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คํานํา 
           
 สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีกระจายไปท่ัวโลก โดยพ้ืนท่ีท่ีพบการแพร
ระบาดมากท่ีสุดจะอยูบริเวณประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลีย (World Drug Report 2018)  กลายเปนปญหา
ท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญและพยายามรวมมือกันตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด ประเทศไทย 
ก็เปนประเทศหนึ่งท่ีไดเผชิญกับปญหายาเสพติดเชนเดียวกันและนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 
อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาทางสังคมท่ีเริ่มตั้งแตปญหาครอบครัวแตกแยก กอเหตุชิงทรัพย 
วิ่งราวทรัพย ลักขโมยทรัพยสิน  ปญหาการขมขืนกระทําชําเรา การใชความรุนแรง การทําราย
รางกาย การฆาตกรรม และยกระดับไปสูการเปนปญหาอาชญากรรมท่ีสงผลตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนท่ัวไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสวนรวม
ของประเทศ อันสงผลกระทบดานลบไปสูทุกภาคสวนของสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงาน 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไขปญหายาเสพติดกันอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 จากสถานการณปญหายาเสพติดท่ีแพรขยายไปท่ัวทุกภาคสวนของประเทศ จําเปนอยางยิ่ง
ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ 
การกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยตรง ตองแสวงหาแนวทางแกไขปญหายาเสพติดอยางเรงดวน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 
ดังนั้น กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดจัดทําโครงการวิจัย 
“โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดี 
ยาเสพติด” เพ่ือศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด และจัดทํา
รายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารงานสืบสวน
สอบสวนคดียาเสพติดใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
 
 

กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

กันยายน 2562 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของ

เจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด” สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ พลตํารวจตรีเนติพงศ 

ธาตุทําเล ผูบังคับการกองวิจัย และพันตํารวจเอกชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รองผูบังคับการกองวิจัย ท่ีได

ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะและตรวจสอบแกไขขอบกพรอง จนทําใหการศึกษาวิจัยฉบับนี้มีความ

สมบูรณ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รองผูบัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ท่ีไดแนะนําแนวทาง องคความรู ตลอดจนเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนและสายงานสอบสวน ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ และผูตอบ

แบบสอบถามทุกทาน ท่ีใหความรวมมือจนทําใหการดําเนินการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีสนับสนุนโครงการวิจัยจนไดผลงานวิจัยท่ีเปน

ประโยชนตอประชาชนและสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางแทจริง 

 
คณะผูวิจัย 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน

ของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด” เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัย 

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหาร 

งานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด และจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร

การพัฒนากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด โดยเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีตํารวจ

สายสืบสวน ในพ้ืนท่ี บช.น. และ ภ.1 - 9 จํานวน 1,923 คน และเจาหนาท่ีตํารวจสายงานสอบสวน 

ในพ้ืนท่ี บช.น., ภ.1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน 
 

ผลการศึกษา 

 1. เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 
 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

ตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด  ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.44 คิดเปน

รอยละ 88.89 และ มีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” ทุกดาน โดยกลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็น ในดานข้ันตอนการจับกุม และการรวบรวมพยานหลักฐาน เปนลําดับท่ี 1 รองลงมา 

คือ ดานข้ันตอนการสืบสวน, ดานกฎหมายยาเสพติด และดานโครงสรางการบังคับบัญชา     

 2. เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาในสายงานสอบสวนคดียาเสพติด   

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 

ตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.30 คิดเปน

รอยละ 86.07 เม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คือ อยูในเกณฑ

มากท่ีสุด และอยูในเกณฑมาก โดยลําดับท่ี 1 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในดานข้ันตอนการสอบสวน 

รองลงมา คือ ดานกฎหมายยาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา และดานข้ันตอนการฟองศาล 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน

สืบสวนและสอบสอน และการสังเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ 

และผูมีประสบการณในการสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในเบื้องตน และจัดการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สพฐ.ตร., กมค., บช.น., ภ.7, สบส., กง. และสมาคมพนักงานสอบสวน 

โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 
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 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  

  1) ดานการบริหารจัดการ 

   - ควรจัดทําคูมือการสืบสวนในคดียาเสพติดเปนการเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ

ของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน  

   - ควรปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสอบสวนยาเสพติด

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน   

   - ควรบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ อาทิ 

สพฐ.ตร., บช.ปส., บก.ป. เปนตน เพ่ือลดข้ันตอน และระยะเวลาการในการปฏิบัติงานสืบสวนและ

สอบสวนยาเสพติด  

    - ควรเพ่ิมผูชวยพนักงานสอบสวนใหเพียงพอกับสถานีตํารวจท่ีมีจํานวนคดียาเสพติดสูง  

  - ควรแตงตั้งพนักงานสอบสวนท่ีปรึกษาพิเศษ เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําและ

ปรึกษาแกพนักงานสอบสวนรุนใหมท่ียังไมมีประสบการณ โดยแตงตั้งจากพนักงานสอบสวนอาวุโสท่ีมี

ประสบการณ (จํานวนคดี) หรือพนักงานสอบสวนท่ีเกษียณไปแลวแตมีประสบการณ (จํานวนคดี)     

  - ควรเพ่ิมหลักเกณฑการจายเงินจากกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  

ใหสามารถนําไปใชจายในการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติดได 

  - ควรกําหนดหนาท่ีใหเจาหนาท่ีตํารวจรับผิดชอบสายงานสืบสวนและสอบสวน 

ในคดียาเสพติดโดยเฉพาะ เพ่ือใหเกิดทักษะและความชํานาญในสายงาน 

   - ควรใชแนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานสอบสวน (แบบแทง) เพ่ือเปนขวัญ

กําลังใจใหแกผูปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน    

  2) ดานงบประมาณ และกําลังพล  

  - ควรเพ่ิมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนและ

สอบสวนใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานในคดียาเสพติด เชน กระดาษ หมึกพิมพ น้ํามันเชื้อเพลิง 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เปนตน รวมถึงปรับปรุงเทคโนโลยี (ระบบอินเตอรเน็ต) ใหใชงาน

ไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  

  - ควรเพ่ิมเงินคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีคดียาเสพติด อาทิ เงินคาทําสํานวน 

เงินประจําตําแหนง เปนตน เพ่ือใหเทาเทียมกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน และสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ 

   - ควรสนับสนุนกําลังพลในสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 

 สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีกระจายไปท่ัวโลก โดยพ้ืนท่ีท่ีพบการแพร

ระบาดมากท่ีสุดจะอยูบริเวณประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

ทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลีย (World Drug Report 2018)  กลายเปนปญหา

ท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญและพยายามรวมมือกันตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด ประเทศไทย 

ก็เปนประเทศหนึ่งท่ีไดเผชิญกับปญหายาเสพติดเชนเดียวกันและนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 
อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาทางสังคมท่ีเริ่มตั้งแตปญหาครอบครัวแตกแยก กอเหตุชิงทรัพย 

วิ่งราวทรพย ลักขโมยทรัพยสิน  ปญหาการขมขืนกระทําชําเรา การใชความรุนแรง การทํารายรางกาย 

การฆาตกรรม และยกระดับไปสูการเปนปญหาอาชญากรรมท่ีสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนท่ัวไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสวนรวมของ

ประเทศ อันสงผลกระทบดานลบไปสูทุกภาคสวนของสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไขปญหายาเสพติดกันอยางจริงจังและตอเนื่อง  

 รายงานยาเสพติดโลก 2019  ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม 

แหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) ระบุวา คาดการณไว

วามีคนท่ัวโลกราว 35 ลานคนทุกขทรมานจากอาการความผิดปกติจากการใชยาเสพติดและ

จําเปนตองเขารับการรักษา โดยจากการงานวิจัยระบุวา ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชยาเสพติด  

มีความรุนแรงและครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกวาท่ีคาดคิดไวกอนหนานี้ โดยในป 2017 คาดวามีคน 271 

ลานคน หรือราว 5.5% ของประชากรโลกท่ีมีอายุระหวาง 15 - 64 ป ใชยาเสพติดในปกอนหนา 

นับวาเปนประมาณการท่ีสูงข้ึน  ใกลเคียงกับประมาณการในป 2016 และคาดวามีคนใชยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน 30% จากป 2009 แตการเพ่ิมข้ึนนี้สวนหนึ่งเปนเพราะจํานวนประชากรโลกท่ีมีอายุ 

15 - 64 ป เพ่ิมข้ึนราว 10% ดวย นอกจากนี้จากขอมูลยังพบวา มีการใชยาเสพติดท่ีสกัดจากฝน

อยางแพรหลายมากข้ึนในภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ เม่ือเทียบกับป 2009 

และยังพบวามีการใชกัญชาอยางแพรหลายมากข้ึนในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต และเอเชีย โดยคาดวา

มีคนใชกัญชาราว 188 ลานคนในป 2016 

  กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการเก็บ

รวบรวมสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดจากท่ัวประเทศ ประจําปงบประมาณ 2561 โดยรวบรวมผล

การจับกุมในขอหา เสพ ครอบครอง ครอบครองเพ่ือจําหนาย จําหนาย ผลิต นําเขา สงออก สนับสนุน

และชวยเหลือ สมคบ และอ่ืน ๆ พบวา พ้ืนท่ีท่ีมีผลการจับกุมมากท่ีสุด คือ ภาค 3 จํานวน 43,113 คดี 



2 
 

ผูตองหา 44,620 คน และจังหวัดท่ีมีผลการจับกุมมากท่ีสุด คือ ภ.จว.ชลบุรี จํานวน 11,824 คดี

ผูตองหา 12,063 คน โดยปรากฎรายละเอียดสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด จําแนกตามพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ ประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี ้

 

 ตารางท่ี 1.1 แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561  

                   (จําแนกตามพ้ืนท่ี บช.น./ภ.) 
 

บช. คดี คน หมายเหตุ 
น. 33,822 34913  

ภ.1 33,731 34,936  
ภ.2 35,617 36,449  
ภ.3 43,113 44,620  
ภ.4 32,543 34,046  
ภ.5 25,648 26,710  
ภ.6 19,889 21,240  
ภ.7 27,486 28,292  
ภ.8 42,012 45,243  
ภ.9 34,516 37,913  

 

ท่ีมา: กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ตารางท่ี 1.2 แสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561  

                    (จําแนกตามพ้ืนท่ีตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธร) 
 

บช./ภ.จว. คดี คน 
น. บก.น.2 8,937 9,142 

ภ.1 สมุทรปราการ 8,659 8,910 
ภ.2 ชลบุรี 11,824 12,063 
ภ.3 อุบลราชธานี 9,488 9,776 
ภ.4 ขอนแกน 5,740 5,865 
ภ.5 เชียงใหม 8,927 9,322 
ภ.6 เพชรบูรณ 3,531 3,754 
ภ.7 ราชบุรี 6,387 6,463 
ภ.8 นครศรีธรรมราช 11,618 12,183 
ภ.9 สงขลา 10,935 12,275 

 

ท่ีมา: กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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 ปญหายาเสพติดกลับมาทวีความรุนแรง และปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเปนขบวนการคา 

ยาเสพติดท่ีมีวิธีการและเทคนิคท่ีสลับซับซอนมากข้ึน ไมวาจะเปนการนําเด็กและเยาวชนมาเปนคน

เดินยาหรือเปนผูขายรายยอยแทนผูใหญ เพ่ือใหรับการลดหยอนหรือหลีกเลี่ยงการไดรับโทษทางคดี

หากถูกจับกุมได การนําเงินท่ีไดรับจากการคายาเสพติดฟอกเงินในธุรกิจอ่ืนเพ่ือใหยากในการตรวจสอบ 

การเปลี่ยนรูปแบบในการขายยาเสพติดโดยผานโซเซียลท่ีจะตองเขาเว็บไซตไดเฉพาะผูท่ีเปนสมาชิก

เทานั้น สมาชิกสวนใหญจะเปนกลุมเยาวชนและวัยทํางานโดยจะมีการเปดเว็บไซตบังหนาไวหลาย

เว็บไซตเพ่ือปองกันการสืบคน รวมถึงการสงยาเสพติดโดยใชระบบไปรษณียหรือขนสงเอกชน ซ่ึงยาก

ตอการสืบสวนจับกุมในคดียาเสพติด ทําใหเจาหนาท่ีตํารวจจะตองมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนให

ครอบคลุม ซ่ึงกระบวนการในคดียาเสพติดนั้นเริ่มตนเพ่ือคนหาความจริงและนําไปสูการพิสูจน

ความผิดหรือความบริสุทธิ์ในการพิจารณาคดีตอไป เม่ือเริ่มกระทําความผิดและเพ่ือประสิทธิภาพ 

ในการคนหาความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน กฎหมายจึงไดมีการกําหนดใหเจาพนักงาน

บังคับใชกฎหมายไดหลายประการ เชน การคน การจับกุม การควบคุมตัว ซ่ึงอาจเปนการลวงละเมิด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะในการเรื่องการควบคุมตัว หรือการเอาไว

ในอํานาจรัฐนั้นในการนําตัว ผูตองหาหรือผูตองสงสัยเขาสูกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา 

โดยปกติท่ัวไปนั้น เม่ือนํามาใชกับอาชญากรรมในคดียาเสพติดไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรม 

ในคดียาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาชญากรรมในคดียาเสพติดใหผลตอบแทนสูง 

สรางผลกําไรและความร่ํารวยใหแกผูกระทําไดอยางมหาศาล จึงเปนเรื่องท่ีไมยากนักท่ีบุคคลใด 

บุคคลหนึ่งจะสามารถตัดสินใจเขารวมกระทําความผิดไดโดยไมคํานึงถึงโทษท่ีตามมา ดวยเหตุนี้เอง 

รัฐจึงไดมีการออกกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดอีกหลายฉบับ เพ่ือเพ่ิมมาตรการพิเศษในการแกปญหา

ความซับซอนของอาชญากรรม รวมท้ังความยุงยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตั้งแตชั้นสอบสวน 

แสวงหา พยานหลักฐาน การสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี และการลงโทษเขามาในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการแสวงหาขอเท็จจริงและการใหอํานาจในการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดใหไดผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (อรพิมล พงษสถิติย, 2559) 

 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการของขบวนการคายาเสพติด สงผลใหการทํางาน

ของเจาหนาท่ีตํารวจในกระบวนการสืบสวนเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง พฤติการณและพยานหลักฐาน 

ในคดียาเสพติดมีความยุงยากซับซอน และอาจเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของเจาหนาท่ี

ตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีไดตลอดเวลา และอีกสวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคในการ

ทํางานของเจาหนาท่ีตํารวจในการปฏิบัติหนาท่ี โดยในดานการบริหารจัดการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ยังมีปญหาหลักในดานบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนมีจํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงาน

ท่ีเพ่ิมข้ึน และบุคลากรบางสวนไมมีประสบการณในสายงานท่ีทํา ปญหาในดานโครงสรางในการบังคับ

บัญชาสั่งการท่ีไมมีความเปนเอกภาพ ยังมีการทํางานแบบตางคนตางทํา ขาดการทํางานเปนทีม 



4 
 

และปญหาเรื่องงบประมาณท่ีสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีไมเพียงพอ เพราะในบางคดีตองใชเวลาใน

การสืบหาขาวเปนเวลานาน รวมถึงปญหาข้ันตอนในการสืบสวนสอบสวนท่ียังไมสามารถขยายผลใน

การสืบสวนได ปญหาในดานการบังคับใชกฎหมายท่ีในบางกรณียังมีความจําเปนตองนําประมวล

กฎหมายวิธีความอาญามาบังคับใชโดยอนุโลม ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการดําเนินคดี ประกอบกับ

ชวงเวลาในการบังคับใชกฎหมายในคดียาเสพติดมีความซับซอน บางครั้งยังพบปญหาการควบคุมตัว

ผูตองหาเกินเวลาท่ีกําหนดทําใหเปนการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได ปญหาและอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงานเหลานี้สงผลใหเจาหนาท่ีตํารวจไมสามารถดําเนินการปองกันปราบปรามยาเสพติด 

และสืบสวนสอบสวนในคดียาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด และปญหาอุปสรรคในปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี

ตํารวจในการดําเนินดคียาเสพติดในขางตน กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร จึงไดจัดทําโครงการศึกษา

เพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับกับคดียาเสพติด  เพ่ือใหผูบริหารและ

เจาหนาท่ีตํารวจในทุกระดับของสํานักงานตํารวจแหงชาติรูเทาทันและสามารถรองรับตอสถานการณ

ดังกลาว ซ่ึงจะนําไปสูการสรางองคความรูในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติในอนาคตตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด 

 ๑.๒.๒ เพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวน 

การบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด 

1.3 ขอบเขตของโครงการวจิัย 

 1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

  ดําเนินการศึกษากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวน โครงสรางการบังคับ

บัญชา ข้ันตอนการสืบสวน ข้ันตอนการจับกุม ข้ันตอนการสอบสวน ข้ันตอนการรวบรวมพยาน 

ข้ันตอนการฟองศาล กฎหมายยาเสพติด รวมถึงสืบคนขอมูลแนวคิดทฤษฎี กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

บทความและรายงานศึกษาวิจัย เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิด (Conception Framework) 

ของการวิจัย 

 1.3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  กองบังคับการตํารวจนครบาล และตํารวจภูธรภาค 1 - 9 ทําการศึกษาจังหวัด 

ท่ีมีการผลการจับกุมในคดียาเสพติดเกิดข้ึนสูงในระดับ 1 - 4 ของแตละภาค  

 

 



5 
 

 

 1.3.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสืบสวนและ

พนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 - 9 และ

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

 1.3.4 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคด ี

ยาเสพติด เพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการ

บริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด โดยมีการทบทวนวรรณกรรมประกอบดวยสวนตาง ๆ ดงันี้ 

  - แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับปญหายาเสพติด 

  - แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

  - แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

  - หนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคดียาเสพติด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 - เพศ 
 - ยศ 
  - ตําแหนง  
 - อายุราชการ  
    - ระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน 
กระบวนการสืบสวน  
  - โครงสรางการบังคับบัญชา 
 - ข้ันตอนการสืบสวน  
 - ข้ันตอนในการจับกุม/รวบรวมพยาน 
 - กฎหมายยาเสพติด 
กระบวนการสอบสวน 
 - โครงสรางการบังคับบัญชา 
 - ข้ันตอนการสอบสวน  
 - ข้ันตอนการฟองศาล 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน 
ในคดียาเสพติด 
    
 

ตัวแปรตน 
ตัวแปรตาม 



6 
 

1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเชื่อถือได สําหรับการกําหนดแผน

ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   

 1.4.2 กรอบแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารดานการสืบสวนสอบสวนในดาน

กฎหมาย ระเบียบ การจัดองคกร ทรัพยากร รวมท้ังงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดี

ยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 

1.5 คํานิยามศัพทในการวิจัยคร้ังนี้ 

 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.๒๕53 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2556 และประมวลกฎหมายอาญา 

ไดกําหนดคํานิยามคําวา กระบวนการสืบสวน และกระบวนการสอบสวนไวแตกตางกันตามลักษณะ

และรูปแบบการนําไปใชประโยชน แตในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของ

เจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด ไดกําหนดคํานิยามศัพทในการวิจัยไวดังนี้ 

 การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจไปปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ีเพ่ือความสงบเรียบเรียบของประชาชนและเพ่ือทราบ
รายละเอียดแหงความผิด 
 การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะ

ทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

 เจาหนาท่ีตํารวจ หมายถึง เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน และสาย

งานสอบสวนในคดียาเสพติด 

 ยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 



บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือ

กับคดียาเสพติด เปนการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด 

เพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

สืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด  โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถ

สรุปสาระสําคัญและนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสืบสวน 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการสอบสวน 

 2.4 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนยาเสพติด   

 2.5 กฎหมาย ระเบียบ ขอสั่งการท่ีเก่ียวของกับการปองกันปราบปรามยาเสพติด 

 2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 2.1.1 ความหมายของยาเสพติด 

    องคการอนามัยโลก (2561, ออนไลน ) World Health Organization : WHO  

ใหความหมายวา ยาเสพติด หมายถึง สิ่งท่ีเสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการท้ังทางรางกายและจิตใจ

ตอไป โดยไมสามารถหยุดเสพได และจะตองเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ จนในท่ีสุดจะทําใหเกิดโรคภัยไข

เจ็บตอรางกายและจิตใจ 

  องคการสหประชาชาติ (2561, ออนไลน) ใหความหมายวา ยาเสพติด หมายถึง สารใด ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือไดจากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะหท่ีมีผลตอจิตใจและระบบประสาท 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ใหความหมายวา ยาเสพติด หมายถึง 

ยาหรือสารเคมีซ่ึงเม่ือเสพหรือฉีดเขาสูรางกายติดตอกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด กอใหเกิดพิษเรื้อรัง 

ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม เชน ฝน กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา 

  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ใหความหมายวา 

ยาเสพติด หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตาม

กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

การใชสารระเหย 
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  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา 3 บัญญัติวา “ยาเสพติด” หมายความวายาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวย 

ยาเสพติดใหโทษและยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ท้ังนี้ตามท่ี

รัฐมนตรกํีาหนดในกฎกระทรวง 

  สรุปวา ยาเสพติด หมายถึงสารเคมีหรือสารวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกายไมวา

จะโดยวิธีการรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ ซ่ึงทําใหผูใชยาเสพติดมีความตองการ

เสพเพ่ิมขนาดมากข้ึนจนไมสามารถหยุดเสพได และสงผลทําใหสุขภาพรางกายและจิตใจของผูเสพ

เสื่อมโทรมลง    

    และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2528 ใหความหมาย ยาเสพติดใหโทษ หมายความ

วา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวย

ประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพข้ึน

เปนลําดับ มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพจะทรุด

โทรมลงกับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใช

ผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวย

ยาท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

 2.1.2 ประเภทยาเสพติด 

  องคกรอนามัยโลก ไดจัดแบงยาเสพติดออกเปน 9 ประเภท คือ 

  1) ประเภทฝนหรือมอรฟน รวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์คลายมอรฟน เชน เฮโรอีน เพธิดีน  

  2) ประเภทบาบิทูเรทรวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน เชน เซโคบารบิตาล อะโม

บารบิตาล พาราลดีไฮด เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด 

  3) ประเภทแอลกอฮอร เชน เหลา เบียร วิสก้ี 

  4) ประเภทแอมเฟตามีน เชน แอมเฟตามีน เดกซแอมเฟตามีน 

  5) ประเภทโคเคน เชน โคเคน ใบโคคา 

  6) ประเภทกัญชา เชน ใบกัญชา ยางกัญชา 

  7) ประเภทคัท เชน ใบคัท ใบกระทอม 

  8) ประเภทหลอนประสาท เชน แอลเอสดี เมสคาลีน ดีเอ็มที เมล็ดมอรนิ่งโกลลี ่

ตนลําโพง เห็ดเมาบางชนิด 

  9) ประเภทอ่ืน ๆ เปนพวกท่ีไมสามารถเขาประเภทใดได เชน ทินเนอร เบนซิล น้ํายา

ลางเล็บ ยาแกปวด บุหรี่ 
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  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ไดแบงประเภทของยาเสพติดใหโทษ 

