ตํ า รวจเพื่ อ รั บ มื อ กั บ คดี ย าเสพติ ด ” เป น การวิ จั ย แบบผสมผสานระหว างการวิ จั ย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริห ารงาน
สืบ สวนสอบสวนคดี ย าเสพติ ด และจัด ทํ ารายงานผลการศึ ก ษาและข อเสนอแนะเชิ งยุท ธศาสตร
การพัฒนากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
ระหว างการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพและการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ โดยเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง 2 กลุ ม
คือ เจาหนาที่ตํารวจสายงานสืบสวน และเจาหนาที่ตํารวจสายงานสอบสวน
คณะผู วิ จั ย ขอนํ าเสนอข อ สรุ ป การศึ ก ษา และการอภิ ป รายผลการศึ ก ษาที่ ได จ ากการ
วิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 รวมถึงขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่หนึ่งเปนการสรุปผลการศึกษา
สวนที่สองเปนการอภิปรายผลการศึกษา
สวนที่สามเปนขอเสนอแนะจากการศึกษา

๕.๑ สรุปผลการศึกษา

5.1.1 กลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาในสายงานสืบสวนคดียาเสพติด
1) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเจาหน าที่ตํารวจที่ปฏิบั ติหนาที่ในสายงานสืบสวน
ซึ่งอยูในพื้นที่ บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํานวน 1,923 คน สวนใหญอยูในชั้นยศ จ.ส.ต. - ด.ต. ดํารง
ตําแหนงผูบังคับหมู จํานวน 1,249 คน มีอายุราชการระหวาง 21 - 30 ป และระยะเวลาปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานสืบสวนไมเกิน 5 ป
หมายเหตุ เนื่องจากในแต บช.ปส.ไมเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสืบสวน คณะผูวิจัย
จึงไดปรับเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางในพื้นที่ บช.น.เพื่อใหไดขนาดกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในบทที่ 3
2) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
ต อการพั ฒ นางานสื บ สวนคดี ย าเสพติ ด ซึ่ งอยู ในพื้ น ที่ บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํ านวน
1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.44 คิดเปนรอยละ 88.89 และมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด” ทุกดาน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
- ในดานขั้นตอนการจับกุม และการรวบรวมพยานหลักฐาน เปนลําดับที่ 1
- ในดานขั้นตอนการสืบสวน เปนลําดับที่ 2
- ในดานกฎหมายยาเสพติด เปนลําดับที่ 3
- ในดานโครงสรางการบังคับบัญชา เปนลําดับที่ 4
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2.1) ดานขั้นตอนการจับกุม และการรวบรวมยานหลักฐาน ในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.31
พิจารณาแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มาก
ที่สุด” ทุกดาน โดยระดับความคิดเห็นเปนลําดับที่ 1 คือ ควรอนุโลมเรื่องระเบียบการแตงกาย, ทรงผม ใหกับ
เจาหน าที่ ตํารวจในสายงานสืบสวนเพื่ อประโยชนในการปฏิ บั ติ หน าที่ รองลงมาคือ ควรจัดทํ าบั นทึกจับกุม
ผูตองหาใหละเอียด ครบถวน, ควรเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาลดขั้นตอนในการขอหมายคน/หมายจับ,
ควรปฏิ บั ติตามขั้ นตอนการจั บกุมอย างเคร งครัดเพื่อปองกันการรองเรียนในภายหลัง, ควรจัดทําบันทึกยึด
ทรัพยสินเกี่ยวกับคดีใหละเอียด ถูกตอง ครบถวน, เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนควรศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมและฝกอบรมทางยุทธวิธีตํารวจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในจับกุม และควรบันทึกภาพถายหรือ
วีดีโอขั้นตอนปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อใชเปนหลักฐานทางคดีและกรณีเกิดการรองเรียน ตามลําดับ
2.2) ด า นขั้ น ตอนการสื บ สวน ในภาพรวมมี ระดั บ ความคิ ดเห็ นอยู ในเกณฑ
“มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.25
พิ จารณาแตล ะประเด็ น พบวา กลุมตั วอยางมีระดั บความคิดเห็ นอยู ในเกณฑ
“มากที่สุด” ทุกดาน โดยระดับความคิดเห็นเปนลําดับที่ 1 คือ ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการสืบสวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด รองลงมา คือ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ปฏิบัติหนาที่สืบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ, ควรอบรมเพิ่มเติมความรูดานกฎหมายและดานยุทธวิธี
อาทิ เทคนิ คการเป น สายลับ /แฝงตั ว/การลอซื้ อเพื่ อพั ฒ นาศักยภาพในการสืบ สวนคดี ย าเสพติ ด,
ควรตรวจสอบ วิ เคราะห ข อ มู ล การข าวให ครอบคลุ ม ครบถ ว นก อ นดํ า เนิ น การวางแผนจั บ กุ ม
และควรรวบรวมพยานหลักฐานใหถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัติแตละประเภท ตามลําดับ
2.3) ด า นกฎหมายยาเสพติ ด ในภาพรวมมี ระดั บ ความคิ ดเห็ น อยู ในเกณฑ
“มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.75
พิ จารณาแตล ะประเด็ น พบวา กลุมตั วอยางมีระดั บความคิดเห็ นอยู ในเกณฑ
“มากที่สุด” ทุกดาน โดยลําดับที่ 1 คือ ควรมีกฎหมายที่อนุญาตใหเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสืบสวน
เข าถึ งหลั ก ฐานทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละการตรวจพิ สู จ น พ ยานหลั ก ฐานทางดิ จิ ทั ล รองลงมา คื อ
ควรเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําบัตร ป.ป.ส. เพิ่มเติมใหเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานในคดียาเสพติด,
ควรบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพื่อบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ, ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของเพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานสืบสวน
และผูพิพากษาคดียาเสพติดควรแยกออกจากแทงสายงานอื่นเหมือนพนักงานอัยการ ตามลําดับ
2.4) ดานโครงสรางการบังคับบัญชา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ
“มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.85
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พิจารณาแตละประเด็นพบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คือ
อยูในเกณฑ “มากที่สุด” และอยูในเกณฑ “มาก”
โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 คือ ควรเพิ่มขวัญและ
กําลังใจ อาทิ เงินรางวัล เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี ใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
ในสายงานสืบสวน รองลงมา คือควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนใหเพียงพอ
ตอปริมาณคดียาเสพติด ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางที่ดีในฐานะผูนํา
และมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก คือ ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาส
และยอมรับให ผูใต บังคับ บั ญชารวมแสดงความคิดเห็ นและในระดับ สถานีตํารวจควรแยกสายงาน
สืบสวนยาเสพติดออกจากคดีอื่นอยางชัดเจน
5.1.2 กลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาในสายงานสอบสวนคดียาเสพติด
1) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
ซึ่งอยูในพื้นที่ บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูใน
ชั้น ยศ ร.ต.ต. - ร.ต.อ. ดํ ารงตํ าแหน งรองสารวัตรสอบสวน มี อ ายุ ร าชการระหวาง 21 - 30 ป
และระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน 6 - 10 ป
หมายเหตุ เนื่องจากปญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน ทําใหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ไดจริง จํานวน 1,009 คน ซึ่งนอยกวาขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณไวในบทที่ 3 (1,085 คน) แตอยูในเกณฑ
การสุ มตั วอย างในพื้ นที่ เป าหมาย โดยใช ขนาดตั วอย างจาก Taro Yamane ณ ระดั บความคิ ดเห็ น 95%
ที่มีขนาดประชากรจํานวนมากนับไมถวน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน +- 3% ขนาดตัวอยางเทากับ 1,000 คน
2) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
ตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ซึ่งอยูในพื้นที่ บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009
คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.07
พิจารณาแตละดาน พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คือ อยูในเกณฑ
“มากที่สุด” และอยูในเกณฑ “มาก” โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
- ในดานขั้นตอนการสอบสวน เปนลําดับที่ 1
- ในดานกฎหมายยาเสพติด เปนลําดับที่ 2
- ในดานโครงสรางการบังคับบัญชา เปนลําดับที่ 3
- ในดานขั้นตอนการฟองศาล เปนลําดับที่ 4
2.1) ดานขั้นตอนการสอบสวน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด”
มีคาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.05
เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากที่สุด”
ทุกดาน โดยลําดับ ที่ 1 ควรสนับ สนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การตรวจสอบขอมูล
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ทะเบียนราษฎร/ขอมูลยานพาหนะ/ประวัติการกระทําความผิดฯ เพื่อรองรับการสอบสวนคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติด รองลงมา คือ ควรสนับสนุนงบประมาณและยานพาหนะเพื่อใชในการปฏิบัติงานสอบสวน