ออกเปน 5 ประเภท คือ 

  ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin) 

  ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดใหโทษท่ัวไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) 

โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) 

  ประเภท ท่ี  3  ยาเสพติดให โทษ ท่ี มีลักษณะเปนตํ ารับยา และมียาเสพติด 

ใหโทษในประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2 

เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 

  ประเภทท่ี 5 ยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา 

พืชกระทอม 

  ประจัน มณีนิล (2529) แบงประเภทยาเสพติดออกเปน 3 ชนิด คือ 

  1) แบงตามฤทธิ์ของยาท่ีมีตอรางกายมนุษย ไดแก 

 ยากดประสาท ไดแก เฮโรอีน มอรฟน เหลาแหง จะทําใหประสาทมึนชา สมอง 

จิตใจ อารมณเยือกเย็นและเฉ่ือยชาลง 

 ยากระตุนประสาทสมอง ไดแก แอมเฟตามีน ยาบา ยาขยันใบกระทอม จะออก

ฤทธิ์กระตุนยาเรงเราประสาท ทําใหเกิดการตื่นตัว กระวนกระวาย ประสาทสมองไหวตัวอยูเสมอ 

 ยาหลอนจิตประสาท เชน Lysrgide (LSD) Mescaline ทําใหเกิดประสาทหลอน

เห็นภาพผิดไปจากปกติ รถสัมผัสเปลี่ยนแปลง รวมท้ังอวัยวะท้ัง 5 ของรางกายแปรปรวน มีปฏิกิริยา

ผิดไปจากความจริงท้ังหมด 

 ยาท่ีออกฤทธิ์หลายอยางท้ังกดประสาท กระตุนประสาทและประสาทหลอน 

หรือยาท่ีออกฤทธิ์ผสมผสานกัน เชน กัญชา เม่ือเสพจํานวนนอยจะเกิดอาการกดประสาทอยูชั่วขณะ

หนึ่ง ตอไปถาเสพเพ่ิมมากข้ึนจะกลายเปนพิษ มีอาการประสาทหลอนตอไปได 

  2) แบงตามแหลงท่ีเกิดของยา ไดแก 

 ยาเสพติดธรรมชาติ เปนยาเสพติดท่ีกลั่นหรือสกัดไดจากพืชหรือพันธุไมบางชนิด

โดยตรงท่ีเกิดข้ึนอยูแลวตามธรรมชาติ หรือนําสารจากพืชเหลานี้มาทํากรรมวิธีตาง ๆ ทางเคมี  

แปรธาตุไปเปนยาเสพติดตอไปได เชน ฝน กัญชา กระทอม 

 ยาเสพติดสังเคราะห เปนยาเสพติดท่ีผลิตข้ึนในหองปฏิบัติการทดลองดวย

กรรมวิธีตาง ๆ ทางเคมี นํามาใชแทนยาเสพติดธรรมชาติได โดยสารท่ีสังเคราะหข้ึนนั้นออกฤทธิ์

เหมือนยาเสพติดจากธรรมชาติเชนกัน เชน เฮโรอีน ยาบา ยานอนหลับ ยาระงับประสาท เปนตน 
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 3) แบงตามลักษณะของสารท่ีใชในวงการแพทย ไดแก 

 ฝนหรือสารท่ีมีสวนประกอบของฝน เชน มอรฟน ทิงเจอรฝน เฮโรอีน โคเคอีน 

รวมไปถึงสารสังเคราะหหลายอยางท่ีมีคุณสมบัติคลาย ๆ กัน 

 ยานอนหลับชนิดตาง ๆ ท่ีมีผลโดยตรงตอสมองสวนกลาง ยาพวกนี้มีจําหนาย

ท่ัวไป  เชน พีโนบาปโทร เหลาแหง ซอลาเนอรัลทูวินาล รวมท้ังยานอนหลับอ่ืนท่ีใชบารพิทูเรท ไดแก 

ไบรไมค คลอรอล ไฮเดรทพารัลดีไฮด และยาสังเคราะหใหม เชน กลูตาไมล และเมตากูอาโลน 

 ยากระตุนประสาท ไดแก แอมเฟตามี และใบกระทอม 

 ยาท่ีทําใหประสาทหลอน ไดแก กัญชา LDS., STP., DMT. ยาเหลานี้ ทําให

ประสาทการรับรูของคนเราผิดไปจากเดิม รวมท้ังสารอยางอ่ืนและเห็ดบางอยาง 

 สารระเหยตาง ๆ เชน เบนซิน ทินเนอร และกาวติดเครื่องใชตาง ๆ 

 แอลกอฮอล ปจจุบันองคการอนามัยโลกจัดใหแอลกอฮอลเปนสารเสพติด 

ชนิดหนึ่งดวย เพราะเม่ือดื่มจนติดแลว จะทําใหผูดื่มมีความตองการ และเพ่ิมปริมาณการดื่มเรื่อย ๆ 

อีกท้ังมีโทษตอรางกายเชนเดียวกับยาเสพติดอ่ืน ๆ 

 2.1.3 สถานการณปญหายาเสพติด 

  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สรุปสถานการณปญหา 

ยาเสพติดในประเทศ ดังนี้ 

  1) การลักลอบนําเขายาเสพติด 

  ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตท่ีติด

กับแหลงผลิตยาเสพติดท่ีสําคัญ คือ พ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา สงผลใหมีการลักลอบนําเขายาเสพติด

มายังประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซ่ึงประเทศไทยมีสถานะเปนพ้ืนท่ีแพรระบาดยาเสพติด รวมท้ังเปน

เสนทางลําเลียงผานไปยังประเทศท่ีสาม 

  ยาเสพติดท่ีลักลอบนําเขามาจําหนายในประเทศไทย มีการลักลอบนําเขามา

หลากหลายตัวยาท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 

  ยาบา สวนใหญเปนการลักลอบนําเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ดานจังหวัดเชียงราย 

จังหวัด เชียงใหม  และจังหวัดแมฮองสอน รองลงมาเปนการลักลอบนําเข าทางพ้ืน ท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม เปนตน 

  ไอซ สวนใหญลักลอบนําเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ดานจังหวัดเชียงราย จังหวัด

เชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน รองลงมาคือพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดหนองคาย 

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปนตน 

  เฮโรอีน สวนใหญลักลอบนําเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ดานจังหวัดเชียงราย รองลงมา

คือพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม 
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  กัญชา เปนการลักลอบนําเขาทางดานพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมดในพ้ืนท่ี

จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร 

  โคเคน เปนการลักลอบนําเขาผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกลุมเครือขาย 

ยาเสพติดชาวแอฟริกันตะวันตก 

  ใบกระทอม  พบการลักลอบนําเขาดานชายแดนไทย - มาเลเซีย โดยเฉพาะบริเวณ

พ้ืนท่ีอําเภอสะเดา อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

  ในป พ.ศ.2560 ประเทศไทยเผชิญกับปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติดจํานวนมาก

ท้ัง ยาบา ไอซ เฮโรอีน กัญชา และคีตามีน โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยภาคนอกประเทศเปนหลัก ซ่ึงมี

การผลิตยาเสพติดอยางไรขีดจํากัด โดยมีความเก่ียวพันกับสถานการณทางดานการเมืองของประเทศ

เพ่ือนบาน ยังมีปจจัยภายในประเทศท่ียังสงผลตอสถานการณยาเสพติด คือ เครือขายยาเสพติด 

ในประเทศและเครือขายการคายาเสพติดขามชาติผูคาขายสงระดับใหญท่ีเปนกลุมปดยังไมถูกทําลาย 

ขณะท่ีกลุมผูตองโทษคดียาเสพติดในเรือนจํายังไมยุติพฤติการณ ประกอบกับการท่ีกลุมผูเสพในพ้ืนท่ี

พัฒนายกระดับข้ึนมาเปนผูคารายยอยในชุมชนไดงายและรวดเร็ว ขณะท่ีปจจัยเก้ือหนุนท่ีทําใหกลุม

ขบวนการคายาเสพติด ยังไมถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิง  

 2) กลุมนักคายาเสพติด 

  นอกจากกลุมนักคายาเสพติดท่ีเปนคนไทยแลว ยังมีกลุมนักคาชาวตางชาติท่ีเขามา

ทําการคายาเสพติดในไทย ท้ังในฐานะของนักคาและผูรับจางลําเลียงยาเสพติด ซ่ึงมีหลากหลาย

สัญชาติ กลุมนักคาชาวตางชาติท่ีเขามาเก่ียวของมากท่ีสุดคือ กลุมนักคาจากประเทศเพ่ือนบาน 

สวนนักคาชาวตางชาติอีกกลุมหนึ่งท่ีสําคัญ คือ กลุมนักคาชาวแอฟริกัน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการบงการ 

คายาเสพติดขามชาติ โดยการใชหญิงไทยหรือหญิงเอเชีย รวมท้ังชาวตางชาติอ่ืน ๆ ใหดําเนินการคา/

ลําเลียงยาเสพติดแทน ท้ังการลักลอบลําเลียงผานทางทาอากาศยาน การลักลอบสงพัสดุไปรษณีย

ระหวางประเทศ เปนตน กลุมเครือขายการคาสําคัญอีกกลุมหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอสถานการณยาเสพติด

ภาพรวมท้ังประเทศ คือ กลุมผูตองโทษคดียาเสพติดในเรือนจําท่ียังไมหยุดพฤติการณการคายาเสพติด 

โดยสั่งการใหเครือขายภายนอกเรือนจําคายาเสพติดแทน ทําใหมีการยกระดับการแกไขปญหาการสั่ง

การการคายาเสพติดจากเรือนจําท้ังระบบ โดยการคัดแยกนักโทษคดียาเสพติดรายสําคัญไปไวเรือนจํา 

Super Max ท่ีเรือนจํากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ทําใหการสั่งการการคายาเสพติดลดระดับความ

รุนแรงลงอยางเห็นไดชัด แตยังพบความเคลื่อนไหวของกลุมนักคายาเสพติดท่ีมีการสั่งการผานญาติแทน 

รูปแบบการซุกซอนลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเขาสูพ้ืนท่ีตอนในจะมีวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย เชน การซุกซอนมากับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การใชรถยนตสวนบุคคลในการ

ลําเลียง การดัดแปลงรถยนตในการลําเลียง การลักลอบขนสงโดยรถโดยสารประจําทาง รถไฟ บริษัท

ขนสงสินคา การสงทางพัสดุไปรษณีย โดยกลุมนักคายาเสพติดไดมีการพัฒนาดานขอมูลขาวสาร 
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โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน Line หรือ Facebook ในการติดตอทําการคากันมีการทําธุรกรรม 

อําพรางทางการเงินและมีความสลับซับซอนมากข้ึน การใชตัวแทนในการทําธุรกรรมทางการเงินแทน 

เพ่ือปองกันหรือตัดตอนไมใหสามารถจับกุมผูคายาเสพติดรายใหญหรือผูอยูเบื้องหลังได 

 ตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอสถานการณปญหายาเสพติดอีกประการหนึ่ง คือ เจาหนาท่ีรัฐ 

ท่ีเขาไปเก่ียวของกับการคายาเสพติดท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงในป พ.ศ.2560 สถิติการจับกุม

เจาหนาท่ีรัฐในคดียาเสพติดลดลงจากเดิม โดยสามารถจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด

ได 115 คน จากเดิมป พ.ศ.2559 จับกุมได 140 คน   

 2.1.4 ผลกระทบของปญหายาเสพติดในสังคมไทย 

   1) ผลกระทบตอตัวบุคคล 

  1.1) ยาเสพติดทุกชนิดสงผลกระทบโดยตรงตอรางกายและจิตใจโดยเฉพาะดาน

บุคลิกภาพและสุขภาพอนามัยกรณีผูใชยาเสพติดชนิดฉีดจะมีโอกาสติดและแพรเชื้อเอดส   

  1.2) ผูติดยาจะไมไดรับการยอมรับและถูกจํากัดสิทธิทางกฎหมายในการสมัครเปน

ผูแทนหรือสมาชิกทางการเมืองรวมท้ังการเขารับราชการ 

  1.3) ผู ใชสารเสพติด ท่ี เปนผู ใชแรงงานโดยเฉพาะกลุมผู ขับ ข่ีรถบรรทุกมัก

ปฏิบัติงานดวยความประมาทกอใหเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยท่ีนําไปสูความเสียหายท้ังชีวิตและ

ทรัพยสิน 

  2) ผลกระทบตอครอบครัวชุมชนและสังคม 

  2.1) ครอบครัวท่ีมีผูติดยามักไดรับความเดือดรอนจากผูติดยาในทุกดานนําไปสู

ความยุงยากขัดแยงแตกแยกและสิ้นเปลืองในการแกปญหา 

  2.2) กอใหเกิดความหวาดระแวงจากประชาชนและสังคม เนื่องจากเกรงวาบุตร

หลานจะเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดหรือถูกประทุษรายจากผูเสพยาท่ีมีอาการผิดปกติทางจิต 

  2.3) อาชญากรรมตอเนื่องตอชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงผูกอเหตุสวนใหญมักจะเปนผูติดยา  

   2.4) สงผลกระทบใหสมาชิกภายในครอบครัวไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิต

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีอยูภายใตการปกครองจะตองออกจาก

โรงเรียนซ่ึงเปนการทําลายอนาคตของประเทศชาติ 

  3) ผลกระทบตอการบริหารจัดการภาครัฐ 

  3.1) คดียาเสพติดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องเปนภาระตองานดานกระบวนการ

ยุติธรรมท้ังระบบ ตั้งแต ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ และการคุมประพฤติ การปรับปรุงกฎหมาย

ตองเพ่ิมกําลังพลในการปฏิบัติงาน คาตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและการกอสรางสถานท่ีรองรับผูติดยาเสพติด 

ซ่ึงสงผลกระทบตอภาระคาใชจายของรัฐท่ีเพ่ิมสูงและทําใหการดําเนินคดีดานอ่ืน ๆ เกิดความลาชา 
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  3.2) กอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะการทุจริตตอหนาท่ีการรับสินบนการ

กลั่นแกลงรีดไถแสวงหาผลประโยชนจากผูกระทําความผิดซ่ึงทําใหประชาชนและสังคมเกิดความไม

ศรทัธาและเชื่อม่ันในการทํางานของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  4) ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 

  4.1) การผลิตและการคายาเสพติดจัดเปนกลุมธุรกิจและเศรษฐกิจนอกกฎหมายท่ี

ไมกอใหเกิดการผลิตแมวาการคายาเสพติดบางสวนจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมและสรางรายไดเม่ือมีการ

คาขายแตก็เปนรายไดสําหรับคนบางกลุมท่ีกระทําผิดกฎหมายและเอารัดเอาเปรียบสังคม 

  4.2) ธุรกิจการคายาเสพติดเปนธุรกิจท่ีมีมูลคามหาศาลซ่ึงขอมูลจากสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พบวา ผลการดําเนินงานตามมาตรการริบทรัพยสิน 

ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 

เฉพาะในป พ .ศ .2555 มีจํานวน 2,761 รายโดยมูลคาสูงถึง 1,404 ลานบาท (สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2555, ออนไลน)  

  4.3) ปญหายาเสพติดทําใหรัฐบาลตองทุมเทงบประมาณจํานวนมากเพ่ือใชในการ

ปองกันปราบปรามบําบัดรักษาและฟนฟูแทนท่ีจะนําไปใชในการดานอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนเชน

การศึกษาการชวยเหลือผูดอยโอกาส ฯลฯ 

  4.4) ปญหายาเสพติดสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเพราะทําใหภาครัฐ

ภาคเอกชนตองสูญเสียทรัพยากรในการปองกันและแกไขปญหาโดยไมจําเปนรวมท้ังกระทบตอ

ทรัพยากรมนุษย  

  5) ผลกระทบตอความม่ันคงและชื่อเสียงของประเทศ 

  การแพรระบาดของยาเสพติดจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ

ประเทศไทยไมเปนท่ีไววางใจของนานาชาติในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหไมกลา

เขามาทองเท่ียวหรือลงทุนทางการคาและธุรกิจตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหประเทศคูแขงฉวย

โอกาสในการโจมตีประเทศไทย (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2555)    

 2.1.5 แนวคิดในการตั้งศาลคดียาเสพติด 

  ประธานคณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 

และคณะฯ แถลงเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ การท่ีรัฐบาลมีนโยบายแกปญหา 

ยาเสพติดในปจจุบัน ทําใหมีคดียาเสพติดเขาสูศาลเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอการ

พิจารณาคดีอาญาอ่ืน รวมท้ังการดําเนินคดียาเสพติดเปนสาเหตุใหเกิดความลาชาในชั้นอุทธรณ 

และฎีกา จนผูตองขังในเรือนจําเกินกวาท่ีจะรับได คณะกรรมาธิการฯ เห็นวาควรกําหนดใหมีศาล 

ยาเสพติดเปนศาลพิเศษเฉพาะ เพ่ือลดระยะเวลาพิจารณาคดี และชวยใหการพิจารณาคดีอาญาอ่ืน

รวดเร็วข้ึน โดยจากนี้คณะกรรมาธิการฯ จะนําเรื่องไปหารือกับ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการ
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สูงสุด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังจะจัดเสวนาหัวขอ ถึงเวลาหรือยังท่ีตองมีศาลยาเสพติด 

หากหนวยงานท่ีเก่ียวของเห็นพองตองกันจะเสนอเปนกฎหมายตอไป (สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, ออนไลน, 2562)  

  ความเปนมาของศาลคดียาเสพติดในสหรัฐอเมริกา  

  ศาลยาเสพติดจัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับการพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะซ่ึงเปนคดีท่ีมี

แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนแทนการพิจารณาคดีในกระบวนการศาลยุติธรรม เพ่ือเนนใหโอกาสผูกระทําผิดใน

คดียาเสพติดท่ีเปนคดีไมรายแรงไดมีโอกาสกลับตัว ชวยลดการกระทําผิดซํ้าท้ังท่ีเก่ียวกับคดียาเสพติด

และคดีท่ีเก่ียวเนื่องจากการใชยาเสพติดอีกดวย นอกจากนี้ยังมีผลตอเนื่องในการชวยลดการกอ

อาชญากรรมอีกทางหนึ่ง และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเปนอีกแนวทางสําหรับโทษทางเลือกหนึ่งท่ีใชลดปญหา

ความแออัดของจํานวนผูตองขังภายในเรือนจํา และสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมตอไป ศาลยาเสพติด

จัดต้ังข้ึนครั้งแรก ณ เมืองไมอาม่ี รัฐฟลอริดา ในป ๒๕๓๒  ซ่ึงเปนชวงท่ีประเทศประสบปญหาการ

แพรระบาดของยาเสพติดประเภทโคเคน และเฮโรอีน ปจจุบันนี้  มีศาลยาเสพติดในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา จํานวนมากกวา ๒,๔๐๐ แหง  

  ศาลยาเสพติดยังถือไดวาเปนโทษทางเลือกแทนการลงโทษโดยการจําคุกเนน

กลุมเปาหมายคือ ผูกระทําผิดคดียาเสพติดท่ีไมใชประเภทคดีความรุนแรง นอกจากนี้ผูกระทําผิดท่ีเขา

รับการพิจารณาคดีของศาลยาเสพติดนั้น จะตองมีหลักเกณฑของคดีดังนี้ คือตองไมเปนคดีความผิด

รายแรง ไมมีประวัติดานคดีอ่ืน ๆ มากอน และยินยอมท่ีจะเขารวมโปรแกรมตางๆท่ีทางศาลยาเสพติด

ไดกําหนดให โดยผูเขารวมตองเปนผูจายคาเขารวมโปรแกรมตาง ๆ เอง และตองไมมีประวัต ิ

ท่ีเก่ียวของกับการคายาเสพติดรายสําคัญ  

    รูปแบบและการดําเนินการโปรแกรมท่ีจัดไวใหแกผูกระทําผิด 

   โปรแกรมท่ีจัดใหแกผูกระทําผิดมีวัตถุประสงคมุงเนนพัฒนาพฤตินิสัยใหแกผูกระทํา

ผิดแทนการสงตัวเขาไปในเรือนจํา โปรแกรมท่ีจัดข้ึนเนนความหลากหลายและมีความเหมาะสมแก

ผูเขารวมเปนสําคัญ ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุมของเจาพนักงานคุมประพฤติในฐานะผูจัดการโปรแกรม

ท่ีทํางานภายใตอํานาจกรมราชทัณฑ เนนใหความรูทางการศึกษา และเนนใหผูเขารวมโปรแกรม

เขาใจถึงการใชชีวิตท่ีถูกตองแทจริง เพ่ือสามารถกลับไปมีโอกาสทางสังคมอีกครั้ง ซ่ึงทางศาลยาเสพ

ติดจะเปนผูประสานหนวยงานภายนอกในการชวยเหลือในการดําเนินการโปรแกรมตาง ๆ โดยดําเนินงาน

รวมกับเจาพนักงานคุมประพฤติในการชวยสอดสองดูแลใหผูกระทําผิดเขารวมโปรแกรมตามกําหนด 

ซ่ึงโปรแกรมแบงออกไปเปน ๒ กลุมหลัก ท่ีเรียกวา Pre Plea case และ Post Plea case  

  - กลุมผูกระทําผิดท่ีเขารวมในกลุม Pre Plea case นั้น จะเปนกลุมผูกระทําผิดท่ีอยู

ระหวางการคุมประพฤติ  
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  - สําหรับกลุม Post Plea case นั้น ผูเขารวมโปรแกรมจะเปนกลุมผูกระทําผิดท่ี

ไดรับการพักการลงโทษ ซ่ึงผูกระทําผิดท่ีจะเขารวมโปรแกรมในท้ังสองกลุมนี้ไดตองมีคุณสมบัติตาม

ขอมูลขางตน 

   การดําเนินการเก่ียวกับโปรแกรมของศาลยาเสพติด ไดกําหนดโปรแกรมเปน 

๓ ระดับ ซ่ึงเรียกวา Path (พาธ) โดยจะแบง เปน Path 1 Path 2 และ Path 3 ซ่ึงผู เขารวม

โปรแกรมจําเปนตอง ผานท้ัง  ๓ ระดับ ซ่ึงจะถือวาจบการเขารวมโปรแกรม ซ่ึงในแตละระดับจะแบง

ออกเปนสี เชน Path1 คือสีฟา Path2 คือสีเหลือง Path3 คือสีเขียว แตสําหรับผูกระทําผิดผูหญิงจะ

ใชสีมวงแทนท้ัง ๓ ระดับ สําหรับเจาหนาท่ีท่ีจัดโปรแกรมแกผูกระทําผิดนั้นจะเปนเจาหนาท่ีจาก

หนวยงานภายนอกผูมีความเชี่ยวชาญในดานการจัดโปรแกรมแกผูติดยาเสพติดมาทํางานรวมกับศาล

ยาเสพติดในการจัดโปรแกรมใหแกผูกระทําผิด นอกจากนี้ยังจัดใหมี การพบปะระหวางเจาหนาท่ีกับ

ผูเขารวมโปรแกรมเปนประจํา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมได

อยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะผูเขารวมท่ีเปนกลุม Post Plea case 