คดียาเสพติดใหเพียงพอ, ควรบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานพิสูจน
หลั กฐาน, สํ านั กงาน ป.ป.ส., สํานั กงาน ป.ป.ง., อัยการ,ศาล, สหวิชาวิชาชีพ เป นตน เพื่อสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว, ควรขยายหวงเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาและ
การสอบสวนใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว
พนักงานสอบสวนควรศึกษาหาความรูและฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนเพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานในการดําเนินคดี และพนักงานสอบสวนควรรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทํ าสํานวน
การสอบสวนใหครอบคลุม ครบถวน สมบูรณ ตามลําดับ
2.2) ด า นกฎหมายยาเสพติ ด ในภาพรวมมี ระดั บ ความคิ ดเห็ น อยู ในเกณฑ
“มากที่สุด” มีคาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 86.95
พิจารณาแตละประเด็นพบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยู
ในเกณฑมากที่สุด และอยูในเกณฑมาก
ระดับความคิดเห็นมากที่ สุดเปนลําดับที่ 1 คือ ควรมีกฎหมายที่อนุญาตให
เจาหนาที่ตํารวจในสายงานสอบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเลกทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน
ทางดิจิทัล รองลงมา คือ ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่เกี่ยวของ เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานสอบสวน, ควรกําหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น การในการสอบสวนคดียาเสพติด เพื่ อใหเปน ทิศทางเดีย วกัน และควรกําหนด
รูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติดตามคําสั่ง คสช.ฯ/
คดีบําบัดฟนฟู เพื่อใหเปนทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ
และมี ระดั บความคิ ดเห็ นอยู ในเกณฑ มาก คื อ ควรกํ าหนดรู ปแบบแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติดเพื่อบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
2.3) ดานโครงสรางการบังคับบัญชา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ
“มาก” มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.08
พิจารณาแตละประเด็นพบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยู
ในเกณฑมากที่สุด และอยูในเกณฑมาก โดยลําดับที่ 1 คือ ควรเพิ่มขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินประจํา
ตํ าแหน ง ค าตอบแทนรายคดี ให กั บ พนั ก งานสอบสวน และ ควรเพิ่ ม จํ านวนพนั ก งานสอบสวน
ใหเพียงพอตอปริมาณคดียาเสพติด
และมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมากเปนลําดับที่ 1 คือ ผูบังคับบัญชา
ควรมี วิ สั ย ทั ศ น และเป น แบบอย างที่ ดี ในฐานะผู นํ า, ผู บั งคั บ บั ญ ชาควรเป ด โอกาสและยอมรั บ
ใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นในการสอบสวน, หัวหนาสถานีตํารวจควรรวมรับผิดชอบ
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ในสํานวนคดียาเสพติด และในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสอบสวนคดียาเสพติดออกจากคดี
อื่นใหชัดเจน ตามลําดับ
2.4) ดานขั้นตอนการฟองศาล ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มาก”
มีคาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.22
เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม
คืออยูในเกณฑมากที่สุด และอยูในเกณฑมาก
โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากที่สุด คือ ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน
สอบสวนควรตรวจสอบสํานวนการสอบสวนดวยความรอบคอบและรัดกุม
และมี ร ะดั บ ความคิด เห็น อยูในเกณฑ ม ากเป น ลําดับ ที่ 1 คือ ควรเสนอให
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของอัยการและศาล, ควรสืบพยาน
ลวงหนาได หากเปนคดีรายสําคัญและเพื่อประโยชนตอพยานที่ไมใชเจาหนาที่รัฐจะไมตองเสียเวลาไป
ศาลหลายครั้ง, การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทั้งยาเสพติดและคดีฟอกเงิน ในการฟองศาลควรรวม
เปนคดีเดียวกัน , ควรเสนอใหมีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ และพนักงานสอบสวน
เจาของคดีควรติดตามคดีจนถึงที่สุด ตามลําดับ
5.1.3 ผลการสั ง เคราะห ข อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ โ ครงการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
1) ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
ในสายงานสืบสวน
1.1) ท านคิดวาโครงสรางการบังคับ บัญชาของการสืบ สวนคดี ยาเสพติดควรเป น
อยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความซ้ําซอนใหมีความเปนรูปธรรม
- ผูบังคับบัญชาควรมีอํานาจสั่งการเบ็ดเสร็จภายในคนเดียว
- ควรเพิ่มกําลังพลในระดับผูปฏิบัติการใหเพียงพอ กับภารกิจยาเสพติด
- ผูปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดียาเสพติด ควรรับผิดชอบเฉพาะคดียาเสพติด
เพียงอยางเดียว เพราะเปนงานที่ตองใชเวลาทุมเทในการปฏิบัติงานอยางมาก
- ควรลดขั้ น ตอนในการสั่ งการบั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ จะได ป ฏิ บั ติ งานสื บ สวน
ยาเสพติดไดทันตามสถานการณ
1.2) ท านคิ ดวาขั้น ตอนการปฏิบัติของการสืบ สวนคดีย าเสพติดควรมีการพั ฒ นา
อยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ส งเสริ ม หรื อ จั ด การอบรมเฉพาะกั บ ผู ป ฏิ บั ติ งานด านยาเสพติ ด โดยตรง
เพื่อใหทันกับสถานการณของผูเกี่ยวของยาเสพติดโดยตรง
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- ควรพัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชในงานสืบสวน เนื่องจากปจจุบันผูคายาเสพติด
พัฒนาเครือขายการทํางานโดยผานสื่อออนไลน จึงควรพัฒนาบุคลากรสืบสวนดานเทคโนโลยีมากขึ้น
- ควรเพิ่มจํานวนบัตรประจําตัว ป.ป.ส.ใหกับหนวยงานพื้นที่ เพื่อใหผูปฏิบัติ
มีอํานาจในการปฏิบัติหนาที่
- การพัฒนาการปฏิบัติสืบสวนคดียาเสพติด เริ่มตั้งแต กอนการสืบสวนควรมี
บุ คลากรและเครื่ องมื อที่ ทั น สมั ย ขณะทํ าการสืบ สวน ควรมีการบูร ณาการและทีมงานเฉพาะเพื่ อ
การวางแผนดํ าเนิ น การหลั งการสื บ สวนคดี ย าเสพติ ด ควรสร างที ม งานขยายผลและใช แ นวทาง
การติดตามตรวจสอบทุกระยะ สําหรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
1.3) ท า นคิ ด ว า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ในการจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด ควรเป น อย า งไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรใหอํานาจกับผูจับกุมเขาดําเนินการโดยทันที ควรมีกฎหมายพิเศษเพื่อ
รองรับในการปฏิบัติของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
- ควรสนั บ สนุ น งบประมาณการสื บ สวนจั บ กุ ม ให เพี ย งพอ เนื่ อ งจากมี
คาใชจายในการสืบสวนหาขาว
- ขั้นตอนการจับกุมควรจะตองมี การตรวจสอบขอมูล กลุมบุคคลเครือขาย
วิธีการพื้นที่ในการปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยสิน อาวุธปน และประวัติที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการจับกุม
ตองอาศัยการเฝาระวัง ติดตาม ตลอดจนการเขาถึงกลุมคายาเสพติดเพื่อใหสามารถทราบถึงวิธีการ
และการปฏิบัติงานของกลุมผูคายาเสพติด จึงสามารถจับกุมได
- ควรสรรหาบุคลากรที่มีความพรอม เหมาะสม มาปฏิบัติงานสืบสวนและ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ทักษะในการปฏิบัติโดยคํานึงถึงกฎแหงความปลอดภัย
- ควรลดขั้ น ตอนให น อ ยลง เนื่ อ งจากขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ในการจั บ กุ ม คดี
ยาเสพติดเปนกฎหมายเฉพาะ มีหลายขั้นตอน และมีหลายหนวยราชการเขามาเกี่ยวของ ทําใหไม
คลองตัวในการทํางาน เห็นควรลดขั้นตอนใหนอยลง และใหหนวยราชการเดียวเปนผูรับผิดชอบ
- ควรปรั บ ปรุ งยุ ท ธวิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน าที่ ตํ า รวจโดยให
คํานึงถึงกฎแหงความปลอดภัย
1.4) ท านคิดวาขั้น ตอนการปฏิบั ติของการรวบรวมพยานหลักฐานคดี ยาเสพติ ด
ควรเปนอยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรจัดเก็บพยานหลักฐานทางคดีตามระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด
- ควรบู รณาการการปฏิ บั ติ งานร วมกั บหน วยงานอื่ น (ธนาคาร, ป.ป.ส., ป.ป.ง.)
เพื่อประโยชนในการการสืบ สวนขยายผล อาทิ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติ ลดห วงเวลาในติดตอ
ประสานงาน เปนตน
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2) ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
ในสายงานสอบสวน
2.1) ทานคิดวาโครงสรางการบังคับบัญชาของการสอบสวนคดียาเสพติดควรเปน
อยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรมีผูบังคับบัญชาเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในกรณีความผิด
ที่มีโทษสูง เชน คดีครอบครองเพื่อจําหนาย เปนตน เพื่อใหสํานวนรัดกุม และครอบคลุมทุกดาน
- ควรสนั บ สนุ น กํ า ลั งพลในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ให เพี ย งพอ และแบ งหน า ที่
รับผิดชอบใหชัดเจน
- ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติในระดับผูบังคับบัญชาการสอบสวนคดียาเสพติด
เช น ขออนุ มั ติ แ จ ง ข อ หาสมคบ น าจะมี แ ค ร ะดั บ ภ.จว. เพื่ อ สะดวกในการขออนุ มั ติ แ จ ง ข อ หา
หรืออนุมัติออกหมายจับ
- การสอบสวนคดียาเสพติด ควรทําในรูปคณะกรรมการ เพื่อใหการสอบสวน
เปนไปดวยความรอบคอบ ละเอียด และสมบูรณ