จําเปนตองไดรับการประเมินคุณลักษณะจากนักจิตวิทยาของศาล โดยจะมีการประชุมระหวาง

คณะกรรมการกอนการพิจารณาคดีวา ผูเขารวมโปรแกรมนั้นๆ สามารถผานการประเมินและเลื่อนสู

ระดับท่ีสูงข้ึนไดหรือไม (เอกกมล ลวดลาย, ออนไลน, 2562) 
 

2.2 การสืบสวนในคดียาเสพติด 

 2.2.1 ความหมายของการสืบสวน  

   ความหมายของการสืบสวนท้ังตามทัศนะของนักวิชาการตางประเทศ รวมถึง

ความหมายท่ีบัญญัติไวตามบัญญัติไวตามระเบยีบ และกฎหมายของไทย 

 Charles G.Vanderbosch (1986) ใหความหมายการสืบสวนวา หมายถึง ข้ันตอนของ

กระบวนการยุติธรรมในการหาคําตอบของคําถามวา อะไร เม่ือไร ท่ีไหน ทําไม ใคร และอยางไร 

อาชญากรรมหรือความผิดท่ีเกิดข้ึน โดยการรวบรวมขาวสาร ขอมูล (Information) เก่ียวกับอาชญากรรม

มากกวาเปนการรวบรวมพยานหลักฐาน (Evidence) และขอมูลท่ีปรากฏในหองพิจารณาของศาล   

 Charle E.O’ Hara Thomar (อางถึงใน โสภณ สารพัฒน, 2544) วา การสืบสวน

หมายถึง การคนหา ซักถามภายในขอบเขตของกฎหมาย เพ่ือหาคนหรือสิ่งของท่ีใชประกอบการ

กระทําความผิดหรือละเวนการกระทําตามกฎหมายอันเปนการซักถามสอบสวนจากสิ่งท่ียอนหลังไป

หาสิ่งท่ีไมรู โดยมีเปาหมายเพ่ือตัดสินความเปนจริงเทาท่ีจะพบไดในขอบเขตของกฎหมาย  

 และ Charle E.O’ Hara Thomar ไดเสนอแนะในการสืบสวนคดีเก่ียวกับยาเสพติดวา

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการเสาะหาขอมูล และจับกุมผูกระทําความผิดในคดียาเสพติด   



 16 
 

 สํานักงานพัฒนาธุรรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2562, ออนไลน) การสืบสวน หมายถึง 

กระบวนการรวบรวมขอมูล การแสวงหาขอเท็จจริง พฤติการณตาง  และหลักฐานเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดเพ่ือทราบรายละเอียดของความผิด ซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนเพ่ือจะหาตัวผูตองหา 

  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 2 (10) บัญญัติวา 

“การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไป

ปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ีเพ่ือความสงบเรียบเรียบของประชาชนและเพ่ือทราบรายละเอียดแหง

ความผิด” 

   มาตรา 17 บัญญัติวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได” 

  และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 17  

กําหนดใหเจาพนักงานปราบปรามยาเสพติดเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ทําใหมี

อํานาจดําเนินการสืบสวนคดีอาญาได ดังนั้นการปฏิบัติการอําพรางจึงถือเปนวิธีการหนึ่งในการ

สืบสวน เพราะเปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียดแหงความผดิ   

 จากนิยามความหมายของการสืบสวนตามทัศนะของนักวิชาการและบัญญัติไวตามกฎหมาย

ของไทย ซ่ึงสอดคลองและขยายความซ่ึงกันและกัน อาจสรุปไดวา การสืบสวน เปนกระบวนการในการแสวงหา

ขอเท็จจริง ซ่ึงรวมพยาน หลักฐานเก่ียวกับการกระทําของความผิดไมวาจะเปนการกระทํากอนหรือ

หลังเกิดเหตุก็ตาม ซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชนเพ่ือจะหาตัวผูตองหา  

 2.2.2 วัตถุประสงคของการสืบสวน 

  การสืบสวนเปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เปนการดําเนินการข้ันตนของพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจ เปนมาตรการท่ีใชปฏิบัติท้ังกอนและหลังเกิดเหตุในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

  ชนสิษฐ  ธนพัฒนากุล (2540) กลาววาการสืบสวนซ่ึงเปนการแสวงหาขอเท็จจริงและ

หลักฐานนั้นมีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ 

   1) การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

   เปนการสืบสวนกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน เพ่ือเปนการปองกันหรือ

เปนแนวทางสําหรับการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเม่ือมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดข้ึน 

ซ่ึงผูมีหนาท่ีในการสืบสวน ไดแก 

   1.1) ความรูท่ัวไปในทองท่ี เชน ภูมิประเทศ สถานท่ี สิ่งของตาง ๆ บุคคลท่ีอยูใน

ทองท่ี และนํามาประมวลเปนขอเท็จจริง 

   1.2) ความรูเก่ียวกับประวัติอาชญากรหือบุคคลท่ีพฤติการณโนมเอียงไปในทาง

ผิดกฎหมาย เชน ผูเคยตองโทษ ติดยาเสพติด ไมมีอาชีพเปนหลักแหลง อันธพาล เปนตน 
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   1.3) ความรูเก่ียวกับแหลงขาวตาง ๆ เชน รานเสริมสวย รานตัดผม รานกาแฟ  

   2) การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด  

    เปนการสืบสวนหลังจากมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน ซ่ึงแบงได 3 ประการ คือ 

    2.1) ในกรณีจับกุมตัวผูกระทําความผิด การสืบสวนจะเปนการสืบสวนเพ่ือแสวงหา

หลักฐานจากบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยาน เพ่ือนํามาพิสูจนความผิดของผูตองหาในข้ันสอบสวน  

    2.2) ในกรณีท่ีรูตัวผูกระทําความผิดแตยังไมจับตัวไมได จะเปนการสืบสวนเพ่ือ

แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเก่ียวกับรายละเอียดแหงความผิดเพ่ือจับกุมผูกระทําความผิดดวย 

    2.3) ในกรณีท่ีไมทราบตัวผูกระทําความผิด และยังไมทราบรายละเอียดแหง

ความผิด เปนการสืบบสวนเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานใหไดวาใครเปนผูกระทําความผิด 

กระทําความผิดอะไร เม่ือใด ท่ีไหน กระทําความผิดทําไม และอยางไร 

  วิศินี วงศนิติ (2550) กลาววาการสืบสวนนั้นถือวาเปนกระบวนการท่ีดําเนินการเพ่ือ

วัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพ่ือทราบรายละเอียดแหงความผิด 

   1) เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน วัตถุประสงคของการสืบสวนนี้ มี

จุดมุงหมายเพ่ือเปนการปองกันนอาชญากรรมมิใหเกิดข้ึนและเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

เปน “การสืบสวนกอนเกิดเหตุ” (Preventive Investigation) การสืบสวนกอนท่ีจะมีการกระทําความผิด

เพ่ือประโยชนในการปองกันมิใหผูท่ีคิดจะกออาชญากรรมใหไมกลากระทําความผิด สอดคลองกับประมวล

ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดีท่ีกําหนดใหการสืบสวนเปนปจจัยของขอมูลสําคัญในการแสวงหา

ขอเท็จจริงและหลักฐานสําหรับการวางแนวทางในการปองกันมิใหกระทําความผิดเกิดข้ึน 

   2) เพ่ือทราบรายละเอียดแหงความผิด การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานไปตาม

อํานาจหนาท่ี เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด มีความมุงหมายเพ่ือปราบปรามอาชญากรรม 

ซ่ึงเปนกรณีความผิดเกิดข้ึนแลว จะเปนเหตุการณท่ีตํารวจพบเห็นหรือมีผูแจงใหทราบก็ตาม เรียกวา 

“สืบสวนเม่ือมีเหตุเกิดข้ึน”(Primary Investigation) และตํารวจตองการทราบรายละเอียดแหง

ความผิด เจาพนักงานตํารวจซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนจะเปนผูท่ีชวยรวบรวมพยานหลักฐานใหกับการ

สอบสวนของพนักงานสอบสวน เพ่ือจะไดตัวผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

 2.2.3 อํานาจในการสืบสวน 

  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 17  บัญญัติวา

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได 

มาตรา 2 (๑๖) บัญญัติวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หมายถึง เจาพนักงาน 

ซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมท้ังพัศดี เจาพนักงาน

กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอ่ืนๆ ในเม่ือ 

ทําการอันเก่ียวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงตนมีหนาท่ีตองจับกุมหรือปราบปราม 
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 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บัญญัติวา “ผูตรวจการ” หมายความวา 

“ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก” ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหเปน

ผูตรวจการตามพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงเปนคํานิยามท่ีเกิดข้ึนใหมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2542 เพ่ือใหผูตรวจการสามารถดําเนินการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตอกฎหมาย

วาดวยรถยนตได ซ่ึงเดิมตองอาศัยเจาหนาท่ีตํารวจในการจับกุมปราบปราม 

 มาตรา 57 ทวิ วรรคหนึ่ง “ใหผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผูขับรถหยุดเพ่ือทําการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กับมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดปฏิบัติการเทาท่ีจําเปน 

เพ่ือประโยชนแกการตรวจสอบนั้นได และเม่ือพบวาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ จะวากลาวตักเตือนหรือสั่งเปนหนังสือใหผูนั้นไปรายงานตนตอนายทะเบียนภายใน

เจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําสั่ง เพ่ือดําเนินการเปรียบเทียบปรับก็ได เวนแตเปนกรณีท่ีความผิดดังกลาวมี

โทษจําคุก ใหผูตรวจการนําตัวผูนั้นสงพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจเพ่ือดําเนินคดีตอไป 

  จากนิยามความหมายท่ีกลาวมาในขางตนสรุปไดวา ตํารวจและพนักงานฝายปกครองมี

อํานาจทําการสืบสวนคดีได รวมถึงพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงาน

ตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอ่ืน ๆ และ ผูตรวจการซ่ึงเปนขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก 

สอดคลองกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ออนไลน, 2562) วาผูตรวจการ

กรมการขนสงทางบก จึงเปน “พนักงานฝายปกครอง” ตามนิยามของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 2 (16) ดวยทําใหมีอํานาจในการสืบสวนการกระทําตางๆ ตามพระราชบัญญัติการ

ขนสงทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 ได 

 2.2.4 ข้ันตอนและเทคนิคการสืบสวนในคดียาเสพติด 

  2.2.4.1 ข้ันตอนในการสืบสวน 

   ข้ันตอนในการสืบสวนคดียาเสพติดนั้นไมมีบัญญัติไวในกฎหมายหรือในระเบียบแตอยางใด 

แตมีนักวิชาการและผูมีประสบการณไดเสนอข้ันตอนในการสืบสวนเบื้องตนไวดังนี้  

  ชนสิษฐ  ธนพัฒนากุล (2540) กลาววาการสืบสวนนั้นมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ 

การรูหรือระบุตัวผูกระทําผิด, การติดตามสืบสวนจนกระท่ังรูวาผูกระทําไดหลบหนีไปอยูท่ีใดแลว

จับกุม และการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ือนําสูศาล ซ่ึงชนสิษฐ ธนพัฒนากุล 

กลาววาเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายในการสืบสวน สามารถแยกข้ันตอนในการสืบสวน ดังนี้ 

   1) การระบุตัวผูกระทําความผิด (Identifying The Criminal) 

   เปนการสืบสวนสอบสวนเพ่ือใหรูวาผูใดเปนผูประกอบอาชญากรรมนั้น หรือเปน

ผูกระทําความผิดในคดีนั้น ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะรูจาก 

    1.1) พยานบุคคล หรือประจักษพยาน (Eyewitness) คือ พยานท่ีรูจักตัวรูปรางหนาตา 

ของผูถูกกลาวหาหรือผูท่ีพบเห็นเหตุการณดวยตนเอง พยานประเภทนี้จะมีน้ําหนักมากในการพิจารณาของศาล 
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   คําสารภาพของผูตองหา (Confession) เปนความมุงหมายสําคัญของการสืบสวนท่ี

พนักงานสอบสวนพยายามเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําสารภาพท่ีแทจริงของผูตองหา 

   1.2) พยานแวดลอม (Circumstantial Evidence) ผูกระทําผิดอาจถูกระบุได

ทางออม โดยใชขอเท็จจริง หรือเหตุแวดลอมกรณีซ่ึงเปนสิ่งเดียว หรือเชื่อมโยงกับขอเท็จจริง ทําให

สามารถโยงไปถึงตัวผูกระทําผิดนั้นได 

  2) การติดตามและการรู ท่ีหลบซอนของผูกระทําผิด (Tracing and Locating the 

Criminal) เปนข้ันตอนของการสืบสวนท่ีเก่ียวกับการติดตามสอบสวน จนกระท้ังรูวาผูกระทําผิดนั้น

หลบหนีไปอยูท่ีใด เพ่ือจับกุมตอไปการท่ีจะรูถึงท่ีหลบซอนของผูกระทําผิดก็จําเปนท่ีจะตองรูถึงอาชีพ 

การทํางาน ประเภทของคดี ลักษณะนิสัยเปนสวนประกอบดวย 

  3) การพิสูจนความผิด (Proving the Guilt) หมายถึง การสืบสวนหาพยานหลักฐานมา

ประกอบสํานวนการสอบสวน เพ่ือนําคดีสูศาล เพ่ือพิสูจนความผิดของผู ถูกกลาวหาอยางมี

ประสิทธิภาพและศาลลงโทษผูกระทําผิดนั้น ดังท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

227 บัญญัติวา “ใหศาลใชดุลยพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนัก พยานหลักฐานท้ังปวง อยาพิพากษาโทษ

จนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริง และจําเลยเปนเปนผูกระทําผิดนั้น เม่ือมีความสงสัยตามสมควร

วา จําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย”  

  และชนสิษฐ  ธนพัฒนากุล เพ่ิมเติมวาการสืบสวนสามารถแบงข้ันตอนออกเปน 2 สวน คือ 

1) การสืบสวนเบื้องตน (Primary Invertigation) 

เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจไปถึงท่ีเกิดเหตุแลว ควรรีบดําเนินการ 5 ประการ คือ 

- ดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดหรือผูตองสงสัยทันที 

- ใหความชวยเหลือ รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ หรือเหยื่ออาชญากรรมโดยทันที 

- ควบคุมจํากัดเขตการรุกล้ําเขามาภายในบริเวณท่ีเกิดเหตุจากบุคคลท่ีไม 

เก่ียวของ เพ่ือปองกันการเคลื่อนยาน ทําลาย หรือความเสียหายของวัตถุพยานตาง ๆ 

- จัดเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอยางอันอาจใหเปนวัตถุพยานหลักฐานท่ีจะอธิบาย 

รายละเอียดแหงการเกิดอาชญากรรมใหไดมากท่ีสุด 

- การเริ่มจัดทําเปนรายงานหรือสํานวนประกอบการปฏิบัติการในแตละครั้ง 

อยางเปนระเบียบเรียบรอยและถูกตอง 

2) การสืบสวนตอเนื่อง (The Follow-up Investigation) 

อันเปนลักษณะของการปฏิบัติการตอเนื่องจากการสืบสวนเบื้องตน โดยจะมี 

ข้ันตอนการดําเนินการ 6  ข้ันตอน คือ 

    - การสอบปากคําผูกระทําผิดหรือผูตองสงสัยถาจับกุมไดในสถานท่ีเกิดเหตุแลว 

    - การสอบถามพยานรูเห็นเหตุการณ 
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    - การคนหา สํารวจ ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือหาวัตถุพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 

ซ่ึงอาจตองอาศัยความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานวิทยาการตํารวจ 

    - การทดลอง ทบทวน ทําแผนประทุษกรรม เพ่ืออธิบายเรื่องราวการเกิดอาชญากรรม 

โดยอาศัยจากการสืบสวนเบื้องตน และประสบการณท่ีไดมาจากการเกิดอาชญากรรมท่ีคลายคลึงกัน 

    - คนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรมจากแหลงขอมูลตํารวจเพ่ือสนเทศ

ขอมูลประกอบการสืบสวน เพ่ือหารายละเอียดของการกระทําผิด และเพ่ือรูตัวคนรายท่ีแทจริง 

ตลอดจนเพ่ือหารายละเอียดเก่ียวกับเหยื่อและแรงจูงใจในการกระทําผิด  

  พระราชบัญญัติวิธีพิจราณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา ๗ กําหนดวา ในกรณีจําเปน 

และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 

จากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซ่ึงไดรับ

มอบหมาย แลวแตกรณีมีอํานาจปฏิบัติการอําพราง เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหายเก่ียวกับยาเสพติด 

 การอําพราง หมายความวา การดําเนินการท้ังหลายเพ่ือปดบังสถานะหรือวัตถุประสงคของการ

ดําเนินการ โดยลวงผูอ่ืนใหเขาใจไปทางอ่ืน หรือเพ่ือมิใหรูความจริงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน 

 ในกรณีจําเปนเรงดวน และมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอําพราง

เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดไปกอน แลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตาม

วรรคหนึ่งโดยเร็วการอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังการดําเนินการตามวรรคสาม 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาว

อยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 

  การกระทําและพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการอําพรางของเจาพนักงานตามมาตรานี้  

ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได 

 มาตรา 9 กําหนดวา ในกรณีจําเปน และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหเจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย แลวแตกรณีมีอํานาจครอบครองหรือ 

ใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ท้ังในและนอกราชอาณาจักร เพ่ือการสืบสวนความ 

ผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดได 

 ผูซ่ึงไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องนั้น 

โดยในการมอบหมาย ใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 

 การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม หมายความวา การครอบครองชั่วคราวซ่ึง

ยาเสพติด เพ่ือสงตอแกผูตองสงสัยวากระทําความผิดซ่ึงอยูภายใตการกํากับ คําสั่ง หรือการสะกดรอย

ติดตามของเจาพนักงาน ท้ังนี้ การสงตอนั้น ใหรวมถึง การนําเขาหรือสงออกเพ่ือการสงตอในหรือ

นอกราชอาณาจักรดวย 
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 การขออนุญาต การอนุญาต การครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครอง หรือการใหมีการ

ครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง ท้ังนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 

 การกระทําและพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการกระทําของเจาพนักงานตามมาตรานี้ใหรับ

ฟงเปนพยานหลักฐานได 

  2.2.4.2 เทคนิคการสืบสวนคดียาเสพติด  

 วัฒนา เกิดผล (2555,ออนไลน) ไดเสนอเทคนิคการสืบสวนคดียาเสพติด ไวในแนวทาง

และมาตรการการดําเนินการตอขอรองของประชาชน 1386 วาเทคนิคการสืบสวนท่ีใชเปนประจํา 

มี 5 วิธี ไดแก ๑) การตรวจสอบทะเบียนประวัติ (Record Exploitation) และการหาขาวสารจาก

แหลงขาวตาง ๆ (Source of Information)  ๒) การเฝาตรวจและการติดตามสะกดรอย ๓.การใช

ผูใหขาวและการใชสายลับ ๔) การลอซ้ือยาเสพติด ๕). การตรวจคน  

 1) การตรวจสอบทะเบียนประวัติ (Record Exploitation) และการหาขาวสารจาก

แหลงขาวตาง ๆ (Source of Information)  

  1.1) การตรวจสอบทะเบียนประวัติ (Record Exploitation) คือ ตรวจสอบกับ

ระบบฐานขอมูลท่ีมีในทะเบียนประวัติ เชน ทะเบียนผูเชาผูใชโทรศัพท การใชโทรศัพทเพ่ือติดตอ

ประสานงานระหวางผูกระทาผิด ทะเบียนประวัติอาชญากรรม ทะเบียนยานพาหนะ ทะเบียนราษฎร 

ทะเบียนพาณิชย เปนตน โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบทะเบียนประวัติ ดังนี้ 

   - ตรวจสอบขอมูลภายในหนวยงานกอน  

  - ตรวจสอบขอมูลกับหนวยงานขางเคียงท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือ

คลายกัน ซ่ึงเปนกรณีไมพบขอมูล หรือมีขอมูลไมสมบูรณหลังจากท่ีไดตรวจสอบภายในหนวยงาน  

 1.2) หาขาวสารจากแหลงขาวตาง ๆ (Source of Information) ในกรณีไมมีขอมูล

หรือขอมูลไมสมบูรณ ไมมีรายละเอียดเพียงพอ ตองดําเนินการหาขาวสารจาก  

  - แหลงขาวเปด (Overt Source) ไดแก ขาวสารท่ีมีการเผยแพรอยูท่ัวไป เชน 

ขอมูลในอินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ สมุดโทรศัพท นิตยสารตาง ๆ หนังสือท่ีระลึกแจกตามงานตาง ๆ  

  - แหลงขาวก่ึงปดก่ึงเปด (Semi-Overt Source) ไดแก ขาวสารท่ีไดเปดเผย 

เฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของกันซ่ึงในบางครั้งตองมีหนังสือขอความรวมมือในการขอขอมูล เชน 

หลักฐานทางทะเบียน ประวัติสวนบุคคล เปนตน  

  - แหลงขาวปด (Covert Source) ไดแก ขาวสารท่ีไดจากการปฏิบัติงาน

สืบสวนไมวาจากหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานขางเคียง บางครั้งอาจใชเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ  

 ๒) การเฝาตรวจ (Monitoring) และการสะกดรอยติดตาม (Surveillance) การเฝา

สังเกตการณ หรือติดตามบุคคล ยานพาหนะ หรือสถานท่ี อยางติดตอกันตลอดเวลา หรือในชวง
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ระยะเวลาหนึ่ง โดยไมใหผูถูกเฝาสังเกตการณหรือผูถูกติดตามรูตัว เพ่ือทราบพฤติการณหรือความ

เคลื่อนไหวของบุคคลนั้น หรือผูท่ีเก่ียวของและการรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากการสํารวจ  

 2.1) การสํารวจสถานท่ี และการวางจุด  เปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

อาคารบานเรือนหรือพ้ืนท่ีในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพ่ือเปนประโยชนหรือนํามาประกอบพิจารณาใน

การปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบรายละเอียดของสถานท่ีนั้น ๆ เตรียมแนวทางปฏิบัติการลับ 

หาเสนทางเขาออกท่ีดีท่ีสุด หาจุดเฝาสังเกตการณ ถายภาพ วางแผนปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัย

ของขาวสารท่ีใชตรวจสอบรายงานของสายลับ การอําพรางตัว การเขียนรายงานขาวสาร โดยแยกเปน 

 2.2) การเตรียมการสะกดรอย  

  เตรียมการสะกดรอยตองประกอบดวยรายละเอียดขาวสาร กําลังเจาหนาท่ี

ยานพาหนะ น้ํามัน เงินสํารอง และอุปกรณการสืบสวน (เครื่องมือสื่อสาร, วิทยุเทป, กลองถายภาพ, 

วีดีโอ, เครื่องมือพิเศษ)  

 ๓) การใชผูใหขาว (Source Information) และการใชสายลับ (Cooperating individuals)  

 ผูใหขาว คือ บุคคลหรือองคกรใด ๆ ท่ีสามารถใหขาวสารหรือขาวกรองในเรื่องตาง ๆ 

โดยขาวสารนั้นไมจําเปนตองเปนขาวเก่ียวกับอาชญากรรมหรือขาวเก่ียวกับการกระทําผิดยาเสพติดเสมอไป  

 สายลับ คือ บุคคลท่ีเขาถึงเปาหมายและขาวสารท่ีตองการ และเปนบุคคลท่ีมี

จุดออนใหสามารถชักจูงเขามารวมงานหรือใหขาวสารกับเจาหนาท่ี ท้ังนี้โดยสมัครใจเขามาเปน