2.2) ทานคิดวาขั้นตอนการปฏิบัติของการสอบสวนคดียาเสพติดควรมีการพัฒนา
อยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรมีนิติวิทยาศาสตรมารวมสอบสวนทุกครั้ง และควรใชเทคโนโลยีมาตรวจ
คนหาขอมูลสูการกระทําผิด
- ควรขยายระยะเวลาการสอบสวนใหเหมาะสม เพราะเปนคดีที่มีของกลาง
จํานวนมาก แตกําหนดกรอบเวลาสอบสวนจํากัด ทําใหสงผลเสียตอการรวบรวมหลักฐาน
- ควรกระชั บ เวลาในการบู ร ณาการการปฏิ บั ติ งานกั บ สํ านั ก งาน ป.ป.ส.
เพราะปจจุบันมีความลาชามาก อาจสงผลตอการสอบสวนในคดี
- ควรบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ทั้ ง ในงานสื บ สวนและงานสอบสวนภายใน
หนวยงานเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ อาทิ การติดตามขยายผลการจับกุม
- ควรใหกองบัญชาการตํารวจปองกันปราบปรามยาเสพติด รับผิดชอบการ
สอบสวนคดียาเสพติดในคดีที่เปนขบวนการ หรือกรณีมีของกลางและผูรวมกระทําความผิดจํานวนมาก
2.3) ท านคิดวาขั้นตอนการปฏิ บัติของการฟ องศาลคดียาเสพติดควรเปน อยางไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรมี ศ าลที่ พิ จ าณาคดี เกี่ ย วกั บ คดี ย าเสพติ ด เป น การเฉพาะ เนื่ อ งจาก
ปจจุบันมีปริมาณคดีเพิ่มมากขึ้น และเพื่อจะนําผูกระทําความผิดไปสูก ารลงโทษโดยเร็ว
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- ควรเพิ่ ม ระยะเวลาในการควบคุ ม ตั ว ผู ต อ งหา ซึ่ งป จ จุ บั น อํานาจในการ
ควบคุ ม ผู ต อ งหาของพนั ก งานสอบสวนคื อ 48 ชั่ ว โมง เป น เวลาที่ น อ ยและอาจทํ าให ร วบรวม
พยานหลักฐานในชั้นสอบสวนไดไมครอบคลุม
2.4) ทานคิดวากฎหมายยาเสพติดควรเปนอยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันอยางไร
- ควรมี ก ฎหมายพิ เ ศษหรื อ ทํ า ข อ ตกลงร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อประโยชนในการเขาถึงขอมูลของผูตองสงสัย
- ควรปรับปรุงบทลงโทษใหเหมาะสม ไมควรแบงแยกบทลงโทษเยาวชนและ
ผูใหญ เนื่องจากปจจุบันบทลงโทษของเด็กและเยาวชนเบาเกินไป ทําใหนายทุนใชเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงโทษ
- ควรเพิ่ ม บทลงโทษสํ าหรั บ การกระทํ าผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด ให สู งขึ้ น อี ก
เพื่อผูกระทําผิดเกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําความผิดอีก
- ควรกระชับเวลาในการสงฟองศาล เพื่อใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพ
5.1.4 ผลการสังเคราะหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามโครงการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
1) ข อคิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากแบบสอบถามของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
1.1) ดานโครงสรางการบังคับบัญชา
- การสั่ งการควรสั่ งการแบบกระชั บ และควบคุ ม การปฏิ บั ติ อ ย างใกล ชิ ด
เพื่อปฏิบัติงานไดรวดเร็ว
- ผูบังคับบัญชาควรชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกนองทั้งในเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัว
- ไมควรกําหนดเปาหมายในการจับกุมที่เกินความเปนจริง และเกินกําลังการปฏิบัติ
- ควรแยกภารกิจสืบสวนยาเสพติดออกจากงานสืบสวนอื่นใหชัดเจน
- ควรเพิ่มขวัญกําลังใจนอกเหนือจากเงินเพิ่มที่ไดตามระเบียบ
- ควรเพิ่มกําลังพลใหเพียงพอตอปฏิบัติงาน
- ควรใช เงิ น จากกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนฯ ให ถู ก ประเภท
ไมนําไปใชจายในประเภทอื่น
- ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับงบประมาณในการติดตามสืบสวน อาทิ
เงินลอซื้อ เปนตน
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- ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ งานสื บ สวน และส ง เสริ ม ให ใ ต
ผูบังคับบัญชามีความเจริญกาวหนาในสายงาน
- ผู บั งคั บ บั ญ ชาควรสนับ สนุน ใหห น วยงานมี วัส ดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี
ใหทันสมัยเพื่อเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
- ควรบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ร ะหว างหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ลดขั้ น ตอน
ระยะเวลา และลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน อาทิ คาตรวจปสสาวะและการขอสนับสนุนชุดตรวจ
ยาเสพติดจากโรงพยาบาลในพื้นที่
- ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติ
หนาที่มากกวานี้
1.2) ดานขั้นตอนการสืบสวน
- ขาดงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการทําการสืบสวนทําใหผูปฏิบัติ
ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง เชน เงินลอซื้อ คาน้ํามัน คาตรวจปสสาวะ คาหมึกพิมพ คากระดาษ เปนตน
- ควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงานใหครบทุกหนวยงาน
- ผูปฏิบัติในแตละพื้นที่ควรวางแผนการปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน อาทิ ภูมิลําเนา ศาสนา เชื้อชาติ การประกอบอาชีพ เปนตน
- ควรจัดอบรมเพิ่มเติมความรู ทักษะ และยุทธวิธี ใหกับผูปฏิบัติ เพื่อรองรับ
รูปแบบและสถานการณการกระทําความผิดที่เปลี่ยนแปลง
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่สืบสวนผูมาปฏิบัติหนาที่ใหม
- ควรลดขั้นตอนการขอหมายคน หรือเพิ่มอํานาจใหกับเจาหนาตํารวจในสายงาน
1.3) ดานขั้นตอนการจับกุมและรวบรวมพยานหลักฐาน
- ควรจัด ฝกอบรมความรูดานกฎหมาย และฝ กทบทวนด านยุทธวิธีตํารวจ
ใหแกผูปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
- ควรกระชั บ เวล าและขั้ น ตอน ใน การออกห มายจั บ เพื่ อป องกั น
การเคลื่อนยายของกลาง
- ควรปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร ในการปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น แนวทางเดี ย วกั น
และกําชับใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด อาทิ การรวบรวมหลักฐานใหครอบคลุม เปนตน
- ควรเพิ่มสิทธิในการเขาถึงขอมูลทะเบียนราษฎร เพื่อประโยชนในการสืบสวน
1.4) ดานกฎหมายยาเสพติด
- ควรอนุ มัติ ให เจาหน าที่ ตํารวจทุ กนายที่ ป ฏิ บั ติห น าที่ในสายงานสื บ สวน
มีบตั ร ป.ป.ส. ไดทุกนาย
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- ควรเพิ่ ม โทษสํ า หรั บ ผู ก ระทํ าความผิ ด และพิ จ ารณาบทลงโทษสํ า หรั บ
เด็กและเยาวชน เพื่อใหเกิดความเกรงกลัว และลดการกระทําผิดซ้ํา
- ควรมีกฎหมายคุมครองสิทธิของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ข อคิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากแบบสอบถามของเจา หน า ที่ ตํ า รวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
2.1) ดานโครงสรางสายการบังคับบัญชา
- ควรแยกสายงานสอบสวนในคดี ย าเสพติ ด ออกจากสายงานอื่ น เพื่ อ ให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
- ควรเพิ่มผูชวยพนักงานสอบสวนใหทุกหนวย เพื่อใหเพียงพอตอภารกิจและ
เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตอไป
-ควรนํ า แนวทางการเลื่ อ นตํ า แหน ง ของพนั ก งานสอบสวน (แบบแท ง )
กลับมาใชเพื่อเปนการเพิ่มขวัญกําลังใหกับพนักงานสอบสวน
- ผู บั งคั บ บั ญ ชาควรเขารว มในการสอบสวนอยางใกลชิด เพื่อ ให เปน ขวัญ
กําลังใจและใหคําปรึกษา
- ควรรับสมัครพนักงานสอบสวนที่มีความสมัครใจมาทํางานดวยความเต็มใจ
มิใชบังคับคนที่ไมสมัครใจมาทํางาน
- ควรสนั บ สนุ น งบประมาณให เพี ยงพอต อการปฏิ บั ติ ห น าที่ อาทิ เพิ่ มเงิ น
คาตอบแทนใหแกพนักงานสอบสวน เพิ่มเงินคาสํานวน เพิ่มเงินประจําตําแหนง เพิ่มคาวัสดุอุปกรณ เปนตน
- ควรแตงตั้งพนักงานสอบสวนที่ปรึกษาพิเศษ เพื่อใหคําแนะนํา และปรึกษา
แก พ นั กงานสอบสวนรุน ใหม ที่ ยั งไม มี ป ระสบการณ โดยแต งตั้ งจากพนั ก งานสอบสวนอาวุโสที่ มี
ประสบการณ (จํานวนคดี) หรือพนักงานสอบสวนที่เกษียณไปแลวแตมีประสบการณ (จํานวนคดี)
2.2) ดานขั้นตอนการสอบสวน
- ควรเพิ่มความมีอิสระ และเอกภาพในการทํางานสอบสวน โดยเฉพาะการใช
ดุลยพินิจในการพิจารณาโดยอิสระ
- ควรเพิ่ ม ระยะเวลาการปฏิ บั ติ แ ต ล ะขั้ น ตอนให พ นั ก งานสอบสวน อาทิ
ระยะเวลาในการควบคุมผูตองหา เพื่อจะไดรวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวน
- ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติในดานการตรวจสอบประวัติ อาทิ ให สพฐ.ตร.
ซึ่งตรวจพิสูจนหลักฐานเขามาชวยในการตรวจสอบประวัติ
- ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณ และเพิ่มเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานสอบสวน
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- ควรเพิ่ ม ค า ตอบแทนสํ า นวนการสอบสวนคดี ศาลแขวง “ฟ อ งวาจา”
หรือรับสารภาพศาลแขวง
2.3) ขั้นตอนการฟองศาล
- ควรปฏิบัติตามหวงระยะที่กฎหมายกําหนด
- ควรลดขั้นตอนการประสานงานกับอัยการ การขออนุญาต
2.4) ดานกฎหมายยาเสพติด
- ควรเพิ่มบทลงโทษการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหหนักขึ้น
- ควรยกเลิก พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เพราะเปน
การแกปญหาที่ปลายเหตุ และผูรับการฟนฟูกลับมากระทําผิดซ้ําอีก
- ควรแยกศาลทีพ่ จิ ารณาเฉพาะคดีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะ
- ควรใหสวนแบงเงินรางวัลใหกับพนักงานสอบสวน
- ควรบั ญญั ติ กฎหมายเพื่ อเพิ่ มอํ านาจให พนั กงานสอบสวนเข าถึ งข อมู ลจาก
แหลงขอมูล เชน สํานักงานขนสง หางราน ธนาคาร งานทะเบียนราษฎร รัฐวิสาหกิจหนวยงานราชการอื่น ฯลฯ

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึ กษาวิ จั ย “การพั ฒนากระบวนการสื บสวนสอบสวนเพื่ อรองรั บคดียาเสพติด”
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
5.2.1 ความคิ ด เห็ น ของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ในสายงานสื บ สวนต อ การ
พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด
ผลการศึ ก ษาเชิ งปริมาณและจากการสัม ภาษณ ส อดคลอ งอยู ในทิ ศทางเดีย วกั น
พบวา การพัฒนากระบวนการสืบสวนถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ าหน าที่ ตํ ารวจในสายงานสื บ สวน เห็ น ว าพั ฒ นาในด านขั้ น ตอนการจั บ กุ มและการรวบรวม
พยานหลั กฐานเป น อั น ดั บ แรก รองลงมา คื อ ด า นขั้ น ตอนการสื บ สวน ด านกฎหมายยาเสพติ ด
และดานโครงสรางการบังคับบัญชา ตามลําดับ
ดานขั้นตอนการจับกุม และการรวบรวมพยานหลักฐาน เปนขั้นตอนสําคัญที่ตองมี
การพั ฒ นามากที่ สุ ด จากการวิ จัย พบวา การปฏิ บัติตามขอสั่งการจากสํานั กงานตํารวจแหงชาติ
ที่กําชับใหขาราชการตํารวจทุกนายปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบการแตงกาย และทรงผม ถือไดวา
เปนอุปสรรคในการสืบสวนหาขาวของเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสืบสวนเปนอยางมาก เนื่องจากเมื่อ
เขาไปหาขาวในพื้นที่ผูตองสงสัยหรือชาวบานก็จะสามารถคาดเดาไดวาเปนเจาหนาที่ตํารวจหรือเปน
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเห็นวาหากมีการอนุโลมในเรื่องของทรงผมใหกับเจาหนาที่ตํารวจในสายงาน
สืบสวนเปนกรณีพิเศษก็จะสามารถปฏิบัติงานสืบสวนหาขาวไดงายมากขึ้น
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นอกจากนี้ยังพบวาการขอหมายคน/หมายจับที่ปฏิบัติอยูมีความลาชามาก ไมสามารถ
ดํ าเนิ น การตรวจค น หรือเข าจั บ กุ มผูตองหาในทั น ที ส งผลให ผูตองสงสัยรูตัวและพยายามหลบหนี
ออกจากนอกพื้ น ที่ โดยเฉพาะอย างยิ่ งผู ต องหาในคดี ย าเสพติ ดจะหลบหนี แ ละขั ด ขื น การจั บ กุ ม
และมี การทํ างานในรูป แบบขบวนการค ายาเสพติ ดที่ ได รั บการสนั บสนุ นป น หรื ออาวุ ธสงครามอื่ น
จากนายทุ นเพื่ อตอสูและหลบหนี การจับกุ ม หากมีการปะทะกันก็จะก อให เกิดความเสียหายตอชีวิต
รางกายและทรัพยสิน ซึ่งสวนใหญจะเกิดกับเจาหนาที่ตํารวจที่บรรจุใหมยังขาดประสบการณ เห็นวาถามี
การฝกอบรมเพิ่มเติมความรู เทคนิค ใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน รวมทั้ง
ฝกอบรมทางยุทธวิธีตํารวจ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพในการจับกุมทําใหสามารถจับกุมผูตองหา
มาดํ าเนิ นคดี ได รวมถึ งลดความเสี ย หายต อ ชี วิต ร า งกาย และทรั พ ย สิ น ของเจ าหน าที่ ตํ า รวจได
สอดคลองกับขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เมื่อ 21 มี นาคม 2558 กําชับใหทุกสถานี
ตํารวจจัดการฝกอบรมยุทธวิธีตาม “คูมือการฝกยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจ” ของ ตร. พ.ศ.2556
ทุกสัปดาห (อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ) โดยให หน.สน./สภ. เปนผูรับผิดชอบควบคุมการฝกใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
ดานขั้น ตอนการสืบสวน พบวา สถานีตํารวจที่ ตั้งอยูในพื้ น ที่รอบนอกยังประสบ
ป ญ หาในเรื่ อ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ อาทิ กระดาษ หมึ ก พิ ม พ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ชุ ด ตรวจป ส สาวะ
และเทคโนโลยี (ระบบ crimes) ในการดําเนินงานไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานสืบสวน สอดคลองกับ
วิทยา ราชแกว (2558) เสนอวาปญหาการขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ปญหาและอุปสรรค
ในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของตํ า รวจฝ า ยสื บ สวนเกิ ด จากการขาดเครื่อ งมื อ
และอุป กรณ ในการปฏิบั ติขาดความทัน สมัยดานเทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติ งาน ไม มีความพรอม
ในการใชงาน เชน ยานพาหนะน้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ อาวุธปน วิทยุสื่อสาร เปนตน แตจากการ
วิจัยพบวา ในพืน้ ที่ไดรับสนับสนุนเทคโนโลยี (crimes) อยูแลวแตมีจํานวนไมเพียงพอ และปญหาของ
เทคโนโลยี (crimes) ไมมีความเสถียรทําใหไมสามารถใชประโยชนในการทํางานสืบสวนอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งลาสุดสํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ 0033.42/2449 ลง 24 มิ.ย.62
ใหดําเนินการสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณเพิ่มเติมใหกับสถานีตํารวจทั่วประเทศสําหรับ
รองรับการใชงานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (crimes) ในชวงเดือน ก.ค.62 พรอมจัดเจาหนาที่
รับผิดชอบ จํานวน 2 นาย เขารับการอบรม ณ ที่ทําการของหนวยงานนั้น แตยังไมสามารถแจกจาย
ใหเพียงพอกับการใชงานไดครบทุกสถานี
ดานกฎหมายยาเสพติด พบวา เจาหนาที่ตํารวจในสายงานสืบสวนยังประสบปญหา
ในการสืบคนขอมู ล หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส อาทิ ตรวจสอบการติ ดตอผานชองทางไลน, การเฝา
ดักฟ งโทรศั พท เป นตน และการตรวจพิ สูจน พยานหลักฐานทางดิจิทัลที่ เกี่ย วของกั บคดีย าเสพติด
ทําใหระยะเวลาในการสืบสวนคดีตองใชเวลานานเพิ่มขึ้น และเสี่ยงที่ผูตองสงสัยจะรูตัวและหลบหนีไป