สายลับเอง หรือถูกชักชวน หรือเลือกโดยเจาหนาท่ี หรือในบางครั้งอาจถูกสถานการณบีบบังคับให

เปนสายลับเพ่ือแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอยาง  

 3.1) วัตถุประสงคการใชผูใหขาวและสายลับ  

  สืบสวนจากแหลงขาวบุคคล เปนวิธีท่ีสําคัญเพราะขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ 

ในการกระทําผิด โดยขาวสารท่ีไดจากสายลับจะมีรายละเอียดชัดเจนหากเปนการใหขอมูลดวยความสมัครใจ  

 3.2) ขอพึงระวัง  

  การใชสายลับเจาหนาท่ีตองพึงระมัดระวัง เพราะสายลับจะเปนผูเก่ียวของกับ

การกระทําผิด หรือเคยเก่ียวของกับการกระทําผิด การใชสายลับมีท้ังคุณและโทษ จากการพิจารณา

หนังสือรองเรียนเก่ียวกับเจาหนาท่ีรัฐ พบวาสวนหนึ่งเกิดจากการใชสายลับไมวาจะใชสืบสวนหรือใช

จับกุมโดย ผูรองเรียนไมรูวาเจาหนาท่ีรัฐผูนั้นกําลังใชสายลับทํางาน  

 3.3) แนวทางปฏิบัติการใชสายลับท่ีเจาพนักงานควรยึดถือ  

  (1) สืบสวนสายลับ กรณีสายลับเขามาหาเจาพนักงานโดยสมัครใจตองสืบสวน

สายลับ ตองพิจารณาวัตถุประสงคใหไดวา การเขามาเปนสายลับเนื่องจากอะไร เชน เกิดความกลัว 

ตองการแกแคน ตองการคาตอบแทน มีสาเหตุอ่ืนแอบแฝง เชน ตองการกําจัดคูแขง แกลงเอาขาวท่ี



 23 
 

ไมมีคามาแจงบิดเบือนจากขอเท็จจริงเพ่ือดึงความสงสัยไปจากตัว ชอบโออวด หรือสํานักผิด ตองการ 

กลับตัว ตองการชวยเหลือสังคม 

 (๒) เวลาพบสายลับอยาไปคนเดียวโดยเฉพาะสายลับท่ีเปนผูหญิงควรมีเจาหนาท่ี

ในชุดปฏิบัติการอยางนอยหนึ่งนายไปดวย ตองทําความรูจักบานสายลับและคนในครอบครัว รวมท้ัง

หมายเลขโทรศัพทติดตอเพ่ือสะดวกในการติดตามตัว  

 (3) ตองรายงานผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปใหทราบวากําลังใชสายลับปฏิบัติงาน  

 (๔) หากเห็นวาภารกิจท่ีมอบหมายใหสายลับทํามีผลงานเปนประโยชนตอการ

สืบสวนจับกุมใหข้ึนทะเบียนประวัติสายลับไว เพ่ือประโยชนในการอางอิงการปฏิบัติงาน  

 (๕) การปฏิบัติงานของสายลับทุกภารกิจ ตองไดรับมอบหมาย กําหนดระยะเวลา 

และอยูในความควบคุมของเจาพนักงานตลอดเวลา  

 (๖) สายลับไม มีสิทธิ พิ เศษท่ีจะประกอบอาชญากรรมได  และไม มีการชวยเหลือ 

หรือปองกัน ใหรอดพนจากการถูกดําเนินคดี  

 (๗) การมอบภารกิจใหสายลับตองเปนภารกิจเฉพาะและชัดเจน โดยตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชากอน  

 (๘) หามนัดสายลับมาพบท่ีบานเจาหนาท่ี หรือนัดพบท่ีบานสายลับเด็ดขาด  

 (๙) หากหมดความจําเปน หรือไมสามารถใชประโยชนจากสายลับได ใหยกเลิก

การใชสายลับนั้นเสีย  

 3.4) ขอพึงระวัง  

  ไมมีสายลับคนใดท่ีมีคาพอตอการเสี่ยงตอชื่อเสียงหรืองานในอาชีพของทาน 

 ๔) การลอซ้ือ (Buy and Bust)  

 ท้ังนี้โดยหลักกฎหมายสากลการกระทําความผิดจะตองไมไดเกิดจากการจูงใจของ

เจาหนาท่ี ดังนั้น กอนทําการลอซ้ือจะตองมีการสืบสวนจนพบวาบุคคลท่ีทําการสืบสวนมีพฤติการณ

ในการกระทําความผิดจริง แตยังไมสามารถสืบทราบวายาเสพติดอยูท่ีไหน และไมสามารถทําการ

สืบสวนดวยวิธี อ่ืนไดอาจตองใชเวลาท่ีนานออกไป พฤติการณของผูกระทําผิดอาจเปลี่ยนไป 

จําเปนตองพิสูจนถึงท่ีมาของยาเสพติดใหได โดยการสรางสถานการณสมมุติเพ่ือใหผูกระทําความผิด

แสดงยาเสพติดของกลางใหปรากฏ ในการพิจารณาในการลอซ้ือ อาจแยกออกไดเปน ๒ กรณี คือ  

 4.1) กรณีท่ีผูกระทําความผิดไมมีเจตนาท่ีจะกระทําความผิด แตถูกหลอกลวงให

กระทําความผิด ในทางกฎหมายถือวาเปนพยานหลักฐานอันเกิดจากการหลอกลวงดวยประการใดอันมิชอบ

ดวยกฎหมายตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๒๒๖ ไมสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตอผูนั้นได  
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 4.2) เปนกรณีท่ีผูกระทําความผิดไดลงมือกระทําอยูกอนแลว แตยังขาดพยานหลักฐาน 

ท่ีจะนําตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดี เจาหนาท่ีจึงใชวิธีการลอซ้ือเพ่ือเปนการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ไมถือวาเปนการหลอกลวงใหกระทําความผิด สามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานได  

  ท้ัง ๒ กรณี จึงตางจากการลอซ้ือยาเสพติดเนื่องจากยาเสพติดเปนสิ่งท่ีไมอนุญาตให

ใครมียาเสพติดไวในความครอบครอง จึงเปนความผิดนับจากมีการครอบครอง  

 องคประกอบของการลอซ้ือ ประกอบดวยสวนสาคัญท่ีเก่ียวของ ๓ สวน ดังนี้  

 (1) ผูคายาเสพติด หรือผูกระทําความผิด ซ่ึงอาจเปนตัวการสําคัญหรือเปน

ลูกนองหรือบุคคลในกลุมผูกระทําความผิดท่ีเขาเจรจาสงมอบยาเสพติดหรือรับเงินลอซ้ือจาก

เจาหนาท่ี อําพรางหรือสายลับ  

 (๒) ผูซ้ือยาเสพติด คือ สายลับ หรือเจาหนาท่ีอาพรางท่ีเขาทําการลอซ้ือ  

 พยานหลักฐานการกระทําความผิด  

 ไดแก ยาเสพติดท่ีทาการลอซ้ือ เงินลอซ้ือ ภาพถายการพบปะ หรือเจรจาขณะทํา

การลอซ้ือ การสงมอบยาเสพติด หรือยานพาหนะท่ีใชในการกระทําความผิด เปนตน  

 (1) ลักษณะการกระทําความผิดของผูคายาเสพติด  อาจแบงตามพฤติการณได

เปน ๓ ประเภท คือ  

 (1.๑) ผูคายาเสพติดรายยอย คือ ผูคายาเสพติดท่ีพัฒนาตนเองข้ึนมาจากผูเสพ 

เพ่ือนําเงินสวนกําไรท่ีไดมาจากการคายาเสพติด มาซ้ือยาเสพติดท่ีใชในการเสพในแตละวัน ผูคา 

ยาเสพติดรายยอยสวนใหญจะมีฐานะยากจน ไมมีการงานเปนหลักแหลง สวนใหญจะอาศัยอยูใน

ชุมชนแออัดหรือแหลงเสื่อมโทรม การคายาเสพติดในแตละครั้งจะมีจํานวนไมมาก สวนใหญชําระเปน

เงินสด มักจะขายใหแกผูซ้ือโดยตรง เพ่ือผูซ้ือนําไปเสพ   

 (1.2) ผูคายาเสพติดรายกลาง อาจเปนนักคายาเสพติดรายยอยท่ีพัฒนาตัว

ข้ึนมา หรืออาจเปนบุคคลท่ีมีอาชีพเปนหลักแหลงอยูแตเดิมแลว แตตองการหาเงินจํานวนมาก ๆ ดวย

วิธีงาย ๆ จึงเลือกท่ีจะเสี่ยงทําการคายาเสพติดเพ่ือใหไดเงินมาตามท่ีตนตองการ โดยเริ่มเขาไปติดตอ

จัดหายาเสพติดจากผูคายาเสพติดรายใหญ ซ่ึงอาจติดตอแบงผลประโยชนใหนายหนาในการชักนําให

รูจักกับผูคายาเสพติด และแนะนําลูกคายาเสพติดใหเปนการดําเนินการท่ีไมมีเครือขายกวางขวางมากนัก 

  (1.3) ผูคายาเสพติดรายใหญ เปนการคายาเสพติดท่ีมีการกระทํากันเปน 

ลักษณะขบวนการ มีนายทุนยาเสพติดเปนผูบงการ มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในองคกรอยาง

เด็ดขาดตามบทบาทหนาท่ีของตน ดังนั้น ไมมีความสัมพันธกันทางดานจิตใจ มีการตัดตอนหรือมี

ตัวกลางในทุกข้ันตอน เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการสืบสวนจับกุมของเจาหนาท่ี การแบงปนผลประโยชน

จะเปนลักษณะการจายคาจาง คาตอบแทนความเสี่ยงในแตละครั้ง  
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 (2) ข้ันตอนการดําเนินการลอซ้ือ  

 การลอซ้ือแตละข้ันตอนจะมีความซับซอนและยากงายแตกตางกันออกไป 

ข้ึนอยูกับวาเปาหมายในการลอซ้ือมีความระมัดระวังตัวสูง มีการปกปดวิธีการจําหนายยาเสพติดแยบ

ยลอยางไร โดยท่ัว ๆ ไปการลอซ้ือแบงไดเปน ๗ ข้ันตอน ดังนี้  

 ข้ันตอนท่ี ๑ การหารายละเอียดของการกระทําความผิด เจาหนาท่ีผูสืบสวน

โดยวิธีการลอซ้ือ ตองทราบรายละเอียดของการกระทําความผิด ยิ่งมีความชัดเจนมากเทาไร การลอ

ซ้ือยอมประสบความสําเร็จมากเทานั้น สิ่งท่ีควรทราบ คือ ผูกระทําความผิดเปนใคร อายุเทาไร การแตงกาย 

ตําหนิ รูปพรรณ ท่ีแตกตางจากผูอ่ืนอยางไร สถานท่ีกระทําความผิด เชน บานเลขท่ี ตรอกซอย ถนน 

ลักษณะท่ีสังเกตุไดชัดเจนและหาพบโดยงาย สถานท่ีซุกซอนหรือเก็บยาเสพติด ลักษณะและพฤติการณใน

การกระทําความผิด ประเภทยาเสพติด เวลาการกระทําผิด วิธีการคาขาย การสงมอบเงินและยาเสพติด 

หมายเลขโทรศัพทท่ีใชในการติดตอ ยานพาหนะท่ีใชหรือท่ีเก่ียวของ อาวุธท่ีมีหรือใช เปนตน  

 ข้ันตอนท่ี ๒ การเตรียมการกอนการลอซ้ือ ซ่ึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติควรทํารายงาน

การสืบสวนเปาหมายนักคายาเสพติดรายท่ีจะมีการลอซ้ือเสนอผูบังคับบัญชาเปนลาดับ ตามเหตุการณ 

ท่ีเกิดข้ึนและปฏิบัติการจริง เพ่ือเก็บรวบรวมไวเปนพยานหลักฐานในสํานวนวามีการสืบสวนมากอน 

มิไดเกิดจากการกลั่นแกลง หลักฐานการขออนุมัติเงินท่ีใชลอซ้ือ บันทึกประจําวัน เงินลอซ้ือเปนหลักฐาน

สําคัญท่ีแสดงใหเห็นวามีการคายาเสพติดกันจริง ธนบัตรลอซ้ือท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหถายเอกสารไวท่ี

ตัวเจาหนาท่ีเม่ือมีการตรวจคนใหนําออกแสดงให หรือทําตําหนิไวเพ่ือความรวดเร็วในการตรวจสอบ  

 ข้ันตอนท่ี ๓ การวางแผนการลอซ้ือ กอนการปฏิบัติการลอซ้ือ จะตองมีการประชุม

เตรียมการเจาหนาท่ีเพ่ือทราบพฤติการณการกระทําความผิดของเปาหมาย แจงแผนปฏิบัติใหทราบ 

วางแผนการอยางรอบคอบและทบทวนใหเขาใจวิธี ข้ันตอนการปฏิบัติ จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค 

การแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบ สะกดรอย  คุมกัน เจาหนาท่ีอําพราง ตองไมมีลักษณะเดนเปน

กลมกลืนกับพ้ืนท่ี ใครสังเกตการณ กําหนดการจดจํา ลักษณะของผูกระทําความผิด สิ่งแวดลอมตาง ๆ  

ท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานในคดี การเขาตรวจคนจับกุม ควบคุมและการสั่งการ การสื่อสาร ท้ังนี้  

เพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดพลาด รวมถึงการกาหนดแผนการรองรับกรณีมีเหตุการณฉุกเฉิน  

 ข้ันตอนท่ี ๔ การปฏิบัติการลอซ้ือ ในข้ันตอนนี้ มีสิ่งท่ีตองกระทําหลาย

ประการ อาทิ การวางแผนในการกําหนดจุดใหเจาหนาท่ีชุดตาง ๆ อยู ซ่ึงตองเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถเขา

จับกุมผูกระทําความผิดไดรวดเร็ว และควรคํานึงถึงเสนทางเขาออกและทางหลบหนี การทําตําหนิ

หรือถายเอกสารเงินลอ เม่ือลอซ้ือไดแลวกําหนดเง่ือนไขการลอซ้ือของเจาหนาท่ีอําพรางหรือสายลับ 

(ในการสืบสวนคดียาเสพติดดวยวิธีการลอซ้ือในระดับรายกลางและรายใหญนั้น มีความจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองใชเจาหนาท่ีอําพรางในการเขาไปเจรจาซ้ือขายยาเสพติดกับกลุมนักคายาเสพติดเพ่ือเปน

การสืบสวนหาขาวสารเชิงลึก อีกท้ังเปนการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีจะนามาใชประกอบการสืบสวน
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จับกุมผูกระทําผิดและใชเปนพยานหลักฐานสาหรับดําเนินคดีในชั้นศาล) กําหนดการใชสัญญาณใน

กรณีตาง ๆ เปนตน ท้ังนี้ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติการลอซ้ือจะตองเก็บรายละเอียด ใหไดมากท่ีสุด เชน 

ลักษณะรูปพรรณ การแตงกาย ลักษณะเฉพาะของผูกระทาความผิดและผูรวมกระทําความผิด 

สถานท่ีเก็บหรือซุกซอนยาเสพติด หรือเงินลอซ้ือ ลักษณะของบานหรือสถานท่ีท่ีมีการลอซ้ือกัน  

 ข้ันตอนท่ี ๕ การเขาตรวจคนจับกุม เปนข้ันตอนท่ีตองดําเนินการดวยความ

รวดเร็วและระมัดระวังเปนอยางมาก หากเนิ่นชาจะทําใหผูกระทําความผิดไหวตัว อาจมีทําลาย

หลักฐาน ยาเสพติดหรืออาจตอสูได จุดมุงหมายในข้ันตอนนี้เพ่ือใหสามารถจับกุมผูกระทําความผิดได

พรอม ยาเสพติดของกลาง และพยานหลักฐานอ่ืนท่ีใชในการกระทําความผิด ซ่ึงจะไดจากการตรวจ

คนเม่ือจับกุมผูกระทาความผิดได เพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการดาเนินคดีอาญา และคดีทรัพยสิน

ของผูกระทําความผิดตอไป  

 ข้ันตอนท่ี ๖ การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินคดี เชนท่ีมีไวเปนความผิดยาเสพติด สารเคมีและอุปกรณท่ีใชในการผลิตยาเสพติด ท่ีไดมา

จากการกระทําความผิด เงินท่ีไดจากการขายยาเสพติด พยานหลักฐานประกอบ ไดแก อุปกรณการ

แบงบรรจุ หลอดกาแฟ กระดาษ ถุงพลาสติก เทียนไข หลักฐานท่ีไดจากการปฏิบัติการ เชน บันทึก

การจับกุม บันทึกคารับสารภาพ บันทึกตรวจคน รายงานการสืบสวน บันทึกการขออนุมัติเงินลอซ้ือ 

พยานบุคคลท่ีสังเกตการณ เจาหนาท่ีปฏิบัติการ ซ่ึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติท่ีรับผิดชอบจะตองพิจารณา

รวบรวมไวใหมากและรัดกุม ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถดาเนินคดีกับผูกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ข้ันตอนท่ี ๗ การแจงขอกลาวหาจะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีไดจากการปฏิบัติการ

ลอซ้ือ และพยานหลักฐานท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไดรวบรวมไวท้ังกอนและหลังการจับกุมผูกระทําความผิด 

โดยจะตองแจงขอกลาวหาใหสอดคลองและรับกับพยานหลักฐานท่ีมีอยู ใหครบทุกฐานความผิด  

 (3) ขอพิจารณากอนการตัดสินใจใชวิธีการลอซ้ือ  

 กอนท่ีดําเนินการจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ประกอบกัน กลาวคือ  

 3.๑) ตองประมวลวิเคราะหจากขอมูลขาวสารท่ีมีอยูเชื่อไดวาเปาหมายเปนผูคายา

เสพติดจริง ซ่ึงจะเปนผูคารายใหญ หรือรายยอยก็ได และไมสามารถใชวิธีการสืบสวนดวยวิธีอ่ืนได    

 3.๒) มีวัตถุประสงคท่ีจะดําเนินการสืบสวนดวยวิธีการลอซ้ือ เพ่ือแสวงหา

และรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใชในการจับกุมและดาเนินคดีผูกระทาความผิดและผูท่ีเก่ียวของใน

ขอหาจําหนายยาเสพติด และ/หรือ ดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ โดยเฉพาะนายทุนหรือผูคายาเสพติดรายสําคัญซ่ึงจะไมดําเนินการดวย

ตนเอง แตจะใชผูอ่ืนดําเนินการแทน ทําใหการจับกุมจะไดแตเฉพาะผูคายาเสพติดระดับลูกมือเทานั้น  
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 2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน  

  ตํารวจภูธรภาค 3 (2561, ออนไลน) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จแหงการ

สืบสวน สรุปไดดังนี้  

   1) การสืบประวัติความเปนมาของผูเสียหาย เปนแนวทางในการท่ีจะนําไปสูขอเท็จจริง

ในคดีโดยตรง ฉะนั้นในการสืบสวนใหทราบถึงประวัติของผูเสียหาย ความเปนมาตลอดท้ังความ

เก่ียวพันอ่ืน ๆ ของผูเสียหายยอมนํามาซ่ึงประโยชนของการสืบสวนเพ่ือหาตัวผูกระทําผิดเปนอยางยิ่ง  

   2) การสืบสวนหาแหลงขาวหรือขอมูลจากผูใหขาว ไมวาจะเปนการสืบเสาะกอนเกิด

เหตุหรือ หลังเกิดเหตุ เปนการสืบเสาะหาแหลงขาวสารหรือขอมูลจากพลเมืองดีจากผูชวยเหลือเจา

พนักงาน จากบุคคลตองสงสัย จากพยานบุคคล หรือจากบุคคลท่ีเจาพนักงานไดมอบหมายใหไปทํา

การสืบสวนขาวโดยทางลับหรือจากแหลงขาวตาง ๆ โดยการประเมิน วิเคราะหขาวท่ีไดรับวามีมูล

นาเชื่อถือเพียงใดหรือไม  

   3) การวิเคราะหขอมูลหรือจําลองแบบลําดับเหตุการณอาชญากรรมข้ึนใหม ในการ

ท่ีจะหาขอมูลหรือพยานหลักฐานหรือบางกรณีเปนการยากท่ีจะทราบถึง ขอเท็จจริง หรือลําดับ

เหตุการณไดในการสืบสวนหาขอเท็จจริงแหงการกระทําผิดของผูกระทําความผิด พนักงานสืบสวน

จะตองจําลองรูปแบบแหงการกระทําความผิดใหม โดยอาศัยพยานหลักฐาน ไมวาจะเปนพยานบุคคล 

เอกสารพยานหรือวัตถุพยาน ท่ีพบเห็นในสถานท่ีเกิดเหตุหรือจากบริเวณใกลเคียงกัน 

   4) การตั้งประเด็นในการสืบสวนสอบสวน การตั้งประเด็นการสวบสวน โดยอาศัย

พยานหลักฐานท่ีรวบรวมไดจากการตรวจพิสูจนหรือเสาะมา และหลักการตั้ง ประเด็นการสืบสวน 

จะตองตั้งประเด็นออกเปนหลายประเด็น จึงวิเคราะหและพิสูจนถึงความเปนไปไดของแตละประเด็น 

วากรณีใดนาเชื่อถือมากกวา  

    5) การสืบสวนประวัติความเปนมาของผูตองสงสัย  พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

สืบสวนไดมีการเก็บขอมูล รายละเอียด ภาพถาย หรือประวัติ ของคนราย หรือบุคคล มีพฤติการณท่ี

สอไปในทางกระทําความผิดไวโดยละเอียด และครบถวน การสืบสวนถึงประวัติบุคคลผูตองสงสัย

สามารถกระทําไดโดยงาย  

   6) การสืบสวนสะกดรอย เฝาสังเกตบุคคล หมายถึง สถานท่ีสงสัยในคดีแบบใกลชิด 

แบบลับ ๆ โดยมิใหผูถูกสะกดรอย หรือผูเฝาสังเกตรูตัว เปนการกระทําท่ีมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือ

ประโยชนในการแสวงหาขาวสาร เพ่ือคนพบการกระทําความผิดเพ่ือปองกันอาชญากรรมมิใหเกิดข้ึน 

และเพ่ือหวังจับกุมผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัย  

    7) การใชวิทยาการตําารวจ โดยการใชเครื่องมือเครื่องใชวิทยาศาสตรหรือทาง

เทคโนโลยีเขาชวยไมคอยนิยมท่ีจะกระทํากัน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชหรือ เจาหนาท่ี 
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ผูชํานาญในการตรวจพิสูจนและเนื่องจากการไมสนใจท่ีจะกระทําการของพนักงาน สืบสวนสอบสวน

คดีนั้น ๆ ท่ีจะขอใหทําการตรวจสอบเปนเรื่องท่ีผูรับผิดชอบควรท่ีจะแกไข 

    8) การจัดทําประวัติหรือขอมูลประกอบอาชญากรรม การจัดทําประวัติหรือขอมูล

ประกอบอาชญากรรมของผูกระทําผิดประเภทตาง ๆ ภายในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ และเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงไว

ใหปรากฏเปนหลักฐานในทางราชการ เพ่ือการสะดวกในการตรวจสอบ คนหาสาระสําคัญของการจัก

ทําประวัติหรือขอมูลแหงการประกอบอาชญากรรม 

  พงศพัฒน ฉายาพันธุ (2562, ออนไลน) มองอาชญากรรมในภาพรวม เปนนโยบาย 

“งานสืบสวนสมัยใหม” โดยกลาววางานสืบสวนมีความสลับซับซอนมาก อาศัยเพียงประสบการณ 

ไมพอ การสืบสวนสมัยใหม ตองใชความรูเปนหลัก และใชประสบการณเสริม นักสืบท่ีดีตองเขาใจ

ประเภทคนราย การสืบสวนเชิงลึก การบูรณาการท่ีเกิดเหตุ กรอบความคิดของอาชญากร ภูมิศาสตร

อาชญากรรม วิทยาศาสตรประยุกต ความรูดานเหยื่อวิทยา วิเคราะหวาคนรายคิดอยางไร 

ใชตรรกวิทยาแบบนิรนัยเปนหลัก ใหคุณคากับคําพูดนอย แตดูภาษากาย ใชภูมิศาสตรอาชญากรรม

คนรายในประเทศไทยแบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

   1) คนรายท่ัวไป คนรายท่ีกระทําผิด โดยไมตองใชความรูพิเศษมาอธิบาย เหตุท่ี

กระทําผิดมาจากความโกรธ โมโห ถูกหลอก แกแคน ผลประโยชน   

   2) คนรายท่ีมีความผิดปกติทางจิต คดีฆาตกรตอเนื่อง พวกวางเพลิง ทําผิดเพ่ือ

ตอบสนองจิตท่ีผิดปกติ ฆาเพ่ือความตื่นเตนและตองการแสดงอํานาจเหนือผูอ่ืน  

   3) คนรายท่ีมีความผิดปกติทางอารมณ  พวกมันในอารมณฆาคนมากกวา 1 คน 

ในสถานท่ีตางกัน หลังทําผิดจะยายเหยื่อไปสูเหยื่ออีกคนในเวลารวดเร็ว  

   4) คนรายสติแตก พวกสังหารหมู แรงจูงใจเกิดจากความเกลียดชัง เก็บกดไวจน 

คลุมคลั่ง ฆาคนมากกวา 1 คนในสถานท่ีเดียวกัน ฆาตกรประเภทนี้มีมากข้ึนเรื่อย ๆ 

  การสืบสวนวิธีการสมัยใหม จะสามารถวัดไดวาใครเกงจริง และนักสืบสวนท่ีเกงเปนใคร

ก็ไดท่ีเรียนรูฝกฝนมาอยางถูกวิธีเปนอีกวิธีท่ีจะลดปญหา “จับคนผิด ไมใชจับผิดคน”. 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวน  

 2.3.1 การสอบสวนในคดีอาญา 

  2.3.1.1 ความหมายของการสอบสวน 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 2 (๑๑) บัญญัติวา  

“การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะ

ทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
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   และสํานักงานพัฒนาธุรรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2562, ออนไลน) การสอบสวน 

หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการ 34ดําเนินการ 34ทั ้งหลายเพื ่อทราบขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐานโดยพนักงานสอบสวน เพื่อพิสูจนความผิดของผูตองหา และเพื่อเอาตัวผูกระทํา

ความผิดมาฟองลงโทษ โดยพนักงานสอบสวนจะสรุปสํานวนสอบสวนนําสงอัยการเพ่ือดําเนินคดีตอไป 

  จากความหมายของการสอบสวนอางอิงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พ.ศ.2477 และบทความวิชาการ สรุปไดวา การสอบสวน หมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและ

การดําเนินการท้ังหลายโดยพนักงานสอบสวน เพ่ือใหทราบถึงขอเท็จจริง เพ่ือพิสูจนความผิดของ

ผูตองหา และนําไปสูการนําตัวผูกระทําความผิดสงอัยการเพ่ือฟองดําเนินคดีตอไป   

  2.3.1.2 อํานาจในการสอบสวน  

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 2 (6) “พนักงาน

สอบสวน หมายถึง พนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีทําการสอบสวน” เฉพาะการกําหนด

เขตอํานาจการสอบสวนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 

  มาตรา ๑๘  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตชั้นนายรอยตํารวจตรี

หรือเทียบเทานายรอยตาํรวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงไดเกิด หรืออาง หรือเชื่อวา

ไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีท่ีอยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได 

  สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ใหขาราชการตํารวจซ่ึงมียศตั้งแตชั้น 

นายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงไดเกิดหรืออาง 

หรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีท่ีอยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได 

  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิด

อาญาไดเกิดในเขตอํานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปนหนาท่ีพนักงานสอบสวนผูนั้น 

เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้น ๆ เพ่ือดําเนินคดี เวนแตเม่ือมีเหตุจําเปนหรือเพ่ือความสะดวก 

จึงใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหามีท่ีอยู หรือถูกจับเปนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวน 

  ในเขตทองท่ีใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนใหอยูในความ

รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองท่ีนั้น หรือผูรักษาการแทน 

  มาตรา ๑๙ ในกรณีดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองท่ีใดในระหวางหลายทองท่ี 

  (๒) เม่ือความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองท่ีหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งในอีกทองท่ีหนึ่ง 

  (๓) เม่ือความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองท่ีตาง ๆ 

เกินกวาทองท่ีหนึ่งข้ึนไป 

  (๔) เม่ือเปนความผิดซ่ึงมีหลายกรรม กระทําลงในทองท่ีตาง ๆ กัน 
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  (๕) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผูตองหากําลังเดินทาง 

  (๖) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง  

   พนักงานสอบสวนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีเก่ียวของมีอํานาจสอบสวนได  

   ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี้ เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน 

  (ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีจับไดอยูในเขตอํานาจ 

  (ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือพนักงานสอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีพบการกระทําผิด 

กอนอยูในเขตอํานาจ 

  มาตรา ๒๐ ถาความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทํา ลงนอกราชอาณาจักรไทย 

ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือจะมอบหมายหนาท่ีนั้น  

ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได 

  ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดเปน

ผูรับผิดชอบทําการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนจะมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใด

ทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนก็ได 

   ใหพนักงานอัยการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือใหทํา

การสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนมีอํานาจและหนาท่ีในการสอบสวนเชนเดียวกับพนักงาน

สอบสวนบรรดาอํานาจและหนาท่ีประการอ่ืนท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ

พนักงานอัยการ 

  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน ใหพนักงานสอบสวน

ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักงานอัยการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 

  ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําสั่งจาก

อัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทน 

 (๑) พนักงานสอบสวนซ่ึงผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 

 (๒) พนักงานสอบสวนซ่ึงรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลท่ีไดรับความเสียหายได 

รองฟองใหทําโทษผูตองหา 

 เม่ือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนแลวแตกรณี 

เห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว ใหทําความเห็นตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒  

สงพรอมสํานวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน 

 มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเปน

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหขาหลวงประจําจังหวัดนั้นมีอํานาจชี้ขาด แตในจังหวัดพระนครและ

ธนบุร ีใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีกรมตํารวจข้ึนไปเปนผูชี้ขาด 
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 ในกรณีท่ีไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเปนพนักงานสอบสวน

ผูรับผิดชอบ ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูทําการแทนเปนผูชี้ขาดการรอคําชี้ขาดนั้นไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน 

 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา ๑๑ กําหนดวา ในคดี

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดยึดสิ่งของไวตาม

กฎหมาย และอางวาเปนยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวนสงสิ่งของท่ียึดนั้นภายในสามวันทําการนับแต

เวลาท่ีพนักงานสอบสวนไดรับสิ่งของนั้นไวเปนของกลางในคดี เพ่ือใหผูชํานาญการพิเศษตรวจพิสูจน

และทําความเห็นเปนหนังสือรวมไวในสํานวนการสอบสวน เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยาง

อ่ืนท่ีไมอาจสงสิ่งของท่ียึดนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวได โดยใหบันทึกเหตุสุดวิสัยหรือ เหตุจําเปน

ท่ีไมอาจดําเนินการดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

 2.3.1.3 อํานาจของพนักงานสอบสวน 

  เพ่ือประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน และขอเท็จจริงแหงคดี ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 ไดบัญญัติถึงอํานาจของพนักงานสอบสวน ดังตอไปนี้ 

    มาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาท่ีสามารถจะทําได 

เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพ่ือจะรูตัว

ผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา 

มาตรา ๑๓๑/๑ ในกรณีท่ีจําเปนตองใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร เพ่ือพิสูจน 

ขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๓๑ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุหรือ

เอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หากการตรวจพิสูจน 

ตามวรรคหนึ่ง จําเปนตองตรวจเก็บตัวอยางเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เสนผมหรือขน น้ําลายปสสาวะ 

อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธกุรรมหรือสวนประกอบของรางกายจากผูตองหา ผูเสียหายหรือบุคคลท่ี

เก่ียวของ ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบมีอํานาจใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดําเนินการตรวจดังกลาว

ได แตตองกระทําเพียงเทาท่ีจําเปนและสมควรโดยใชวิธีการท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดนอยท่ีสุดเทาท่ี

จะกระทําได ท้ังจะตองไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และผูตองหา ผูเสียหาย 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวของตองใหความยินยอม หากผูตองหาหรือผูเสียหายไมยินยอมโดยไมมีเหตุอัน

สมควรหรือผูตองหาหรือผูเสียหายกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลท่ีเก่ียวของใหความยินยอม

โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวเบื้องตนวาขอเท็จจริงเปนไปตามผลการตรวจพิสูจนท่ีหากได

ตรวจพิสูจนแลวจะเปนผลเสียตอผูตองหาหรือผูเสียหายนั้นแลวแตกรณี 

 คาใชจายในการตรวจพิสูจนตามมาตรานี้ ใหสั่งจายจากงบประมาณตามระเบียบท่ี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานอัยการสูงสุดแลวแต

กรณีกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทวงการคลัง 
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 มาตรา ๑๓๒ เพ่ือประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐาน ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตรวจตัวผูเสียหายเม่ือผูนั้นยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจสิ่งของ 

หรือท่ีทางอันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานไดใหรวมท้ังทําภาพถาย แผนท่ี หรือภาพวาดจําลองหรือ

พิมพลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดท้ังหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางข้ึน 

 ในการตรวจตัวผูเสียหายหรือผูตองหาตามวรรคหนึ่ง หากผูเสียหายหรือผูตองหา 

เปนหญิง ใหจัดใหเจาพนักงานซ่ึงเปนหญิงหรือหญิงอ่ืนเปนผูตรวจ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร 

ผูเสียหายหรือผูตองหาจะขอนําบุคคลใดมาอยูรวมในการตรวจนั้นดวยก็ได 

 (๒) คนเพ่ือพบสิ่งของ ซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือไดใช

หรือสงสัยวาไดใชในการกระทําผิด หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยคน 

 (๓) หมายเรียกบุคคลซ่ึงครอบครองสิ่งของ ซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได 

แตบุคคลท่ีถูกหมายเรียกไมจําตองมาเอง เม่ือจัดสงสิ่งของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนไดปฏิบัติ

ตามหมาย 

 (๔) ยึดไวซ่ึงสิ่งของท่ีคนพบหรือสงมาดังกลาวไวในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 

 มาตรา ๑๓๓ พนักงานสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกผูเสียหายหรือบุคคลใด 

ซ่ึงมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของเขาอาจเปนประโยชนแกคดีใหมาตามเวลาและสถานท่ีในหมายแลว

ใหถามปากคําบุคคลนั้นไว 

 การถามปากคํานั้นพนักงานสอบสวนจะใหผูใหถอยคําสาบานหรือปฏิญาณตัวเสียกอนก็ได  

และตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานบุคคลหามมิให 

 พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจหรือใชกลอุบายอ่ืนเพ่ือปองกันมิใหบุคคลใด 

ใหถอยคํา ซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจ 

ในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ การถามปากคําผูเสียหายซ่ึงเปนหญิง ใหพนักงานสอบสวน

ซ่ึงเปนหญิงเปนผูสอบสวน เวนแตผูเสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืน และใหบันทึกความ

ยินยอมหรือเหตุจําเปนนั้นไว ท้ังนี้ ผูเสียหายจะขอใหบุคคลใดอยูรวมในการถามปากคํานั้นดวยก็ได 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหายหรือพยานยืนยันตัวผูกระทําความผิดในชั้นจับกุมหรือชี้ตัว

ผูตองหาในคดีอาญา ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนจัดใหมีการยืนยันตัว

ผูกระทําความผิดหรือชี้ตัวผูตองหาในสถานท่ีท่ีเหมาะสม และสามารถจะปองกันมิใหผูกระทําความผิด

หรือผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเสียหายหรือพยานเทาท่ี

เหมาะสมแกพฤติการณแหงกรณี เวนแตผูเสียหายหรือพยานนั้นยินยอม และใหบันทึกความยินยอมนั้นไว 
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 มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 

อันมิใชความผิดท่ีเกิดจากการชุลมุนตอสู ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชกชิงทรัพยและ

ปลนทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การคาประเวณี ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 

ความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ หรือคดีความผิดอ่ืนท่ีมีอัตราโทษจําคุก ซ่ึงผูเสียหายหรือ

พยานท่ีเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปรองขอ การถามปากคําผู เสียหายหรือพยานท่ีเปนเด็ก 

อายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนแยกกระทําเปนสวนสัดในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก 

และใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลท่ีเด็กรองขอและพนักงานอัยการรวมอยูดวยใน

การถามปากคําเด็กนั้น และในกรณีท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็ก

คนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง  

 ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปนการเฉพาะตาม

ประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวนและหามมิให

ถามเด็กซํ้าซอนหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะตองแจงให

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลท่ีเด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมท้ังแจงให

ผูเสียหายหรือพยานท่ีเปนเด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งดวย 

 นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการท่ีเขารวมในการถาม

ปากคําอาจถูกผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็กตั้งรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาวใหเปลี่ยนตัวผูนั้น 

 ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๓๙ การถามปากคําเด็กตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน

สอบสวนจัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกลาวซ่ึงสามารถนําออกถายทอดไดอยาง

ตอเนื่องไวเปนพยาน 

 ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซ่ึงมีเหตุอันควรไมอาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห บุคคลท่ีเด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคําพรอมกันได ใหพนักงาน

สอบสวนถามปากคําเด็กโดยมีบุคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยูรวมดวยก็ได แตตองบันทึกเหตุท่ีไม

อาจรอบุคคลอ่ืนไวในสํานวนการสอบสวน และมิใหถือวาการถามปากคําผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปน

เด็กในกรณีดังกลาวท่ีไดกระทําไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย 

 มาตรา ๑๓๓ ตรี๗๕ ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหาย

หรือพยานท่ีเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปชี้ตัวบุคคลใด ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวบุคคลใน

สถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหบุคคลซ่ึงจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นตัวเด็ก โดยใหมี

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลท่ีเด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการชี้ตัว

บุคคลนั้น เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดและเด็กไมประสงคจะใหมีหรือ

รอบุคคลดังกลาวตอไป ท้ังนี้ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
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 ในกรณีการชี้ตัวผูตองหาท่ีเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมี

การชี้ตัวในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหผูตองหาท่ีเปนเด็กนั้นเห็นตัวบุคคล

ท่ีจะทําการชี้ตัว 

 มาตรา ๑๓๔ เม่ือผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง 

หรือปรากฏวาผูใดซ่ึงมาอยูตอหนาพนักงานสอบสวนเปนผูตองหา ใหถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล 

สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ท่ีอยู ท่ีเกิด และแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทํา 

ท่ีกลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิด แลวจึงแจงขอหาใหทราบ 

 การแจงขอหาตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําผิดตามขอหานั้น 

ผูตองหามีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรมพนักงาน 

สอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาท่ีจะแกขอหาและท่ีจะแสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได 

เม่ือไดมีการแจงขอกลาวหาแลว ถาผูตองหาไมใชผูถูกจับและยังไมไดมีการออกหมายจับ แตพนักงาน

สอบสวนเห็นวามีเหตุท่ีจะออกหมายขังผูนั้นไดตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสั่งให

ผูตองหาไปศาลเพ่ือขอออกหมายขังโดยทันที แตถาขณะนั้นเปนเวลาท่ีศาลปดหรือใกลจะปดทําการ 

ใหพนักงานสอบสวนสั่งใหผูตองหาไปศาลในโอกาสแรกท่ีศาลเปดทําการ กรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา 

๘๗ มาใชบังคับแกการพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หากผูตองหาไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

พนักงานสอบสวนดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจับผูตองหานั้นได โดยถือวาเปนกรณีจําเปน

เรงดวนท่ีจะจับผูตองหาไดโดยไมมีหมายจับ และมีอํานาจปลอยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผูตองหานั้นไว 

 มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ีผูตองหามีอายุไมเกิน

สิบแปดปในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจงขอหา กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหา

วามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให 

ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวา 

มีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหาตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความให 

 การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และใหทนายความท่ีรัฐจัดหาใหไดรับเงินรางวัล

และคาใชจายตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  เม่ือไดจัดหาทนายความใหแกผูตองหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแลว 

ในกรณีจําเปนเรงดวน หากทนายความไมอาจมาพบผูตองหาได โดยไมแจงเหตุขัดของใหพนักงานสอบสวน

ทราบหรือแจงแตไมมาพบผูตองหาภายในเวลาอันสมควร ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนผูตองหาไป

ไดโดยไมตองรอทนายความ แตพนักงานสอบสวนตองบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

 มาตรา ๑๓๔/๒ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการ

สอบสวนผูตองหาท่ีเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 
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 มาตรา ๑๓๔/๓   ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผู ซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการ

สอบปากคําตนได 

 มาตรา ๑๓๔/๔  ในการถามคําใหการผูตองหา ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูตองหาทราบกอนวา 

 (๑) ผูตองหามีสิทธิท่ีจะใหการหรือไมก็ได ถาผูตองหาใหการ ถอยคําท่ีผูตองหาให

การนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 

 (๒) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได 

 เม่ือผูตองหาเต็มใจใหการอยางใดก็ใหจดคําใหการไว ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลยก็ใหบันทึกไว 

 ถอยคําใด ๆ ท่ีผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

หรือกอนท่ีจะดําเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับฟงเปน

พยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได 

 มาตรา ๑๓๕ ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดให

ทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิ

ชอบประการใด ๆ เพ่ือจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องท่ีตองหานั้น 

 มาตรา ๑๓๖ (ยกเลิก) 

 มาตรา ๑๓๗ พนักงานสอบสวนขณะทําการอยูในบานเรือนหรือในสถานท่ีอ่ืน ๆ 

มีอํานาจสั่งมิใหผูใดออกไปจากท่ีนั้น ๆ ชั่วเวลาเทาท่ีจําเปน 

 มาตรา ๑๓๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวน

เพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหา

ทราบขอความทุกขอท่ีไดมา 

 มาตรา ๑๓๙ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักท่ัวไปในประมวล

กฎหมายนี้อันวาดวยการสอบสวนและใหเอาบันทึก เอกสารอ่ืนซ่ึงไดมา อีกท้ังบันทึก 

 เอกสารท้ังหลายซ่ึงเจาพนักงานอ่ืนผูสอบสวนคดีเดียวกันนั้นสงมารวมเขาสํานวนไว

เอกสารท่ียื่นเปนพยานใหรวมเขาสํานวน ถาเปนสิ่งของอยางอ่ืนใหทําบัญชีรายละเอียดรวมเขาสํานวนไว 

 เพ่ือประโยชนในการติดตามพยานใหไปตามกําหนดนัดของศาล ใหพนักงาน

สอบสวนบันทึกรายชื่อของพยานบุคคลท้ังหมดพรอมท่ีอยูหรือสถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพทหรือ

ชองทางอ่ืนท่ีใชในการติดตอพยานเหลานั้นเก็บไว ณ ท่ีทําการของพนักงานสอบสวน 

 มาตรา ๑๔๐ เม่ือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการสอบสวน

เสร็จแลว ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้ 

 (๑ ) ถ าไม ปรากฏว าผู ใดเป นผู กระทํ าความผิ ดและความผิ ดนั้ นมี อัตราโทษจํ าคุ ก 

อยางสูงไมเกินสามป ใหพนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุท่ีงดนั้นไว แลวใหสงบันทึก

พรอมกับสํานวนไปยังพนักงานอัยการ 
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 ถาอัตราโทษอยางสูงเกินกวาสามป ใหพนสอบสวนสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ

พรอมท้ังความเห็นท่ีควรใหงดการสอบสวนถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทําการสอบสวนตอไป 

ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น 

 (๒) ถารูตัวผูกระทําผิด ใหใชบทบัญญัติในสี่มาตราตอไปนี้  

 มาตรา ๑๔๑ ถารูตัวผูกระทําความผิด แตเรียกหรือจับตัวยังไมได เม่ือไดความตาม

ทางสอบสวนอยางใด ใหทําความเห็นวาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปพรอมกับสํานวนยังพนักงานอัยการ 

 ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรสั่งไมฟอง ใหยุติการสอบสวนโดยสั่งไมฟอง 

และใหแจงคําสั่งนี้ใหพนักงานสอบสวนทราบ 

 ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหสั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติ เชนนั้น  

 ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสั่งฟอง ก็ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหไดตัว

ผูตองหามาถาผูตองหาอยูตางประเทศ ใหพนักงานอัยการจัดการเพ่ือขอใหสงตัวขามแดนมา 

 มาตรา ๑๔๒ ถารูตัวผูกระทําความผิดและผูนั้นถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอย

ชั่วคราวหรือเชื่อวาคงไดตัวมาเม่ือออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตามทองสํานวน

การสอบสวน วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน 

 ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหสงแตสํานวนพรอมดวยความเห็นไปยัง

พนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยหรือปลอยชั่วคราวถาผูตองหาถูก

ขังอยู ใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย 

 ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนพรอมกับ

ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผูตองหานั้นถูกขังอยูแลว 

 แตถาเปนความผิด ซ่ึงพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได และผูกระทําความผิดได ปฏิบัติ

ตามเปรียบเทียบนั้นแลว ใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน 

 มาตรา 143 เม่ือไดรับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดั่งกลาวใน

มาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดั่งตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีมีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคําสั่งไมฟอง แตถาไมเห็นชอบดวย  

ก็ใหสั่งฟองและแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพ่ือฟองตอไป 

 (๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาลถาไม

เห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟองในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ 

 (ก) สั่งตามท่ีเห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสงพยาน

คนใดมาใหซักถามเพ่ือสั่งตอไป 

 (ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขังแลวแต

กรณี และจัดการหรือสั่งการใหเปนไปตามนั้น 
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 ในคดีฆาตกรรม ซ่ึงผูตายถูกเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีฆาตาย 

หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีอธิบดีกรม

อัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอํานาจออกคําสั่งฟองหรือไมฟอง 

 มาตรา ๑๔๔ ในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่งฟอง ถาความผิดนั้นเปนความผิดซ่ึง

อาจเปรียบเทียบได ถาเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจดั่งตอไปนี้ 