๑๓๓

กอน และเจาหน าที่ตํารวจหลายนาย ถูกรองเรียน รวมถึงฟองรองดําเนินคดียอนหลังในกรณี ที่เขาไป
ตรวจสอบประวัติบุคคลที่เกี่ยวของกับคดี ทําใหตองเขียนรายงานชี้แจงตอผูบังคับบัญชาซึ่งบางนายตอง
เสียเวลาไปขึ้นศาล ตลอดจนเสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
และพบว ายั งมี ป ญ หาการร องเรี ยนเจ าหน าที่ ตํ ารวจในเรื่ องการตรวจค น สถานที่
ยานพาหนะ และบุคคลในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไมเปนไปตามกฎหมาย เนื่องจากผูที่สามารถถือครอง
บัตร ป.ป.ส. อย างถูกตองนั้ นอยูในตําแหน ง สว.ขึ้นไป แตกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
สวนใหญ อยูในระดับชั้นประทวน (ส.ต.ต.-ด.ต.) ซึ่งไมมีบั ตร ป.ป.ส. ทํ าให เกิดปญหารองเรียนในกรณี
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ดานโครงสรางการบังคับบัญชา พบวา ปญหาการขาดขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ยังเป น ป ญ หาสํ าคัญ ของเจ าหน าที่ และมีบ างสถานี ตํารวจนํ าเงิน จากกองทุน เพื่ อการสืบ สวนและ
สอบสวนคดีอาญาไปใชผิดวัตถุประสงคของกองทุน ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกาํ ลังพลในสายงาน
สืบสวนไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสอบสวน หรือไดรับในจํานวนที่ไมเพียงพอ ซึ่งหาก
มีการพิจารณาเพิ่มเงินรางวัล เพิ่มเงินคาตอบแทนรายคดี หรือ เพิ่มเงินประจําตําแหนง เพื่อเปนขวัญ
กําลั งใจและเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานใหกับ เจาหนาที่ตํารวจในสายงานสืบ สวนเพิ่ มขึ้ น
รวมถึงชวยใหกําลังพลเกิดทัศนคติที่ดีตองานในหนาที่ สอดคลองกับปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor)
Herzberg, Mausner, and Syderman (1959) กลาววาความกาวหนา หรือการที่ผูปฏิบัติไดรับการ
เปลี่ ยนแปลงสถานะ ได รั บ เลื่ อ นขึ้ น เลื่ อ นตํ า แหน ง ให สู ง ได รั บ การปรั บ เงิ น หรื อ ค า จ า งที่ สู งขึ้ น
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหตนชอบและรักงานปฏิบัติเปนตัวกระตุนทําใหเกิด
ความพึงพอใจใหแก บุคคลในองคกรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2.2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการพัฒนา
งานสอบสวนคดียาเสพติด
ผลการศึ ก ษาเชิ งปริมาณและจากการสัม ภาษณ ส อดคลอ งอยู ในทิ ศทางเดีย วกั น
พบวา เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนมีความเห็นวาควรพัฒนากระบวนงานใน
ดานขั้นตอนการสอบสวนเปนอันดับแรก รองลงมาดานกฎหมายยาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับ
บัญชา และดานขั้นตอนการฟองศาล ตามลําดับ
ดานขั้นตอนการสอบสวน พบวา ปญหาการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ อาทิ กระดาษ
หมึกพิมพ เครื่องคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการดําเนินงาน ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ยังเปนปญหาหลักที่สงผลถึงการปฏิบัติงานทั้งในการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด ซึ่งวัสดุ อุปกรณ
และงบประมาณ ที่แตละสถานีไดรับมีจํานวนไมเพียงพอตอปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
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ทํ า ให พ นั ก งานสอบสวนจํ า เป น ต อ งใช เ งิ น ส ว นตั ว เพื่ อ ให ก ารสอบสวนสามารถดํ า เนิ น ต อ ไป
แต ค ดี ที่ รั บ ผิ ดชอบเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ไม ส ามารถสนั บ สนุ น เงิน ไดค รบทุ กคดี จนสงผลให ป ระสิท ธิภ าพ
ในการสอบสวนลดลง
ซึ่ งหากสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ห รื อ หน ว ยงานต น สั งกั ด ของแต ล ะสถานี ตํ ารวจ
สนับสนุน กําลังพล งบประมาณ ยานพาหนะ อุป กรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของสถานีตํารวจก็จะชวยพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนใหมีความครอบคลุม ครบถวน
สมบูรณ ยิ่งขึ้น อันเปนไปตามแนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม ของสํานักงาน ก.พ.ร. (2541)
ที่ ก ล าวว า การสร างระบบสนั บ สนุ น ทั้ งในด านบุ ค ลากร เช น การฝ ก อบรม ค าตอบแทน ระบบ
คุ ณ ธรรม และเทคโนโลยี เช น ข อมูล สารสนเทศ ปรับ ปรุงระบบเครือขายใหมีความทั น สมั ย และ
ครอบคลุม นับวาเปนองคประกอบหลักของการจัดการภาครัฐแนวใหม ชวยให หนวยงานสามารถ
ทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่วางไว
ดานกฎหมายยาเสพติด พบวา พนักงานสอบสวนยังประสบปญหาในดานการประสานงาน
และไม ได รั บ ความร ว มมื อ จากหน ว ยงานภายนอกเท าที่ ค วร อาทิ ป ญ หาการขอดู ก ล อ งวงจรป ด
ยอนหลังจาก บริษัท หางราน โรงแรม เรือนจํา หรือการขอขอมูลทางการเงิน ธนาคาร บริษัทเอกชน
หนวยงานราชการอื่น หรือกรณีบางรายที่สนับสนุนขอมูลที่ไมครบถวน สอดคลองกับการสอบสวนคดี
ผู ต อ งขั ง บรรจง ศรี สุ ว รรณ อายุ 36 ป เสี ย ชี วิ ต ภายในเรื อ นจํ า จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เมื่ อ วั น ที่
25 ส.ค.2562 โดยพนักงานสอบสวนไดประสานงานขอตรวจสอบขอมูล วัตถุพยานและภาพจาก
กลองวงจรปดภายในเรือนจํา แตปรากฎวา ภาพในกลองวงจรปดหายไปเปนระยะเวลา 1.20 ชั่วโมง
ซึ่งสงผลตอการสอบสวนเพื่อหาตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีโดยตรง ซึ่งสาเหตุหลักที่หนวยงานดังกลาว
ไมใหความรวมมือเนื่องจากเกรงวาจะไดรับผลกระทบในทางลบที่อาจจะสงผลกับหนวยงานของตนได
นอกจากนี้พบวาในปจจุบัน ขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการ ที่เกี่ยวของ
กับ การปฏิ บั ติ ในการสอบสวนคดี ย าเสพติด จํานวนมากมีการปรับ ปรุง แก ไขเพื่ อให ส อดคลองกั บ
ห วงเวลา และสภาพแวดล อมที่ เปลี่ ย นแปลง ทํ าให พ บข อบกพร องในการบั งคับ ใชก ฎหมายของ
พนักงานสอบสวน โดยพบมากในพนักงานสอบสวนที่บรรจุใหมเนื่องจากที่ไมมีประสบการณ รวมถึง
พนักงานสอบสวนที่อยูในพื้นที่หางไกลที่ไมไดศึกษาทบทวนกฎหมาย หรือระเบียบที่เพิ่มเติมเปนประจํา
ดานโครงสรางการบังคับบัญชา พบวา พนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน
สวนใหญมีความรูสึกวาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานลดนอยลงทุกวัน อันเปนผลมาจากภาระงาน
ที่เพิ่มขึ้นแตจํานวนพนักงานสอบสวนที่นอยกวาอัตราจริงที่กําหนดไว รวมถึงการไมไดรับการดูแลเอาใจ
ใสจากผูบั งคับ บั ญ ชา การไม ไดรับ ความเป น ธรรมในขอรับ การพิ จารณาเลื่อนยศหรือโยกย ายกลั บ
ภูมิลําเนา ทําใหเกิดความเครียดที่สงผลใหการปฏิบัติงานสอบสวนลดประสิทธิภาพลงเรื่อย นอกจากนี้
ปญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนที่ทวีความรุนแรงเพิ่ มขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแมวาสํานักงานตํารวจ
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แห ง ชาติ จ ะพยายามแก ไขป ญ หาโดยการปรั บ เปลี่ ย นกํ า ลั งพลจากสายงานป อ งกั น ปราบปราม
มาช วยในสายงานสอบสวน และนํ ากํ าลั งพลชั้ น ประทวนที่ป ฏิบัติห นาที่ส ายงานสอบสวนอยูแลว
มาปฏิ บั ติห น าที่ เป น ผูช วยพนั กงานสอบสวน แตถือวาไมใชการแกไขปญ หาที่ป ระสบความสําเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากกําลังพลที่ถูกปรับเปลี่ยนไมไดสมัครใจมาดํารงตําแหนงในสายงานสอบสวน จึงทํา
ใหไมมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน และสงผลใหเกิดความเครียด แตที่รายแรงที่สุด คือ พนักงานสอบสวน
ฆ า ตั ว ตายเพราะความเครี ย ดจากการถูก ยายมาปฏิ บั ติ ห น าที่ ในสายงานสอบสวน สอดคล อ งกั บ
เหตุการณเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 พ.ต.ท.อติชาติ พรฑิตกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มาบอํามฤต
จ.ชุมพร ไดรับแจงเหตุตํารวจยิงตัวตาย และพบขอความในสมุดบันทึกที่เขียนระบายวา “สาเหตุที่ตอง
ยิงตัวตามมาจากคําสั่งที่ถูกยายจากงานสายปองกันและปราบปราบไปอยูในตําแหนงงานสอบสวน
อยางไมได รับความเป นธรรม ความอัป ยศตาง ๆ นานา ในแวดวงสีกากี และเส นสายในการวิ่งเต น
โยกยายในตําแหนง จนตํารวจดี ๆ ตองหมดหวังหมดกําลังใจ” นี่ไมใชเหตุการณฆาตัวตายรายแรก
หลังจากมีการปรับเปลี่ยนกําลังพลไปชวยงานสอบสวน คงถึงเวลาแลวที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะตองรีบแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวกอนที่จะทวีความรุนแรงมากกวานี้
ดานขั้นตอนการฟองศาล พบวา ยังมีสํานวนสอบสวนในคดียาเสพติดที่มีความบกพรอง
และดําเนินการสอบสวนพยานหลักฐานไมครอบคลุม เนื่องจากหวงเวลาในการดําเนินการสอบสวนมีนอย
ปริมาณงานมาก ประกอบคดียาเสพติดนั้นตองสอบสวนขยายผลไปถึงเครือขายและนายทุนใหญ ซึ่งตอง
ใชระยะเวลา ความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยที่ผานมาพนักงานสอบสวน
บางพื้นที่ตองปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดโดยปราศจากพี่เลี้ยง หรือผูบังคับบัญชาที่มีประสบการณ
คอยให คํ าแนะนํ า และปรึ ก ษาในการสอบสวน ส งผลสํ านวนสอบสวนในคดี ย าเสพติ ด บางส ว น
ไมอาจไดตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
และพบวาการดําเนินการในชั้นของอัยการและศาล หลังจากพนักงานสอบสวนสงฟอง
ไปแล วใช ระยะเวลาในการดํ าเนิ นการนานมาก ซึ่งมีสาเหตุ มาจากป จจุ บั นมี คดี จํานวนมากมายที่เขาสู
กระบวนการยุติธรรม ทําใหอัยการและศาลตองมีภาระหนาเพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการ
พิจารณาสํานวนสอบสวน และพยานหลักฐานเปนเวลานาน ตองพิจารณาคดีมากมายทําใหมีระยะเวลา
ในการดําเนินที่นานสงผลใหผูตองหาบางรายหลบหนีระหวางที่ไดรับการประกันตัว ซึ่งเปนการเพิ่มภาระ
งานให กั บ เจ าหน าที่ ตํ ารวจที่ ต อ งดํ าเนิ น ติ ด ตามจั บ กุ ม มาดํ าเนิ น คดี ใหม แต ห ากมี ป ระเทศไทย
มี ศาลที่ พิ จารณาคดี ห รื อมี การดํ าเนิ นการเฉพาะยาเสพติ ดเหมื อนในสหรั ฐ อเมริ ก าได มี ก ารจั ด ตั้ ง
ศาลยาเสพติดขึ้น ณ เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา ในป ๒๕๓๒ ปจจุบันมีจํานวนมากกวา ๒,๔๐๐ แหง
ศาลยาเสพติดจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นแทน
การพิจารณาคดีในกระบวนการศาลยุติธรรม เนนใหโอกาสผูกระทําผิดในคดียาเสพติดที่เปนคดีไม
รายแรงไดมีโอกาสกลับตัว ชวยลดการกระทําผิดซ้ําทั้งที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดและคดีที่เกี่ยวเนื่องจาก

๑๓๖

การใชยาเสพติดอีกดวย ยังมีผลตอเนื่องในการชวยลดการกออาชญากรรมอีกทางหนึ่ง และเปนอีกแนวทาง
หนึ่ งที่ ใช ล ดป ญ หาความแออั ดของจํานวนผูตองขังภายในเรือนจําของประเทศสหรัฐ อเมริกาและ
ผูกระทําผิดสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมตอไป (เอกกมล ลวดลาย, ออนไลน, 2562)

5.3 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
สื บ สวนและสอบสอน และการสั งเคราะห ข อมู ล เชิงคุ ณ ภาพโดยการสัม ภาษณ จ ากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และผูมีป ระสบการณ ในการสายงานสืบสวนและสอบสวนคดี ยาเสพติด ผูวิจัยไดสรุป ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษาในเบื้องตน และจัด การประชุมเพื่ อรับ ฟงความคิ ดเห็น รวมถึงข อเสนอแนะเพิ่ มเติม
จากหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง อาทิ สพฐ.ตร., กมค., บช.น., ภ.7, สบส., กง. และสมาคมพนั ก งาน
สอบสวน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้
5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ดานการบริหารจัดการ
- ควรจัดทําคูมือการสืบสวนในคดียาเสพติดเปนการเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
- ควรปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสอบสวนยาเสพติด
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
- ควรบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ อาทิ
สพฐ.ตร., บช.ปส., บก.ป. เป นต น เพื่ อลดขั้น ตอน และระยะเวลาการในการปฏิ บั ติ งานสื บสวนและ
สอบสวนยาเสพติด
- ควรเพิ่มผูชวยพนักงานสอบสวนใหเพียงพอกับสถานีตํารวจที่มีจํานวนคดียาเสพติดสูง
- ควรแตงตั้งพนักงานสอบสวนที่ปรึกษาพิเศษ เพื่อทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและ
ปรึกษาแก พนั กงานสอบสวนรุนใหม ที่ยั งไม มีประสบการณ โดยแต งตั้ งจากพนั กงานสอบสวนอาวุโสที่ มี
ประสบการณ (จํานวนคดี) หรือพนักงานสอบสวนที่เกษียณไปแลวแตมีประสบการณ (จํานวนคดี)
- ควรเพิ่มหลักเกณฑการจายเงินจากกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ใหสามารถนําไปใชจายในการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติดได
- ควรกํ าหนดหน าที่ ใหเจาหนาที่ตํารวจรับ ผิดชอบสายงานสืบ สวนและสอบสวน
ในคดียาเสพติดโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญในสายงาน
- ควรใชแนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานสอบสวน (แบบแทง) เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน

๑๓๗

2) ดานงบประมาณ และกําลังพล
- ควรเพิ่มงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนและ
สอบสวนให เพี ย งพอต อ การปฏิ บั ติ งานในคดี ย าเสพติด เช น กระดาษ หมึ กพิ มพ น้ํ ามั น เชื้ อเพลิ ง
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เปนตน รวมถึงปรับปรุงเทคโนโลยี (ระบบอินเตอรเน็ต) ใหใชงาน
ไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
- ควรเพิ่มเงินคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาที่คดียาเสพติด อาทิ เงินคาทําสํานวน
เงินประจําตําแหนง เปนตน เพื่อใหเทาเทียมกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอื่น และสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ
- ควรสนั บสนุนกําลังพลในสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติดใหเพี ยงพอ
และหากเปนกรณีการปรับเปลี่ยนกําลังพลโดยยายสายงานควรพิจารณาความสมัครใจจากเจาหนาที่
ตํารวจที่ถูกปรับเปลี่ยนประกอบ เพื่อไมใหกระทบตอขวัญกําลังใจของกําลังพลและการปฏิบัติหนาที่
- ควรจัดฝกอบรมเพิ่มเติมความรูดานกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติ และยุทธวิธตี ํารวจ
ให กับ ผู ป ฏิ บั ติ ในสายงานสื บ สวนและสอบสวนคดี ย าเสพติ ด เพื่ อรองรับ รูป แบบและสถานการณ
การกระทําความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป
- ควรทํ าขอตกลงกับ สํานักงาน ป.ป.ส.เพื่อเพิ่ มหลักเกณฑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์
ถื อครองบั ต รประจํ าตั ว ป.ป.ส.ให กับ เจาหน าที่ ตํ ารวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น าที่ งานสื บ สวน (ชุ ด ยาเสพติ ด )
ใหครอบคลุมถึงเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวน (จ.ส.ต. - ด.ต.) เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานสืบสวน
คดียาเสพติด
3) ดานกฎหมาย
- ควรเพิ่ มบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให เกิดความ
เกรงกลั ว ลดการกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า โดยเฉพาะบทลงโทษสํ าหรับ เด็ กและเยาวชนเพื่ อ ลดการกระทํ า
ความผิดคดียาเสพติดในเด็กและเยาวชน
- ควรมีกฎหมายที่คุมครองในการปฏิบัติหน าที่สืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด
เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
- ควรมีกฎหมายพิเศษหรือขอตกลงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนใน
การประสานงานดานขอมูลของผูตองสงสัยในคดียาเสพติด อาทิ ธนาคาร โรงแรม บริษัทผูใหบริการ
เครือขายมือถือ เปนตน
4) ดานอื่น ๆ
- ควรทํ าข อ ตกลงในการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง อาทิ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อัยการ ศาล เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาในการขอหมายจับและหมายคน
เปนการปองกันไมใหผูตองหาหลบหนีหรือเคลื่อนยายของกลางในคดียาเสพติด

๑๓๘

5.3.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาวิจัยความเปนไปในการจัดตั้งศาลยาเสพติดในประเทศไทย เพื่อรองรับ
การพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ
2) ควรศึกษาแนวทางการแตงตั้งพนักงานสอบสวนที่ป รึกษาพิเศษดานยาเสพติ ด
เพื่อใหคําแนะนําและปรึกษาแกพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานใหม
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สายงานสืบสวน

แบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน
ของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
คําชี้แจง: แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด” ของกองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อนําผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงตามความตองการประชาชนตอไป
โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง
บช. ....................................บก.น./ภ.จว. ...........................................สน./สภ. ..........................................
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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. พิเศษขึ้นไป
2. ตําแหนง
 1. ผูบังคับหมู
 2. รองสารวัตร
 3. สารวัตร
 4. รองผูกํากับการ
 5. ผูกํากับการ
 6. สูงกวาผูกํากับการขึ้นไป
3. อายุราชการ.....................ป
4. ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานนี้ จํานวน.......................ป
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด
ระดับความคิดเห็น
นอย นอย ปาน มาก
ขอคําถาม
ที่สุด
กลาง
(1)
(2)
(3)
(4)
โครงสรางการบังคับบัญชา
1.ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางที่ดีในฐานะผูนํา
2.ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดง
ความคิดเห็น
3.ในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสืบสวนยาเสพติดออกจากคดีอื่น
อยางชัดเจน
4.ควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนใหเพียงพอ
ตอปริมาณคดียาเสพติด
5.ควรเพิ่ ม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ อาทิ เงิ น รางวั ล เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
คาตอบแทนรายคดี ใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
ขั้นตอนการสืบสวน
1.ควรตรวจสอบ วิ เ คราะห ข อ มู ล การข า วให ค รอบคลุ ม ครบถ ว นก อ น
ดําเนินการวางแผนจับกุม
2.ควรรวบรวมพยานหลักฐานใหถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัติแตละ
ประเภท
3.ควรสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนคดียาเสพติด ให
เพียงพอ
4.ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการสืบสวนคดี
เกี่ยวกับยาเสพติด
5.ควรอบรมเพิ่มเติมความรูดานกฎหมายและดานยุทธวิธี อาทิเทคนิคการ
เปนสายลับ/แฝงตัว/การลอซื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนคดียาเสพติด

มาก
ที่สุด
(5)

144
นอย
ที่สุด
(1)

ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)

มาก
ที่สุด
(5)

ขั้นตอนการจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน
1.เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวนควรศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม และฝกอบรมทางยุทธวิธีตํารวจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในจับกุม
2.ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการจับกุมอยางเครงครัด เพื่อปองกันการรองเรียน
ในภายหลัง
3.ควรบันทึกภาพถายหรือวีดีโอขั้นตอนปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อใชเปน
หลักฐานทางคดีและกรณีเกิดการรองเรียน
4.ควรจัดทําบันทึกจับกุมผูตองหาใหละเอียด ครบถวน ถูกตอง
5.ควรอนุโลมเรื่องระเบียบการแตงกาย, ทรงผม ใหกับเจาหนาที่ตํารวจใน
สายงานสืบสวนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
6.ควรเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาลดขั้นตอนในการขอหมายคน/
หมายจับ
7.ควรจัดทําบันทึกยึดทรัพยสินเกี่ยวกับคดีใหละเอียด ถูกตอง ครบถวน
กฎหมายยาเสพติด
1.ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่เกี่ยวของเพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานสืบสวน
2.ควรบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพื่อบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
3.ควรเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําบัตร ป.ป.ส.เพิ่มเติมใหเจาหนาที่
ตํารวจที่ปฏิบัติงานในคดียาเสพติด
4.ผูพิพากษาคดียาเสพติดควรแยกออกจากแทงสายงานอื่นเหมือนพนักงาน
อัยการ
5.ควรมี ก ฎหมายที่ อ นุญ าตให เจา หน าที่ ตํา รวจในสายงานสืบ สวนเขาถึง
หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
-ดานโครงสรางการบังคับบัญชา
..............................................................................................................................................................................
-ดานขั้นตอนการสืบสวน
..............................................................................................................................................................................
-ดานขั้นตอนการจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน
..............................................................................................................................................................................
-ดานกฎหมายยาเสพติด
..............................................................................................................................................................................
**********************************
ขอบพระคุณที่ทานเสียสละเวลาในการใหขอมูล
กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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สายงานสอบสวน

แบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน
ของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
คําชี้แจง: แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด” ของกองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อนําผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงตามความตองการประชาชนตอไป
โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง
บช. ....................................บก.น./ภ.จว. ...........................................สน./สภ. ..........................................
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. ยศ.
 1. ร.ต.ต. - ร.ต.อ.
 2. พ.ต.ต. - พ.ต.อ.
 3. พ.ต.อ. พิเศษขึ้นไป
2. ตําแหนง
 1. รอง สว.(สอบสวน)
 2. สว.(สอบสวน)
 3. รอง ผกก.(สอบสวน)
 4. ผกก.(สอบสวน)
 5. รอง ผบก.(สอบสวน)
3. อายุราชการ.....................ป
4. ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานนี้ จํานวน.......................ป
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด
ระดับความคิดเห็น
นอย นอย ปาน มาก มาก
ขอคําถาม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
โครงสรางการบังคับบัญชา
1.ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางที่ดีในฐานะผูนํา
2.ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดง
ความคิดเห็นในการสอบสวน
3.หัวหนาสถานีตํารวจควรรวมรับผิดชอบในสํานวนคดียาเสพติด
4.ในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสอบสวนคดียาเสพติดออกจากคดี
อื่นใหชัดเจน
5.ควรเพิ่มจํานวนพนักงานสอบสวนใหเพียงพอตอปริมาณคดียาเสพติด
6.ควรเพิ่มขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี
การปฏิบัติงานใหกับพนักงานสอบสวน
ขั้นตอนการสอบสวน
1.พนักงานสอบสวนควรศึกษาหาความรู และฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
2.พนั ก งานสอบสวนควรรวบรวมพยานหลัก ฐานและจั ดทํ า สํ านวนการ
สอบสวนใหครอบคลุม ครบถวน สมบูรณ
3.ควรสนั บ สนุ น งบประมาณและยานพาหนะเพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ
งานสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ
4.ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การตรวจสอบขอมูล
ทะเบียนราษฎร/ขอมูลยานพาหนะ/ประวัติการกระทําความผิดฯ เพื่อรองรับ
การสอบสวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
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ขอคําถาม
5.ควรขยายหวงเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาและการสอบสวนใหเหมาะสม
เพื่อใหสามารถดําเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและ
รวดเร็ว
6.ควรบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิสํานักงาน
พิสูจนหลักฐาน,สํานักงาน ป.ป.ส.,สํานักงาน ป.ป.ง.,อัยการ,ศาล,สหวิชา
วิชาชีพ เปนตน เพื่อสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว
ขั้นตอนการฟองศาล
1.ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หั ว หน า งานสอบสวนควรตรวจสอบสํ า นวนการ
สอบสวนดวยความรอบคอบและรัดกุม
2.พนักงานสอบสวนเจาของคดีควรติดตามคดีจนถึงที่สุด
3.ควรสืบพยานลวงหนาได หากเปนคดีรายสําคัญและเพื่อประโยชนตอ
พยานที่ไมใชเจาหนาที่รัฐจะไมตองเสียเวลาไปศาลหลายครั้ง
4.ควรเสนอให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งพิ จ ารณากํ า หนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการของอัยการและศาล
5.ควรเสนอใหมีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ
6.การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทั้งยาเสพติดและคดีฟอกเงิน ในการ
ฟองศาลควรรวมเปนคดีเดียวกัน
กฎหมายยาเสพติด
1.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในการ
สอบสวนคดียาเสพติด เพื่อใหเปนทิศทางเดียวกัน
2.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในการ
สอบสวนคดีเสพติดตามคําสั่ง คสช.ฯ/ คดีบําบัดฟนฟู เพื่อใหเปนทิศทาง
เดียวกัน
3.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในการ
สอบสวนคดียาเสพติดเพื่อบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
4.ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่เกี่ยวของ เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานสอบสวน
5.ควรมีกฎหมายที่อนุญาตใหเจาหนาที่ตํารวจในสายงานสอบสวนเขาถึ ง
หลักฐานทางอิเลกทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล

นอย
ที่สุด
(1)

ระดับความคิดเห็น
นอย ปาน มาก
กลาง
(2)
(3)
(4)

มาก
ที่สุด
(5)

สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
-ดานโครงสรางการบังคับบัญชา ……………………………………………………………………………………………………………………………………
-ดานขั้นตอนสอบสวน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-ดานขั้นตอนการฟองศาล …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-ดานกฎหมายยาเสพติด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
**********************************
ขอบพระคุณที่ทานเสียสละเวลาในการใหขอมูล
กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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แบบสัมภาษณโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน
ของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด (สายงานสืบสวน)

1. ท า นคิ ด ว า โครงสร า งการบั ง คั บ บั ญ ชาของการสื บ สวนคดี ย าเสพติ ด ควรเป น อย า งไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ท า นคิ ด ว า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ข องการสื บ สวนคดี ย าเสพติ ด ควรมี ก ารพั ฒ นาอย างไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ท า นคิ ด ว า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นการจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด ควรเป น อย า งไร และควรปรั บ ปรุ ง
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ท า นคิ ด ว า ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ข องการรวบรวมพยานหลั ก ฐานคดี ย าเสพติ ด ควรเป น อย า งไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ทานคิดวากฎหมายคดียาเสพติดควรเปนอยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบสัมภาษณโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน
ของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด (สายงานสอบสวน)

1. ท า นคิ ด ว า โครงสร า งการบั ง คั บ บั ญ ชาของการสอบสวนคดี ย าเสพติ ด ควรเป น อย า งไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ท า นคิ ด ว า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ข องการสอบสวนคดี ย าเสพติ ด ควรมี ก ารพั ฒ นาอย า งไร
และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ท า นคิ ดว า ขั้ นตอนการปฏิ บั ติของการฟองศาลคดีย าเสพติดควรเปน อยางไร และควรปรั บปรุ ง
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ทานคิดวากฎหมายคดียาเสพติดควรเปนอยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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รายนามผูใหขอมูลสําคัญ
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน
1. พ.ต.ท.มนตรี
ภูมิสะอาด
2. พ.ต.ท.เฉลิมพล
แกววงศวัน
3. พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ
4. พ.ต.ท.ปรเมศว
เมฆสั้น
5. พ.ต.ท.โอภาส
วงษหงส
6. พ.ต.ต.ประชัน
พรมภา
7. พ.ต.ต.เธียรัช
กัลยา

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองลําพูน
รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม
รอง ผกก.สส.สภ.แมจัน
รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา
สว.กก.สส.ภ.จว.ลําพูน
สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย
สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสอบสวน
1. พ.ต.อ.อรรคเดช เตจะราษฎร ผกก.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม
2. พ.ต.ท.ภาสกร
ปกปงเมือง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แมริม จ.เชียงใหม
3. พ.ต.ท.สุระศักดิ์
ขันแกว
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลําพูน
4. พ.ต.ท.วทัญู
ฟกแกว
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แมจัน จ.เชียงราย
5. พ.ต.ท.พรพิชิต
รุงเรือง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม
6. พ.ต.ท.ปติกรณ
ชูพรอม
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จ.สระบุรี
7. พ.ต.ท.โชคอํานวยพร คํานุ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกงคอย จ.สระบุรี
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด
1. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
2. สํานักงานกฎหมายและคดี
3. กองบัญชาการตํารวจนครบาล
4. ตํารวจภูธรภาค 7
5. สถาบันสงเสริมงานสอบสวน
6. กองการเงิน
7. สมาคมพนักงานสอบสวน
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ประมวลภาพการเก็บขอมูลภาคสนาม
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ประมวลภาพการเก็บขอมูลภาคสนาม