 (๑) สั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการท่ีจะสงผูตองหาไป

ยังพนักงานอัยการ 

 (๒) เม่ือผูตองหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว สั่งใหสงผูตองหาพรอมดวยสํานวน

กลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถาเห็นสมควรจะสั่งใหพนักงาน

สอบสวนอ่ืนท่ีมีอํานาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได 

 มาตรา ๑๔๕ ในกรณีท่ีมีคําสั่งไมฟอง และคําสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการถาใน

นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งไปเสนออธิบดีกรมตํารวจ 

รองอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ ถาในจังหวัดอ่ืน ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอม

กับคําสั่งไปเสนอผูวาราชการจังหวัด แตท้ังนี้มิไดตัดอํานาจพนักงานอัยการท่ีจะจัดการอยางใด 

แกผูตองหาดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๓ 

 ในกรณีท่ีอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจหรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจในนคร

หลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืนแยงคําสั่งของพนักงานอัยการ ใหสงสํานวน

พรอมกับความเห็นท่ีแยงกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพ่ือชี้ขาด แตถาคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุ

อยางอ่ืนอันจําเปนจะตองรีบฟอง ก็ใหฟองคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมตํารวจรองอธิบด ี

กรมตํารวจ ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูวาราชการจังหวัดไปกอน 

 บทบัญญัติในมาตรานี้ ใหนํามาบังคับในการท่ีพนักงานอัยการจะอุทธรณ ฎีกาหรือ

ถอนฟอง ถอนอุทธรณและถอนฎีกาโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๔๖ ใหแจงคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหาและผูรองทุกขทราบถา

ผูตองหาถูกควบคุมหรือขังอยู ใหจัดการปลอยตัวไปหรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี 

 เม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนได

เสียมีสิทธิรองขอตอพนักงานอัยการเพ่ือขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงาน

สอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ท้ังนี้ ภายในกําหนดอายุความฟองรอง 

 มาตรา ๑๔๗ เม่ือมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหมีการสอบสวนเก่ียวกับ

บุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี ซ่ึงนาจะทําใหศาล

ลงโทษผูตองหานั้นได 

  อํานาจของพนักงานสอบสวนสามารถ แยกออกเปน 2 สวน คือ 
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 1) อํานาจในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําไดเพ่ือ

ประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติกรรมตาง ๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพ่ือจะรูตัว

ผูกระทําความผิดและพิสูจนความผิด 

   2) ใหอํานาจในการตรวจตัวผู เสียหาย เม่ือผูนั้นยินยอมหรือตรวจตัวผูตองหา 

หรือตรวจสิ่งของหรือท่ีทาง อันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมท้ังทําภาพถาย แผนท่ี 

หรือภาพวาดจําลองหรือพิมพลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเทา รวมท้ังใหบันทึกรายละเอียดท้ังหลาย 

ซ่ึงนาจะทําใหคดีกระจางข้ึน 

 2.3.2 การสอบสวนคดียาเสพติด 

  2.3.2.1 ลักษณะของการสอบสวนคดียาเสพติด 

    การสอบสวนหรือการสืบสวนความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจะมีลักษณะรูปและ

วิธีการเชนเดียวกับการสอบสวนหรือการสืบสวนคดีอาญาอ่ืนท่ัวไป (John J.Horgaan, 1979) 

เพียงแตตองการทักษะและความรูความชํานาญตลอดจนประสบการณในการสอบสวนเฉพาะดาน

มากกวาคดีอาญาท่ัวไปเทานั้น ในทางหลักวิชาการแลวการสอบสวนจะอยูภายใตหลักหรือแนวคิดทาง

กฎหมาย 2 ประการคือ หลักการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาตามกฎหมายโดยไมเกรงกลัวตอขอครหาใด ๆ 

และหลักการปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วฉับไว (Frank Schmalleger, 1995) ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญ

ของการสอบสวนคดีอาญาตาง ๆ ซ่ึงคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดก็ตองยึดหลักการดังกลาวนั้นดวย 

    ปฐมพร ลือเสียง (2541) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจับกุม สืบสวนคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

โดยเฉพาะ และในสวนของการสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดทุกประเภท ซ่ึงกองบังคับการ

สืบสวน กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด รับผิดชอบดําเนินการสอบสวนดําเนินคดีกับ

ผูตองหาท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดอันการสอบสวนเฉพาะดานหรือสอบสวนเฉพาะคดี

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยเฉพาะ หรือความผิดเก่ียวเนื่องกับคดียาเสพติด การสอบสวนหลักใหญ 

จะมีการปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะคดี คือ 

    1) การสอบสวนในทางคดีอาญา คือ การสอบสวนเพ่ือพิสูจนถึงความผิดของ

ผูตองหาท่ีไดกระทําผิดในคดีแตละคดี 

    2) การสอบสวนคดีเก่ียวกับทรัพยสิน คือ การสอบสนเก่ียวกับทรัพยสินของ

ผูตองหาท้ังท่ีเปนของกลางในคดีและทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือดําเนินการยึดทรัพยตาม พ.ร.บ.

มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  

    โดยการสอบสวนคดีเก่ียวกับยาเสพติดจะมีการเจาะลึกลงในรายละเอียดในสวน

สําคัญ 2 สวน คือ 
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    1) การสอบสวนเพ่ือโยงใยถึงเครือขายของผูรวมกระทําผิดในขบวนการท่ี

เก่ียวกับยาเสพติด ในสวนท่ีเก่ียวกับผูอยู เบื้องหลัง ผูผลิต ผูคา ผูจําหนาย ผูใหการชวยเหลือ 

สนับสนุน เพ่ือดําเนินการออกหมายจับ หรือเพ่ือใชเปนการทําฐานขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการ

สืบสวนสอบสวนตอไป 

    2) การสอบสวนเพ่ือดําเนินการ อายัดหรือตรวจสอบทรัพยสินของผูกระทําผิด

หรือผูมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงเราจะเห็นไดวาการดําเนินการตาง ๆ ใน พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม

ผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซ่ึงกอนจะดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา 

พนักงานสอบสวนจะตองทําการสืบสวนในรายละเอียดในทางคดีอาญาตาง ๆ ท่ีไดรับคดีหรือไดรับ

รายงานมาวาสามารถดําเนินการอายัดหรือตรวจสอบทรัพยสินของตองหาในคดีนั้น ๆ ไดหรือไม 

ซ่ึงการสอบสวนก็จะตองอาศัยเทคนิคและวิธีการสอบสวนท่ีคอนขางละเอยดและรัดกุมพอสมควร 

  2.3.2.2 อํานาจในการสอบสวนคดียาเสพตดิ 

    นอกจากอํานาจท่ีพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนคดีอาญาตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 แลว พนักงานสอบสวนยังมีอํานาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายได

ใหอํานาจไว เชน การสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิด ควบคุมผูกระทําผิดไวทําการสอบสวน หรือใน

ระหวางท่ีทําการสอบสวนอาจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเม่ือทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ท้ังนี้ เพ่ือให

การสอบสวนนั้น ๆ  เสร็จสิ้น (ปฐมพร ลือเสียง, 2541) ซ่ึงตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

พ.ศ.2519 มาตรา 19 เพ่ือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจดังตอไปนี้ 

    1) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวันระหวาง 

พระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก เพ่ือตรวจคน ยึดหรืออายัดยาเสพติดท่ีมีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

หรือจับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด แตในกรณีท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบกฎหมาย หรือบุคคลท่ีจะถูกจับไดหลบซอนอยูในเคหสถาน

หรือสถานท่ีนั้น ประกอบกับเหตุดันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันที ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกยาย

หรือบุคคลท่ีหลบซอนอยูจะหลบหนี ก็ใหมีอาจเขาไปในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตกได 

    2) คนเคหสถาน สถานท่ีหรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุก

ซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยึดหรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดรับมาเนื่องจากการ

กระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด หรือท่ีไดใชหรือจะใชในการกระทําตามกฎหมายเก่ียวกับ 

ยาเสพติดหรืออาจใชเปนพยานหลักฐานได 

    3) จับกุม บุคคลใด ๆ ท่ีกระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

    4) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
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    5) มีหนังสือสอบสวนหรือถามหรือเรียกบุคคลใดหรือเจาหนาท่ีของหนวยราชการ

ใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร บัญชี หรือวัตถุใด มาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

    เจาพนักงานตําแหนงใดระดับใด จะมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง

ท้ังหมดหรือบางสวน ใหเปนไปตามท่ีเลขาธิการกําหนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยทํา

เอกสารมอบใหไวประจําตัวเจาพนักงานผูไดรับมอบหมายนั้น 

    เจาพนักงานผูไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงเอกสารมอบหมายนั้นตอ

บุคคลท่ีเก่ียวของทุกครั้ง 

    มาตรา 15 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา 14 ใหถือวากรรมการ 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจตามมาตรา 14(3) มีอํานาจ

หนาท่ี เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได ท่ัว

ราชอาณาจักร และใหมีอํานาจควบคุมผูถูกจับกุมตามมาตรา 14(3) ไวเพ่ือทําการสอบสวนไดเปน

เวลาไมเกินสามสิบวัน เม่ือครบกําหนดเวลาดังกลาวหรือกอนนั้น ตามท่ีจะเห็นควรใหสงตัวผูถูกจับไป

ยังพนักงานสอบสวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือดําเนินการตอไป ท้ังนี้โดยมิใหถือวา

การควบคุมผูถูกจับดังกลาวเปนการควบคุมของพนักงานสอยสวนตามประมวลกําหมายวิธีความอาญา 

    การจับกุมผูกระทําความผิด การควบคุมผูตองหา การสืบสวน การปลอยชั่วคราวฯลฯ 

เจาพนักงานตํารวจจะตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของรวม ท้ังระเบียบตาง ๆ และระเบียบของกรมตํารวจดวย 

    อํานาจหนาท่ีของพนักงานสอนสวน กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด 

     1) อํานาจสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดและความผิดท่ีเก่ียวเนื่อง 

ท่ัวราชอาณาจักร (กรณี กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดจับเองหรือหนวยงานตางสังกัด

จับกุมแลวสงตัวผูตองหาและของกลางมาดําเนินคดีท่ีกองบังคับการสอบสวน) 

     2) กรณีเจาหนาท่ีผูท่ีจับกุมไมวาจะเปนของกองบัญชาตํารวจปรบปรามยาเสพติด 

หรือหนวยอ่ืน ๆ ท่ีมีอํานาจ จับกุมตัวผูตองหาในคดียาเสพติด สงพนักงานสอบสวนทองท่ีเกิดเหตุ 

หากผูบัญชการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเห็นควรสง พนักงานสอบสวนกองบังคับการสอบสวนฯ 

ไปรวมเปนพนักงานสอบสวนทองท่ีเกิดเหตุหรือขอรับสํานวนการสอบสวนมาดําเนินการสอบสวน

เพียงฝายเดียวใหขออนุมัติสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     3) คดียาเสพติดท่ีดําเนินการสอบสวนในสวนท่ีทองท่ีเกิดเหตุแลว หากตอมาไดมี

คําสั่งของเลขาธิการ ป.ป.ส.ใหทําการตรวจสอบทรัพยสินของผูหาในคดีแลว คดีนั้นจะตองดําเนินการ

โอนอํานาจการสอบสวนมายังพนักงานสอบสวนของกองบังคับการสอบสวนทันที โดยทันทีท่ีมีคําสั่ง

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดจะทําเรื่องแจงใหพนักงาน
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สอบสวนทองท่ีเกิดเหตุสงมอบใหพนักงานสอบสวน กองบัญชาการสอบสวน รับมาดําเนินการตอ 

เพราะคดีท่ีมีการตรวจสอบทรัพยสินจะเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนเพียงฝายเดียว  

     4) ความผิดตาม พ.ร.บ.มาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ยกเวนมาตรา 30, 31 เปนอํานาจเฉพาะของพนักงานสอบสวนกอง

บังคับการสอบสวนแตเพียงฝายเดียว ฉะนั้นพนักงานสอบสวนทองท่ีหรือหนวยอ่ืนจะขออนุมัติ

เลขาธิการ ป.ป.ส.เพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําผิดในขอหาสมคบหรือสนับสนุน ตาม มาตรา 6, 8 ไมได 

  2.3.2.3 เทคนิคและวิธีการสอบสวนเกี่ยวกับคดียาเสพติด 

    การสอบสวนในคดียาเสพติดมีลักษณะและเทคนิควิธีการพิเศษซ่ึงแตกตางจาก

การสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป ชวลิต ชมะโชติ (2538 อางถึงใน ปฐมพร ลือเสียง, 2541) โดยการ

สอบสวนคดียาเสพติดมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

    2.3.2.3.1 ลักษณะของการสอบสวนความผิดคดียาเสพติด 

    1) การสอบสวนผูกลาวหา จะตองมีรายละเอียด 

     (1) การสืบสวนกอนการจับกุม (2) ขณะเขาทําการจับกุม พบของกลางท่ีไหน 

อยูท่ีใคร อยางไร ลักษณะของกลางเปนอยูอยางไร (3) ไดทําการแจงขอหาใดใหผูตองหาทราบ (4) 

ผูตองหาใหการอยางไรในชั้นจับกุม (5) ไดทําบันทึกการจับกุมและใหผูตองหาลงลายมือชื่อหรือไม

อยางไร (6) ไดสงเอกสารใดใหพนักงานสอบสวนยึดไวประกอบคดีหรือไมอยางไร 

    ควรสอบสวนผูกลาวหาทันทีไวกอน หรือหากไมมีเวลาพอท่ีจะสอบใหพนักสอบสวน

สอบถามรายละเอียดนคดีท่ีเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ บันทึกไวพอสังเขปเพ่ือเปนแนวทางในการสอบสวนคดี  

    2) การสอบสวนผูตองหา ผูตองหาจะใหการอยู 3 กรณี คือ 

     2.1) ใหการปฏิเสธขอกลาวหา ใหใชถอยคําวา “ตามขอกลาวหาของ

พนักงานสอบสวน ขาฯ (ผูตองหา) ทราบและเขาใจขอกลาวหาดีแลวขอใหการปฏิเสธตลอดขอ

กลาวหา โดยขอแถลงรายละเอียดดังนี้ โดยไมจําตองตอในคําใหการของผูตองหาวา การใหการดวย

ความสมัครใจ หรือไมอยางไร เพราะเราถือวายังไง ผูตองหาไดใหการปฏิเสธ จะตองหาหลักฐานอ่ืน ๆ 

มายันผูตองหานี้เพ่ือหักลางคําใหการปฏิเสธของผูตองหาในคดี 

     2.2) ใหการรับสารภาพ ใหใชถอยคําวา “ตามขอหาของพนักงานสอบสวน 

ขาฯ ทราบและเขาใจดีแลว และขอใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหาดวยความสมัครใจของขาฯ 

เองโดยปราศจากการบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหสัญญาประการใดแกขาฯ ไม โดยขาฯ ขอแถลง

รายละเอียดดังตอไปนี้การใชถอยคําดังกลวเพ่ือเปนการแสดงวาการใหการของผูตองหาในทางคดีนั้น

ผูตองหา ไดใหการรับสารภาพโดยตัวของผูตองหาเอง โดยท่ีพนักงานสอบสวนมิไดมีการบังคับหรือ

กระทําการใด ๆ อันเปนการบังคับใหผูตองหาใหการแตอยางไร ซ่ึงจะเปนการหลักฐานท่ีสามารถยัน

คําใหการในชั้นพิจารณาของศาลได 
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     2.3) ผูตองหาใหการภาคเสธ คือ การใหการรับในทางคดีในบางสวนของการ

กระทําผิด ซ่ึงในการกระทําผิดคดียาเสพติดลักษณะการกระผิด ผูตองหาหรือผูกระทําผิดอาจรวม

กระทําการในสวนใดสวนหนึ่งของความผิดนั้น ๆ ซ่ึงในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ลักษณะ

ความผิด จะมีท้ังผูเสพ ผูขายหรือจําหนาย ผูผลิต ผูขนสง ผูสนับสนุน ผูชวยเหลือ (ตาม พ.ร.บ.

มาตรการฯ) โดยสวนมากเม่ือผูตองหาหรือผูกระทําผิดจะไมยอมรบวาของกลาง (ยาเสพติด) ในคดี

เปนของตนเอง จึงมักจะใหการภาคเสธ  

    แตประการท่ีสําคัญในการสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด คือ การแจงขอ

กลาวหาใหกับผูตองหานั้น พนักงานสอบสวนจะตองทําการอธิบายขอกลาวหาใหกับผูตองหาท่ีถูกตอง

จับกุมใหผูหาทราบและเขาใจขอหาดีเสียกอนท่ีจะทําการสอบสวนในคดีนั้น   

    3) การสอบสวนเพ่ิมเติม  

     3.1) ผูกลาวหา หรือพยาน ใหพนักงานสอบสวนใชถอยคําวา “ตอหนา

พนักงานสอบสวนขาฯ สาบานตัวแลว ขาฯ ขอใหการเพ่ิมเติมโดยพนักงานสอบสวนไดอานคําใหการ

เดิมของขาฯ ท่ีไดใหการไวกับพนักงานสอบสวนแลว เม่ือวันท่ี ... ใหขาฯ ฟงโดยตลอดแลว และขาฯ

ขอยืนยันตามคําใหการเดิมและขอแถลงรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ “เพ่ือเปนการยืนยันคําใหการขอผู

กลาวหาหรือพยานในหลักแนนข้ึน 

     3.2) ผูตองหาใหใชถอยคําวา “ตอหนาพนักงานสอบสวน(ตองระบุชื่อของ

พนักงานสอบสวนผูทําการสอบสวนเพ่ิมเติม) ขาฯขอใหการเพ่ิมเติมโดยพนักงานสอบสวนไดแจงใหขาฯ 

ทราบแลววาถอยคําท่ีขาฯ จะใหการตอไปนี้สามารถใชยันตัวขาฯ ไดในชั้นพิจารณาคดีของศาลไดและ 

ไดอานถอยคําใหการเดิมของขาฯฟงแลวและขาฯ ยืนยันตามคําใหการเดิมฯ และขอใหการเพ่ิมเติม

ดังตอไปนี้  โดยการใชถอยคําในลักษณะดังกลาวเปนการยืนยันสําหรับผูตองหาท่ีใหการรับสารภาพและ 

ภาคเสธ ในการสอบสวนในครั้งแรก และเปนการใชแกคําใหการของผูตองหาท่ีปฏิเสธ หากพนักงาน

สอบสวนไดหลักฐานไดหลักฐานใหมในทางคดีมาและทําการสอบสวนผูตองหาท่ีปฏิเสธในทางคดีในครั้งแรก  

    4) การชี้ตัวผูตองหา หรือการนําตัวผูตองหาไปนําชี้สถานท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับ

สารภาพ พนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนเพ่ิมเติมประกอบการชี้ตัวผูตองหาหรือนําชี้สถานท่ีเกิด

เหตุของผูตองหาหรือพยาน ทําการบันทึกการนําชี้ ทําการถายภาพประกอบ หรือใชกลองวีดีโอ ถายภาพ

และใหผูตองหาอธิบายและทําการอัดเสียงโดยหากเปนไปไดใหผูตองหาเปนคนอธิบายโดยคําพูดของตนเอง 

     5) การสอบสวนพยานแวดลอมกรณี หากมีการสอบสวนพยานแวดลอมกรณีเพ่ือ

เปนการสนับสนุนรองรับคําประจักษพยาน ผูกลาวหาและจับกุมตลอดจนรองรับคําสารภาพของ

ผูตองหาเพ่ือใหคําพยานตาง ๆ ตลอดจนคํารับสารภาพของผูหามีน้ําหนักมากข้ึน เชน กอนเกิดเหตุมี

การสบคบม่ัวสุมกันท่ีโรงแรมใด แลวทําการสอบสวนพนักงานโรงแรมใหไดรายละเอียด การเขา-ออก 
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หรือใหชี้รูปถายผูตองหาประกอบ หรือสอบสวนเจาหนาท่ีของธนาคารเก่ียวกับการโอนเงินเขา-ออก 

ในบัญชีของกระทําความผิด โดยใหทําการขอสําเนาบัญชีดังกลาวประกอบดวย 

     6) พนักงานสอบสวนจะตองรูวาวัตถุพยานหรือพยานเอกสารท่ียึดไดจาก

ผูตองหาคดีหรือเจาหนาท่ีผูจับกุมสงมอบ ยอมมีผลประโยชนตอคดี เชน ยึดเอกสารท่ีเก่ียวกับการจด

รายการซ้ือขายยาเสพติด เบอรโทรศัพทท่ีใชในการนัดหมาย หรือกรณีลอซ้ือ และผูตองหาเขียนใบ

ราคายาเสพติดใหผูซ้ือไว เปนตน การสอบสวนตองรองรับกับวัตถุพยานหรือพยานเอกสาร ทําการสง

ลายมือของผูตองหาไปพิสูจนเปรียบเทียบลายมือของผูตองหา 

     7) สอบสวนคดีท่ีผูหาซัดทอดถึงผู อ่ืนวาไดรวมกระทําผิด และไดหลบหนีไป 

หากไมมีหลักฐานประกอบคงมีแตคําซัดทอดอยางเดียว ไมควรตั้งเปนผูตองหาหรืออนุมัติจับกุมฯ 

หากตั้งเปนผูตองหาก็ตองมีความเห็นทางคดีควบคูไปดวย ซ่ึงพนักงานอัยการตองสั่งไมฟองผูตองหานั้น

ทําใหเกิดผลเสียในทางคดีในโอกาสตอไป 

     8) งานสอบสวนคดียาเสพติดเปนงานท่ีตองใชปฏิพานไหวพริบ และฉกฉวย

โอกาสโดยทันทีทันควัน กอนท่ีผูตองหาจะตั้งตัว เพราะคดียาเสพติดเปนคดีท่ีมีอัตราโทษสูง ยากท่ี

ตองหาจะใหการรับสารภาพ เวนแตผูตองหาจะจนมุม หรือจํานนตอหลักฐานจริง ๆ และกรณีมี

ผูตองหาหลายคนจะตองทําการแยกผูตองหาออกแยกทําการสอบสวนและไมควรใหผูตองหาพบเห็น

หรือพูดคุยกันระหวางทําการสอบสวน  

     9) ในตอนทายของรายงานการสอบสวนคดียาเสพติด พนักงานสอบสวนจะตองมี

ความเห็นเก่ียวกับเรื่องทรัพยสินตาง ๆ ในคดีดวย เชน ยาพาหนะ เงินสด หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีผู

จับกุมไวเปนของกลางแลว หากปรากฎหลักฐานวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินท่ีใชในการกระทําผิด

หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําผิด เชน รถยนตในการลําเลียงขนสงสินคา หรือโทรศัพทท่ีใช

ในการติดตอซ้ือขายยาเสพติด เปนตน 

    

2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนยาเสพติด   

 2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

  2.4.1.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

  ทรัพยากรมนุษย (Human resoouce) จัดเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดและเปน

ทรัพยากรหลักท่ีจะชวยบริหารจัดการและขับเคลื่อนใหองคกรหรือหนวยงานไปสูความสําเร็จหรือ

เปาหมายท่ีวางไวได ทําใหเกิดแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยข้ึน  โดยมีนักวิชาไดเสนอ

นิยามความหมายเอาไวดังนี้ 

  Nadler และ Wiggs (1989) ไดอธิบายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการ

วางแผนอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานขององคกรใหสูงข้ึน โดยวิธีการฝกอบรม การใหการศึกษา และการพัฒนา ขอบเขต

ของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  

 Mondy & Noe (1996) ไดนิยามความหมาย “การบริหารทรัพยากรมนุษย” เปนการใช

ทรพัยากรบุคคลอันทรงคุณคาของคกรใหปฏิบตัิงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรโดยมีภารกิจหลัก 

6 ดาน ไดแก การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการจายคาตอบแทนและ

ผลประโยชน สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธและการวิจัยทรัพยากรมนุษย 

 จําเนียร จวงตระกูล (2547) กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะมุงไปสูการพัฒนา 

บุคคลและองคกรเพ่ือความสําเร็จขององคกรความมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเนนอยู

ในตัวบุคคลท่ีนํามาสูความสําเร็จของตัวบุคคลและองคกร   

   ดังนั้น อาจกลาวสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เริ่มตั้งแตกระบวนการการวางแผน 

การสรรหาหรือการคัดเลือก การพัฒนา การจายคาตอบแทนหรือผลประโยชน สุขภาพและความปลอดภัย 

ของพนักงาน การประเมินผล รวมท้ังการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และสรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัต ิ

โดยผานวิธีการฝกอบรมเพ่ิมเติม การใหการศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหสอดคลองกับ

การปฏิบัติงาน เพ่ือชวยขับเคลื่อนใหองคกรหรือหนวยงานไปสูความสําเร็จหรือเปาหมายท่ีวางไวได 

 2.4.1.2 ประโยชน/ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

               พรชัย เจดามาน (2556) กลาววาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีประโยชน 3 ลักษณะ คือ 

 1) ประโยชนตอพนักงาน  45เปนการเพ่ิมคุณคาแกตนเอง, ชวยลดและปองกันอุบัติเหตุ

หรือการทํางานท่ีผิดพลาดชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถใหสูงข้ึน, ทําให

มีโอกาสเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

 2) ประโยชนตอผูบริหาร 45ชวยลดปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานชวยลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร, ชวยประหยัดเวลา

ในการสอนงานแกพนักงาน, ทําใหมีเวลาในการบริหารงานตามบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

45 3) ประโยชนขององคการหรือหนวยงาน 45ทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรถภาพดี

ยิ่งข้ึน มีการติดตอประสานงานดียิ่งข้ึน, ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนาใน

หนาท่ีการงาน, เกิดการประหยัดและลดการสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน (วัสดุ/อุปกรณ/เวลา), 

ชวยแบงเบาหนาท่ีของผูบังคับบัญชาในการตอบคําถาม/แนะนํา/สอนงานแกผูใตบังคับบัญชา 

และชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง, ชวยใหบุคลากรมีโอกาสไดรับรูความคิดใหม ๆ 

ทําใหทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ 

  ภาณุวัฒน แสงทอง (2557) ไดเสนอเพ่ิมเติมวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความ

สาคัญตอองคการ สรุปไดหลากหลายประการ ดังนี้  

 1) ชวยทําใหระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งข้ึน มีการติดตอประสานงานดียิ่งข้ึน  
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 2) ชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน  

 3) ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง  

 4) ชวยแบงเบาภาระหนาท่ีของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ในการตอบ

คําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน  

 5) ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน  

 6) ชวยทําใหบุคคลนั้น ๆ มีโอกาสไดรับคามรู ความคิดใหม ๆ เปนคนทันสมัยตอความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ 

 โดยสรุปแลว การจัดการทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญตอการบริหารองคการ 

โดยเฉพาะองคการท่ีดําเนินงานดานโรงพยาบาลท่ีตองใชมนุษยเปนผูใหบริการท่ีสําคัญ ซ่ึงการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยจะชวยใหมีคนทํางานท่ีเพียงพอและตอเนื่อง ไดคนดีมีความสามารถมาทํางาน 

ท่ีเหมาะสมกับงาน มีการรักษาคนใหอยูกับองคการโดยมีการพัฒนา การใหคาตอบแทนและสวัสดิการ 

และการประเมินผลท่ีเหมาะสม ตลอดจนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับคนทํางาน ซ่ึงจะสงผล 

ใหสามารถใชศักยภาพของทรัพยากรมนุษยไดอยางเหมาะสมในการทํางานใหองคการบรรลุตาม 

วัตถุประสงค (ความหมายและความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย, ออนไลน, 2562) 

 2.4.1.3 ข้ันตอนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

                การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีข้ันตอนในการดําเนินงานเปนข้ัน ๆ ดังตอไปนี้ (พรชัย  

เจดามาน, 2556) 

                 1) การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Analyzed Training Needs) 

                  เปนข้ันตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยผูท่ีรับผิดชอบจะตอง

มีการพัฒนาและวิเคราะหวา มีความจําเปนท่ีจะเปนท่ีจะตองจัดการพัฒนาและฝกอบรมใหกับ

บุคลากรหรือไม ในเรื่องใด ใหกับใคร และเม่ือไร ซ่ึงมีเรื่องท่ีควรพิจารณา ดังนี้ 

                  (1.1) สาเหตุท่ีองคการตองจัดการพัฒนาและฝกอบรม มีสาเหตุใหญ ๆ คือ 

                             เพ่ือสรางความสําเร็จในงาน  เพ่ือปรับบุคคลเขากับสิ่งแวดลอม เพ่ือแกปญหา

ของบริษัท/หนวยงาน ถาองคการเกิดปญหาในการปฏิบัติงานและดําเนินงานข้ึน ไมวาจะมากหรือนอย 

ก็จะตองมีการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรข้ึน เพ่ือใหปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นลดลงหรือหมด

สิ้นไป หรือสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองและตรงจุด 

                 (1.2) แหลงขอมูลท่ีจะใชในการพิจารณาวาตองจัดการพัฒนาและฝกอบรม 

มีก่ีแหลง โดยตรวจสอบจากบันทึกเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร ดูท่ีขวัญของบุคลากร 

ตรวจสอบจากงานและผลงาน และการสื่อขอความภายในองคการ 

                  (1.3) ข้ันตอนในการหาความจําเปนท่ีจะตองจัดการพัฒนาและฝกอบรม ในการหา

ความจําเปนท่ีจะตองจัดการพัฒนาและฝกอบรมมีข้ันตอนวาพนักงานจะตองทําอะไร (What needs 
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to be done) พนักงานทําอะไรไดบาง (What employee can do now) วิเคราะหวาพนักงานทําได

ครบตามท่ีกําหนดไวหรือไม (Com parable)   

                 (1.4) ปจจัยสําคัญในการวิเคราะหความจําเปน ปจจัยท่ีสําคัญในการวิเคราะห 

ความจําเปนประกอบดวย องคการ (Organization) งาน (Job/Task) บุคลากร (Employee)   

                 (1.5) การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาและฝกอบรม ในการจัดลําดับความสําคัญ

ของการพัฒนาและฝกอบรม มีลําดับดังนี้การฝกอบรมเพ่ือแกไข(Remedial),การฝกอบรมเพ่ือใหเกิดความ

ตอเนื่อง(On-going) ,การฝกอบรมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง(Change),การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงาน(Promote)   

                (1.6) ปจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลตอการวิเคราะหความจําเปน มีดังนี้ การขาดความรู การขาดทักษะ 

มีทัศนคติท่ีไมดี ไมพอใจในสภาพแวดลอม เครื่องมือและอุปกรณไมเหาะสม ไดรับคําแนะนําท่ีผิด 

ลักษณะของกลุมผูปฏิบัติงาน ความขัดแยงระหวางกลุม บัตรสนเทห ขาวลือ ขาวซุบซิบ 

                2) การออกแบบโครงการ/หลักสูตร (Design Training Program) 

                 ในการออกแบบโครงการ/หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการมีขอท่ี

ควรพิจารณา ดังตอไปนี้ 

                 (2.1) ลักษณะของโครงการพัฒนาและฝกอบรมท่ีดี ลักษณะของโครงการพัฒนาและ

ฝกอบรมท่ีดี ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

                 มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน หลักสูตร/เนื้อหาสอดคลองกับความจําเปนใชวิธีการ

ฝกอบรมท่ีเหมาะสม  มีกําหนดระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจน สามารถตอบสนองความตองการขององคการได 

 (2.2) สวนประกอบของโครงการพัฒนาและฝกอบรม โครงการพัฒนาและฝกอบรม

ควรมีสวนประกอบของโครงการ ดังนี้ 1) ชื่อ/ลักษณะ/ประเภทของการพัฒนาและฝกอบรม 2) บุคคล/

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 3) หลักการและเหตุผล  ควรระบุถึงเหตุผล ความเปนมา ลักษณะของปญหา 

หรือหลักการ 4) วัตถุประสงคของโครงการ 5) ประโยชน/ผลท่ีจะไดรับจากโครงการครั้งนี้ 6) คุณสมบัต ิ

จํานวนของผูท่ีจะเขารับการพัฒนาและฝกอบรม 7) วัน เวลา สถานท่ี ของโครงการ 7)งบประมาณท่ีใช  

8) หลักสูตรและรายชื่อวิทยากรในแตละหัวขอ  9) รายละเอียดกําหนดการพัฒนาและฝกอบรม   

 (2.3) สิ่งท่ีควรพิจารณาในการจัดทําโครงการพัฒนาและฝกอบรม ในการจัดทํา

โครงการพัฒนาและฝกอบรม ควรพิจารณาปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้ ผูเขารับการพัฒนาและฝกอบรม, 

สถานท่ี, เวลา, งบประมาณ, จิตวิทยากรการเรียนรู  เปนตน 

                3) การใหผูบริหารอนุมัติ/เห็นชอบ (Management Approved) 

                 เปนการเสนอโครงการตอฝายจัดการหรือผูบริหาร ใหเห็นชอบและอนุมัติใหจัดทํา

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึงมีเหตุผล เพ่ือขอความเห็นชอบและรับรู เพ่ือตรวจสอบ

ความสมบูรณถูกตองของโครงการ เพ่ือใหความยินยอมในเรื่องงบประมาณ 

                4) การวางระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงาน (Issue Regulations) 
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                 เม่ือผูบริหารใหความเห็นชอบและอนุมัติใหจัดทําโครงการพัฒนาและฝกอบรมแลว 

ผูรับผิดชอบตองมีการวางกฎระเบียบปฏิบัติการดําเนินงานโครงการใหรัดกุมและชัดเจน จะไดไมเกิดปญหา

หรือขอขัดแยงในการดําเนินงาน เพ่ือใหผูรับผิดชอบหรือเก่ียวของไดรับทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ  

ใหทราบถึงบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของแตละคนอยางชัดเจนและถูกตอง จะไดปฏิบัติให

สอดคลองเปนไปในแนวเดียวกัน 

 5) การดําเนินงานการจัดการพัฒนาและฝกอบรม (Direct Training) 

  ในการดําเนินการจัดการพัฒนาและการฝกอบรมผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองเริ่ม

ดําเนินตามกําหนดการตาง ๆ และแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

                6) การประเมินผลการการพัฒนาและฝกอบรม (Evaluation) 

                  ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ จะดองมีการประเมินการพัฒนาและฝกอบรม เพ่ือท่ีจะได

ทราบวาการดําเนินงานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ผูเขารับการพัฒนาและฝกอบรม

มีความพึงพอใจในแตละดานเปนอยางไร ซ่ึงโดยท่ัว  ๆไปแลว มักจะนิยมประเมินผลโครงการพัฒนาและฝกอบรม  

ในหัวขอทัศนคติของผูเขารับการพัฒนาและฝกอบรม ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานท่ี ระยะเวลา 

และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ วิทยากร หลักสูตร เนื้อหา ขอดีขอบกพรอง พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

                7) วิธีการประเมินผลการพัฒนาและฝกอบรม 

 ในการประเมินผลการพัฒนาและฝกอบรม มีวิธีการท่ีใชเพ่ือใหไดผลจากการประเมิน

กันหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การใหตอบแบบสอบถาม การทดสอบกอนและหลังการพัฒนาและ

อบรม การสังเกตพฤติกรรม การเปรียบเทียบการทํางานกับมาตรฐาน   

                 8) การติดตามผลการพัฒนาและฝกอบรม (follow-up) 

                 เม่ือการพัฒนาและฝกอบรมเสร็จสิ้นลง ผูท่ีรับผิดชอบจะตองมีการติดตามผลการ

พัฒนาและฝกอบรมโดยติดตามดูวา ผูท่ีผานการพัฒนาและฝกอบรมไดนําเอาความรูความเขาใจ ไปใช

ในการปฏิบัติงานในหนาท่ีการงานหรือไม และพฤติกรรมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด ซ่ึงอาจ

ติดตามผลไดจากการสังเกตวิธีปฏิบัติงาน การวัด/เปรียบผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือไดวาเปนการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพผลลัพธของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอีกดวย 

 กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถแบงออกเปน 3 ระยะสําคัญ ตั้งแต  

1) การไดคนมาทํางานในองคการ (acquisition) 2) การดูแลรักษาใหคนในองคการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิผล (retention) และ 3) การดูแลการออกจากงานของคนงาน (separation) โดยในแตละ

ข้ันตอนจะมีกิจกรรมยอยท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยจะไดรับอิทธิพล

จากกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงานดวย 

 1) การไดคนมาทํางานในองคการ (acquisition) 
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  การไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ีจะเขามาทํางานในองคการ จะประกอบดวย

กิจกรรมสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา 

การคัดเลือก และการปฐมนิเทศคนเขามาทํางานใหม อันไดแก (1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

(human resource planning) (2) การสรรหา (recruitment) (3) การคัดเลือก (selection)   

  2) การดูแลรักษาใหคนในองคการทํางานไดอยางมีประสิทธิผล (retention)  

  ระยะการดูแลรักษาทรัพยากรมนุษยท่ีทํางานในโรงพยาบาล มีจุดประสงคเพ่ือให

ทรัพยากรมนุษยสามารถทํางานไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแก 

(1)การประเมินผลงาน (2)การจัดวางคน (3)การฝกอบรมและพัฒนา (4)ระเบียบวินัย (5)การบริหาร

คาตอบแทนและสวัสดิการ (6)การชวยเหลือ/ใหคําปรึกษา (7)การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย  

 การจัดการทรัพยากรมนุษยในระยะการออกจากงาน จะเก่ียวของกับการชวยเหลือและ

กํากับการออกของคนงานจากองคการ ปจจุบันหลายองคการยังใหความสําคัญกับกิจกรรมการวาง

แผนการเกษียณใหแกคนงานเพ่ือใหคนงานมีการเตรียมพรอมและสามารถปรับตัวเขากับวัยเกษียณได 

และกิจกรรมการหางานใหม (outplacement) ใหแกคนงานในกรณีท่ีองคการเดิมมีการยุบ เลิก หรือ

ควบกับกิจการใหมดวย เชน มีการฝกอบรมคนงานใหมีความพรอมท่ีจะออกไปทํางานกับหนวยงาน

ใหมท่ีไดจัดเตรียมติดตอไวให เม่ือองคการเดิมตองยุบเลิก หรือการโฆษณาหางานใหมใหในนามของ

องคการเดิม หรือการใหคําปรึกษาเก่ียวกับอาชีพทางเลือกอ่ืน ๆ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือชวยเหลือใหคนงาน

ท่ีตองออกจากงานไดมีงานทําตอไป 

 ในกรณีการจายเงินใหแกทายาทของคนงานท่ีเสียชีวิต การจายเงินชดเชยกรณีใหคนงาน

ออกหรือปลดออก และการจายเงินทุนหรือคาครองชีพกรณีเกษียณ ใหปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท่ี

ไดกําหนดไว  

 สิ่งหนึ่งท่ีผูบริหารควรใหความสนใจ คือ ในกรณีท่ีมีคนงานออกจากงานควรใหฝาย

จัดการทรัพยากรมนุษยทําการสัมภาษณกอนออก (exit interview) เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับงาน 

หัวหนางาน สิ่งอํานายความสะดวก คาตอบแทนและสวัสดิการ ซ่ึงจะทําใหทราบจุดออนและจุดแข็ง

ของการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ และสามารถนําขอมูลมาใชในการมาปรับปรุงแกไข 

อยางไรก็ตาม กระบวนการเก็บขอมูลและรายงานขอมูลควรเชื่อถือไดและควรเปนความลับ 

 โดยสรุปแลวกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยจะเปนการดําเนินการตั้งแตการไดคน

เขามาทํางานในองคการ การดูแลรักษาใหคนทํางานในองคการไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และการ

ดูแลการออกจากงานของคนงาน โดยการจัดการในระยะการไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยเขามาทํางาน  

จะประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก และการ

ปฐมนิเทศคนเขามาทํางานใหมการจัดการในระยะดูแลรักษาใหคนทํางานไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 

ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแก การประเมินผลงาน การจัดวางคน การฝกอบรมและพัฒนา 
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ระเบียบวินัย การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การชวยเหลือ/ใหคําปรึกษา และการดูแลสุขภาพ

และความปลอดภัย สวนการจัดการระยะสุดทาย คือ การออกจากงาน จะเก่ียวของกับการชวยเหลือ

และกํากับการออกจากงาน การเตรียมการกอนเกษียณ การหางานใหมให และการสัมภาษณกอนออก 

(ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนษุย, ออนไลน, 2562) 

 2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2.4.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 

 Elmore Peterson and Plowman, E. Grovenor (1993) ไดกลาวถึงความหมาย

ของประสิทธิภาพในการบริหารงานดานธุรกิจในความหมายอยางแคบหมายถึงการลดตนทุนในการ

ผลิตและในความหมายอยางกวางวาหมายความรวมถึงคุณภาพ (Quality) ของการมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) และความสามารถในการผลิตการดําเนินงานทางธุรกิจเพ่ือการผลิตสินคาหรือบริการ

ในปริมาณและคุณภาพท่ีตองการและเหมาะสมโดยใชตนทุนนอยท่ีสุดคํานึงถึงสถานการณและขอ

ผูกพันดานการเงินท่ีมีอยู 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2541) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง 

การทํางานท่ีประหยัดไดผลงานท่ีรวดเร็วมีคุณภาพคุมคากับการใชทรัพยากร เชน การเงิน คน 

อุปกรณ เวลา ประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีสรางไดและสามารถวัดไดจากปจจัยนําเขากระบวนการหรือ

ผลผลิตโดยการวัดอยางใดอยางหนึ่งหรือวัดหลายๆอยางประกอบกัน เชน การวัดประสิทธิภาพในมิติ

ดานปจจัยนําเขา (Input) หรือทรัพยากรเชนเงินคนวัตถุดิบเทคโนโลยีเปนตนซ่ึงจะตองมีการใชอยาง

ประหยัดคุมคาลดการสูญเสียใหนอยท่ีสุดหรือการวัดประสิทธิภาพในมิติดานกระบวนการ (Process) 

เชนกระบวนการทํางานท่ีมีมาตรฐานรวดเร็วสะดวกคลองตัวหรือการวัดประสิทธิภาพในมิติของ

ผลลัพธเชนผลท่ีไดจากการทํางานมีกําไรเกิดประโยชนตอสาธารณะ เปนตน 

 ทิพาวดี เมฆสวรรค (2538) ไดใหความหมายไววาประสิทธิภาพในระบบราชการมี

ความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีวัดหลายมิติตามแต

วัตถุประสงคท่ีตองการพิจารณาคือ 

 1) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต (Input) ไดแกการใช

ทรัพยากรทางการบริหารท่ีประกอบดวยคนเงินวัสดุและเทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัดคุมคาและเกิด

การสูญเสียนอยท่ีสุด 

 2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแกการทํางานท่ีถูกตอง

ไดมาตรฐานรวดเร็วและใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม 

3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ (Outcome and Result) ไดแกการทํางาน 

ท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชนตอสังคมเกิดผลกําไรทันเวลาผูปฏิบัติงานมีจิตสานึกท่ีดีตอการทํางานและบริการ 
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 Millet (อางถึงใน สถิต คําลาเลี้ยง, 2544) ไดใหทรรศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพ

(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจแกมวลมนุษย และไดรับผลกําไร

จากการปฏิบัติงานนั้น (human satisfaction and benefit produced) ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง 

ความพึงพอใจในการบริการใหกับประชาชน โดย พิจารณาจาก 1) การใหบริการอยางเทาเทียม 

(equitable service) 2) การใหบริการอยางรวดเร็วและทันเวลา (timely service) 3) การใหบริการ

อยางเพียงพอ (ample service) 4) การใหบริการอยางกาวหนา (progression service) 

 สรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรขององคการอยาง

คุมคาในการปฏิบัติงานหรือดําเนินงานเพ่ือใหไดผลผลิตในระดับมาก อยูภายใตเง่ือนไขและระยะเวลา 

 2.4.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  2.4.2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 สมบูรณ กุลเมืองนอย (2547) ไดอธิบายวา ประสิทธิภาพมีความคลายประสิทธิผล 

แตประสิทธิผลจะพิจารณาวิธีการ หรือทางเลือกใด ๆ ในแงความสามารถ และความสําเร็จในการให

เกิดผลลัพธตางกับประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา หรือทรัพยากรท่ีใชไปกับ

ผลสําเร็จตามเปาหมายของทางเลือกนั้น นอกจากประสิทธิภาพจะประเมินไดจากการเปรียบเทียบ

ระหวางปจจัยนําเขา หรือทรัพยากรท่ีใชไปกับผลสําเร็จตามเปาหมายของวิธีการหรือทางเลือกนั้นแลว 

ประสิทธิภาพจะพิจารณาไดจากปริมาณ หรือคุณภาพของผลผลิต หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเพียงอยาง

เดียว หรือพิจารณาจากปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรก็ได 

  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2544) มีแนวคิดวาทีมงานหรือกลุมทํางาน ท่ี มี

ประสิทธิภาพจะตองมีความรูสึกท่ีดีตอกันในหมูสมาชิก และผูท่ีเปนหัวหนาตองตระหนักวาปญหาสวน

ใหญเกิดจากสภาพแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนั้นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพตองมี

เง่ือนท่ีสําคัญ คือ 

 1) ความรับผิดชอบ และความผูกพัน โดยความผูกพันตอองคการเปนความผูกพันใน

3 ลักษณะ คือ 1) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกในองคการ 2) มีความตั้งใจ

และความพรอมท่ีจะใชความพยายามท่ีมีอยูเพ่ือองคการ 3) มีความเชื่อและยอมรับในคุณคาและ

เปาหมายขององคการ 

 2) ความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาความเขาใจในความสัมพันธระหวางบุคคล เนื่องจาก

บุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ มีคุณคา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดแบบริเริ่ม

สรางสรรค กับความกาวหนาใหองคการ 

 3) ความจําเปนตองพัฒนาทักษะ ความสามารถของสมาชิกใหสมาชิกมีความรูและ

ความชํานาญงาน ตลอดจนเทคนิคการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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 4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับทีมงาน รวมท้ังการมีท่ีปรึกษาเปนบุคคลท่ีสาม 

ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมขอมูล เพ่ือพัฒนาการทํางาน ใหขาวสารยอนกลับ แกไข ปญหาความ

ขัดแยง และการไกลเกลี่ย 

  2.4.2.2.2 ทฤษฎเีก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 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) หมายถึงปจจัยท่ีกระตุน

ใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากเพ่ิมข้ึน ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ทําใหบุคคล

เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยท่ีผลักดันใหเกิดแรงจูงใจไดแกความสําเร็จในการทํางาน 

การไดรับการชมเชยยกยองการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน ในชั้นสูง

ข้ึนไป การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง การมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก ปจจัยดังกลาวทําใหบุคคลมีความรูสึก 

นึกคิดในดานดีซ่ึงจัดเปนความตองการในข้ันท่ี 4 และข้ันท่ี 5 ของทฤษฎีความตองการของ มาสโลว

(Maslow) คือความตองการการยกยองนับถือ และตองการความสําเร็จ  

   (2) ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) หมายถึง ปจจัยท่ีปองกันไมใหบุคคลเกิด

ความรูสึกไมพอใจในงานท่ีทําไมใชปจจัยท่ีจูงใจโดยตรงในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก 

นโยบายและหลักการบริหารงานขององคการการบังคับบัญชาความสัมพันธระหวางบุคลากร  

ในองคการอัตราคาจางความม่ันคง สภาพการทํางาน สถานภาพในการทํางาน ปจจัยสุขอนามัย  

มีความสัมพันธกับความตองการทางกายความตองการความปลอดภัยและความตองการเปนสวนหนึ่ง

ของกลุมตามทฤษฎีความตองการของ มาสโลว (Maslow) 

  2) ทฤษฎีองคประกอบคู (Two Factor Theory)  

 Herzberg, Mausner, and Syderman (1959 อางถึงใน ระพีพัฒน ปาละวงศ, 2532) 

ไดเสนอเพ่ิมเติมวา ทฤษฎีองคประกอบคู (Two Factor Theory) ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการท่ีสัมพันธกับความชอบหรือไมชอบในงานของแตละบุคคล คือ  

 1) ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor)   

 2) ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) หรือปจจัยสุขอนามัยปจจัยจูงใจ เปนปจจัยท่ี

เก่ียวของกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจใหตนชอบและรักงานปฏิบัติเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความพึงพอใจ

ใหแกบุคคลในองคกรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะปจจัยสามารถสนองตอบ 

ความตองการภายในของบุคคลไดดวย ไดแก  
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  (2.1) ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานได

สําเร็จ และประสบความสําเร็จอยางเต็มความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหา 

ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น ๆ  

  (2.2) การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก 

ผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหารือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะ 

อยูในรูปแบบยกยองชมเชยแสดงความยินดีใหกําลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสอใหเห็นถึงการยอมรับ

ในความสามารถเม่ือไดทํางานบรรลุผลสําเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

  (2.3) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีนาสนใจงานท่ีตองอาศัยความริเริ่ม 

สรางสรรคทาทายใหตองลงมือทําหรืองานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว  

  (2.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายให 

รับผิดชอบใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มท่ีไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด  

  (2.5) ความกาวหนา หมายถึง ไดรับเลื่อนข้ึนเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึนของบุคคลใน

องคกร การไดมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรมปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัย 

สุขอนามัย หมายถึง ปจจัยท่ีจะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลท่ีมีอยูตลอดเวลาถาไมมี

ลักษณะท่ีไมสอดคลองกับบุคคลในองคกร และปจจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ไดแก เงินเดือน  

โอกาสท่ีจะไดความกาวหนาในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการท่ีบุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนง  

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน  สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร  

สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความม่ันคงในการทํางาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา   

  2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

  บุญเกียรติ การะเวกพันธุ และคณะ (ออนไลน, 2562) กลาววา การบริหารงาน

ภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนํา

หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุงสู

ความเปนเลิศ โดยนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงาน

ภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ คํานึงถึงหลักความ

คุมคา การจัดการโครงสรางกระทัดรัดและแนวราบ เปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการ

สาธารณะ ใหความสําคัญตอคานิยมจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม มุงเนนการใหบริการ

แกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ 

 2.4.3.1 องคประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม 

  ทิพาวดี เมฆสวรรค (2541, อางถึงในสํานักงาน ก.พ.ร., 2541) กลาววา 

องคประกอบหลักของการจัดการภาครัฐแนวใหม มีดังนี้ 

  1) การใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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  2) การลดการควบคุมจากสวนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน  

  3) การกําหนด วัด และใหรางวลัแกผลการดําเนินงานระดับองคกรและระดับบุคคล 

  4) การสรางระบบสนับสนุนท้ังในดานบุคลากร (เชน การฝกอบรม ระบบ

คาตอบแทนและระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ) เพ่ือชวยใหหนวยงาน

สามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค   

  5) การเปดกวางตอแนวคิดการแขงขัน ท้ังการแขงขันระหวางหนวยงาน 

ของรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐ 

ก็หันมาทบทวนตัวเองวาสิ่งใดควรทํา และสิ่งใดควรปลอยใหเอกชนทํา 

 นอกจากนั้น องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD) ไดเสนอองคประกอบการจัดการภาครัฐ 

แนวใหมไว 8 ประการ ดังนี้ (OECD, 1991)  

  1) การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ เนนการพัฒนา ปรับปรุงการ

จัดการทรัพยากรมนุษย โดยพิจารณาตั้งแตการสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ จากนั้นพัฒนา

ทักษะคนเหลานั้นอยางตอเนื่อง รวมถึงเนนการจายคาตอบแทนตามผลงาน 

  2. การสรางการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีในการตัดสินใจ กลาวคือ เจาหนาท่ี

ภาครัฐตองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมถึงการจัดการในข้ันตอนตาง ๆ มากข้ึน ตามแนวคิด

การจัดการภาครัฐแนวใหม  

  3. การใหความสําคัญกับเปาหมายการดําเนินงานมากกวายึดในกฎระเบียบ คือ

ภาครัฐตองมีความยืดหยุนมากข้ึนในการควบคุมการบริหาร และใหความสําคัญกับเปาหมายการดําเนินงานมากกวา  

  4. นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการ กลาวคือ การจัดการภาครัฐแนวใหมเนน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการ และการใหบริการสาธารณะมากข้ึน  

  5. การใหความสําคัญกับการบริการลูกคา โดยแนวทางการพัฒนา หรือการ

ปรับปรุงการใหบริการมองท่ีความสอดคลองกับความตองการของลูกคา หรือประชาชนเปนสําคัญอีก

ดานหนึ่งมีการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการอยางตอเนื่อง  

  6. การใหผู ใชบริการเปนผูออกคาใชจาย กลาวคือ การเก็บคาบริการ

สาธารณะของรัฐ ใชหลักการการเขาใชประโยชนจริง ใครใชบริการมากตองจายมาก ใครใชบริการ

นอยจายนอย หากไมใชเลยไมตองรับผิดชอบในคาใชจายนั้น  

  7. การใหบริการประชาชนโดยการมีสวนรวมของเอกชน คือการดําเนินการบริการ

ประชาชนใด ๆ ของรัฐ มีภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน โดยจัดใหมีการแขงขัน หรือมีระบบ  

ท่ีเปดใหมีการจางเหมาภาคเอกชน  
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  8. การลดการผูกขาดในการใหบริการ กลาวคือ การลดการผูกขาดตามแนวทาง 

การจัดการภาครัฐแนวใหมเนนการไมยึดติด หรือไมเครงครัดมากในกฎระเบียบท่ีนาไปสูการผูกขาดในการ

ใหบริการ เพ่ือเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการมากข้ึน ในขณะเดียวกัน 

เปนการลดบทบาทของภาครัฐใหนอยลง 

 2.4.3.2 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

  หลักใหญของการจัดการภาครัฐแนวใหม คือ การเปลี่ยนระบบราชการท่ีเนนระเบียบ

และข้ันตอนไปสูการบริหารแบบใหมซ่ึงเนนผลสําเร็จและความรับผิดชอบ รวมท้ังใชเทคนิคและวิธีการ

ของเอกชนมาปรับปรุงการทํางาน 

 Hood (อางถึงใน 42เรืองวิทย เกษสุวรรณ,2553) เห็นวาสิ่งท่ีเรียกวา “การจัดการ

ภาครัฐแนวใหม” มีหลักสําคัญ 7 ประการ คือ 

 1) จัดการโดยนักวิชาชีพท่ีชํานาญการ (Hands-on professional anagement) 

หมายถึง ใหผูจัดการมืออาชีพไดจัดการดวยตัวเอง ดวยความชํานาญ โปรงใส และมีความสามารถใน

การใชดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเม่ือผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายแลว ก็จะเกิดความรับผิดชอบตอ

การตรวจสอบจากภายนอก 

 2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานท่ีชัดเจน(Explicit standards and measures 

of performance)   

 3 ) เน น การควบ คุมผลผลิ ต ท่ี ม าก ข้ึน  (Greater emphasis on output 

controls) การใชทรัพยากรตองเปนไปตามผลงานท่ีวัดได เพราะเนนผลสําเร็จมากกวาระเบียบวิธี 

 4) แยกหนวยงานภาครัฐออกเปนหนวยยอยๆ (Shift to disaggregation of units  

in the public sector) ตามลักษณะสินคาและบริการท่ีใหเงินสนับสนุนแยกกัน และติดตอกันอยางเปนอิสระ 

 5) เปลี่ยนภาครัฐใหแขงขันกันมากข้ึน (Shift to greater competition in the 

public sector) เปนการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเปนการจางเหมาและประมูล   

 6 )เนนการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 

management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบขาราชการไปเปนการยืดหยุนในการจางและใหรางวัล 

 7) เนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline 

and parsimony in resource use) เชน การตัดคาใชจาย เพ่ิมวินัยการทํางาน หยุดยั้งการเรียกรอง

ของสหภาพแรงงาน จํากัดตนทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะตองการตรวจสอบความตองการใช

ทรัพยากรของภาครัฐ และ“ทํางานมากข้ึนโดยใชทรัพยากรนอยลง” (do more with less) 

  การจัดการภาครัฐแนวใหมเปนแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบราชการโดยการนําเอา

หลักการจัดการสมัยใหมมาประยุกตใช เพ่ือการพัฒนาระบบราชการใหเปนระบบราชการยุคใหม 

ซ่ึงสามารถทํางานตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล ซ่ึงระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมในปจจุบันจะมีลักษณะ 

ดังตอไปนี้ (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550) 

   1) เปนระบบราชการท่ีมีความหลากหลาย แตยึดถือคานิยมหลักเดียวกัน 

ซ่ึงแตกตางจากระบบราชการในอดีตท่ีพยายามทําทุกอยางในระบบราชการใหเปนโหลเดียวกันท้ังหมด 

   2) นิยามความหมายของระบบคุณธรรมใหม ใหหมายถึง ระบบคุณธรรมท่ีเนนให

ขาราชการทํางานมีประสิทธิผลสูงข้ึนและยอมรับความแตกตางตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการมีขีด

ความสามารถท่ีไมเทาเทียมกัน ซ่ึงเนนการปกปองสิทธิประโยชนตอบแทนใหกับขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ี

แตกตางกันและมีขีดความสามารถแตกตางกันได 

   3) มุงเนนสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจน ซ่ึงแตกตางจากระบบราชการในอดีตท่ีเนนการทํางานตามกฎระเบียบตามกระบวนการและ

ข้ันตอนการทํางานท่ีกําหนดไว 

   4) การจาง การถนอมรักษา ตลอดจนการสงเสริมความกาวหนาของขาราชการ 

เนนท่ีการแสวงหาผูท่ีมีขีดความสามารถสูงและสงเสริมใหมีความกาวหนา โดยเปดโอกาสใหไดทํางาน

ท่ีมีความทาทาย ซ่ึงตรงกันขามกับระบบราชการแบบเดิม ซ่ึงเนนใหขาราชการมีความรูความสามารถ

ทางเทคนิคท่ีตรงกับตําแหนงงานเปนสําคัญ 

   5) มีมุมมองตอขาราชการท่ีมีขีดความสามารถวา เปนสินทรัพยหรือเปนทุน

มนุษยท่ีมีคาขององคการ ยิ่งลงทุนใหไดรับการพัฒนา ยิ่งสามารถทํางานสรางประโยชนใหกับระบบ

ราชการไดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงแตกตางจากระบบราชการในอดีตท่ีมองขาราชการในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของ

ปจจัยการผลิต รายจายตาง ๆ เก่ียวกับขาราชการ จึงถือวาเปนคาใชจายท่ีสิ้นเปลืองของระบบราชการ 

   6) การจางงานมีหลากหลายรูปแบบ มีท้ัง (1) กลุมท่ีเปนขาราชการประจําภายใต

ระบบการจางงานจนถึงการเกษียณอายุ (2) กลุมพนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐ ภายใตรูปแบบ 

การจางงานตามสัญญาจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาจาง (3) กลุมท่ีจางเหมาแรงงานมาจากเอกชน เปนตน   

   7) ลักษณะการจางงานไมเนนท่ีความม่ันคงในการจางงาน แตเนนท่ีผลการ

ปฏิบัติงานถาผลการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ ก็สามารถยกเลิกการจางได เพราะระบบ

ราชการมีขอจํากัดในการหารายไดไมแตกตางจากภาคเอกชน จึงตองคํานึงถึงความสามารถในการจาง

งานของภาครัฐเองดวย ซ่ึงแตกตางจากระบบราชการในอดีตท่ีเนนความม่ันคงของการจางงานเปน

หลักท่ีสําคัญ การจางงานของภาครัฐแบบเดิมจึงมีลักษณะเหมือนกับการใหสังคมสงเคราะหแกขาราชการ 

   8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการมีสวนตอความสําเร็จของ

เปาหมายขององคการ ซ่ึงแตกตางจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในแบบเดิมท่ี

ประเมินตามกิจกรรมการทํางานของขาราชการแตละคน 
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   9) ความสัมพันธระหวางขาราชการกับฝายบริหารอยูบนพ้ืนฐานความรวมมือ

ระหวางกันในการผลักดันใหองคการบรรลุเปาหมาย ในขณะเดียวกันองคการก็ใสใจความพึงพอใจการ

ทํางานของขาราชการ รวมท้ังการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน   

   10) องคการกลางบริหารงานบุคคลกระจายอํานาจใหหัวหนาสวนราชการตาง ๆ 

มีอํานาจและหนาท่ีบริหารงานบุคคลไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงแตกตางจากระบบราชการแบบเดิมท่ีองคกร

กลางบริหารงานและสงวนอํานาจและหนาท่ีงานดานการบริหารบุคคล เพ่ือดําเนินการเองเปนสวนใหญ 

 การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) NPM เปนการเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติงานภาครัฐไปสูการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result) เปนเปาหมายหลัก เพ่ือผลประโยชน

สาธารณะของประชาชนเปนจุดมุงหมายสูงสุด โดยใชวิธีการบริหารจัดการองคกร เชน ปรับบทบาท 

ภารกิจ การมุงเนนผลงาน เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงานขององคกร จากนั้นจึงใชหลักการ

บริหารแบบเอกชนท่ีมุงเนนลูกคา คุณภาพการบริการ และเพ่ิมผลผลิต เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงาน

ขององคกรใหสูงข้ึนและสุดทายใชหลักการแขงขัน เพ่ือไมใหองคกรอยูกับท่ี มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

โดยมีเปาหมายพัฒนาองคกรใหเปน“องคกรท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง” 

2.5 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

 2.5.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 

  ความในประมวลกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนสอบสวน 

 หมวด ๒ อํานาจสืบสวนและสอบสวน 

 มาตรา ๑๗ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได 

 มาตรา 18 ในจังหวัดอ่ืน นอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตชั้นนายรอยตํารวจตรี

หรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงไดเกิดหรืออาง หรือเชื่อวา

ไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได 

  สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ใหขาราชการตํารวจซ่ึงมียศตั้งแตชั้น

นายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงไดเกิด 

หรืออาง หรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจ

ของตนได 

  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิด

อาญาไดเกิดในเขตอํานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปนหนาท่ีพนักงานสอบสวนผูนั้นเปน

ผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้น ๆ เพ่ือดําเนินคดี เวนแตเม่ือมีเหตุจําเปนหรือเพ่ือความ

สะดวก จึงใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับเปนผูรับผิดชอบดาเนินการ

สอบสวน 
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  ในเขตทองท่ีใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนใหอยูในความ

รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองท่ีนั้นหรือผูรักษาการแทน 

 มาตรา ๑๙ ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองท่ีใดในระหวางหลายทองท่ี 

 (๒) เม่ือความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองท่ีหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งในอีกทองท่ีหนึ่ง 

 (๓) เม่ือความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองท่ีตาง ๆ เกินกวา

ทองท่ีหนึ่งข้ึนไป 

 (๔) เม่ือเปนความผิดซ่ึงมีหลายกรรม กระทําลงในทองท่ีตาง ๆ กัน 

 (๕) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผูตองหากําลังเดินทาง 

 (๖) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง 

 พนักงานสอบสวนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีเก่ียวของมีอํานาจสอบสวนได 

 ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี้ เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน 

 (ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีจับไดอยูในเขตอํานาจ 

 (ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือพนักงานสอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีพบการกระทําผิดกอนอยูใน

เขตอํานาจ 

 มาตรา ๒๐ ถาความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย 

ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือจะมอบหมายหนาท่ีนั้น 

ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได 

  ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดเปน

ผูรับผิดชอบทําการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนจะมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใด

ทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนก็ได 

  ใหพนักงานอัยการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือใหทํา

การสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนมีอํานาจและหนาท่ีในการสอบสวนเชนเดียวกับพนักงาน

สอบสวน บรรดาอํานาจและหนาท่ีประการอ่ืนท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ

พนักงานอัยการ 

  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน ใหพนักงาน

สอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักงานอัยการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการรวบรวม

พยานหลักฐาน 

  ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําสั่งจาก

อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน 

 (๑) พนักงานสอบสวนซ่ึงผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 
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 (๒) พนักงานสอบสวนซ่ึงรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลท่ีไดรับความเสียหายไดรองฟอง

ใหทําโทษผูตองหา 

  เม่ือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน แลวแตกรณี

เห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว ใหทําความเห็นตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ 

สงพรอมสํานวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน 

 มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเปนพนักงาน

สอบสวนผู รับผิ ดชอบ ให ข าหลวงประจํ าจั งหวัดนั้ น มี อํ านาจชี้ ขาด แต ในจั งหวัดพระนคร 

และธนบุรี ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีกรมตํารวจข้ึนไปเปนผูชี้ขาด 

 ในกรณีท่ีไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเปนพนักงาน

สอบสวนผูรับผิดชอบ ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูทําการแทนเปนผูชี้ขาดการรอคําชี้ขาดนั้น ไมเปนเหตุ

ใหงดการสอบสวน 

 มาตรา ๒๑/๑๑ สําหรับการสอบสวนซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของเจาพนักงานตํารวจ 

ในกรณีท่ีไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญชาการเดียวกันควรเปน

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหผูบัญชาการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนนั้นเปนผูชี้ขาด 

 การรอคําสั่งชี้ขาด ไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน 

 2.5.2 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙  

  ความในพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนสอบสวน  
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

            "ยาเสพติด" หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวย ยาเสพติดใหโทษ 

วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันการใชสารระเหย 

          "กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด" หมายความวา กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย 

และกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

           มาตรา 14  เพ่ือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ

ยาเสพติด ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

           (1) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวันระหวาง

พระอาทิตย ข้ึนและพระอาทิตยตก เพ่ือตรวจคน ยึด หรืออายัดยาเสพติดท่ีมีไวโดยไมชอบ 

ดวยกฎหมาย หรือจับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แตใน

กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือบุคคลท่ีจะถูกจับได

หลบซอนอยูในเคหสถานหรือสถานท่ีนั้น ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันที  
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ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกยายหรือบุคคลท่ีหลบซอนอยูจะหลบหนี ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลากลางคืน

ภายหลังพระอาทิตยตกได 

          (2) คนเคหะสถาน สถานท่ี หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติด 

ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยึด หรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดรับมาเนื่องจากการ

กระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด หรือท่ีไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด หรือท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได [แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534] 

           (3) จับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

           (4) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

           (5) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจาหนาท่ีของหนวยราชการใด ๆ 

มาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา  

           เจาพนักงานตําแหนงใดและระดับใด จะมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไว ตามวรรคหนึ่ง

ท้ังหมดหรือแตบางสวน ใหเปนไปตามท่ีเลขาธิการกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวเจาพนักงานผูไดรับมอบหมายนั้น 

           มาตรา ๑๔ ทวิ ในกรณีท่ีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพ

ยาเสพติดในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะ ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ 

และเจาพนักงานมีอํานาจ ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุม

บุคคลนั้นมีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไม  

 วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข

ท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๔ ตรี ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๔ ทวิ 

ถาเจาพนักงาน ไดขอใหบุคคลใดชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ี ใหบุคคลนั้นมีอํานาจชวยการปฏิบัติงาน

ของเจาพนักงานได 

 วิธีการตรวจหรือทดลองตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข 

ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๔ จัตวา ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารซ่ึงสงทาง

ไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส สื่อทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช หรืออาจถูกใช เพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

เจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุมัติจากเลขาธิการเปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา

เพ่ือมีคําสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารดังกลาวได  

 มาตรา 15 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๔ ให ถือว า กรรมการ 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจตามมาตรา ๑๔ (๓)  



 60 
 

มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได 

ท่ัวราชอาณาจักร และใหมีอํานาจควบคุมผูถูกจับ ตามมาตรา ๑๔ (๓) ไวเพ่ือทําการสอบสวนไดเปน 

เวลาไมเกินสามวัน เม่ือครบกําหนดเวลาดังกลาวหรือกอนนั้น ตามท่ีจะเห็นสมควรใหสงตัวผูถูกจับไป

ยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือดําเนินการตอไป ท้ังนี้โดยมิให

ถือวาการควบคุมผู ถูกจับดังกลาวเปนการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธ ี

พิจารณาความอาญา 

           มาตรา 16 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวก หรือไมใหถอยคําหรือไมสงบัญชี 

เอกสาร หรือวัตถุใดแกกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา 

14 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

           มาตรา 17  กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน ผูใดกระทําความผิดใด ๆ 

ตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเสียเอง ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  ๆ

 2.5.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒  

  ความในพระราชบัญญัติฯ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

 มาตรา ๔ “ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวาสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพ 

เขาสูรางกาย ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกาย

และจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเปนลําดับ มีอาการถอนยา เม่ือขาดยา  

มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรดุโทรมลง 

กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีท่ีใชใน

การผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจานุเบกษา  แตไมหมายความถึง

ยาสามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

  “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 ยาเสพติดให โทษท่ัวไป เช น มอร ฟ น (Morphine) โคคาอีน 

(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium)  

http://203.157.168.7/consumer/downloads/lawnarcotic.pdf
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  (๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษท่ีมีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

  (๔) ประเภท ๔ สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ 

เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride)  

  (๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให โทษท่ีมิได เข าอยู ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ 

เชน กัญชา พืชกระทอม ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ (๑) 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝนท่ีไดผาน กรรมวิธีปรุงแตง

โดยมีความมุงหมายเพ่ือใชในทางยา 

 มาตรา ๖๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 1 อันเปนการฝาฝน

มาตรา 15 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท   

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือจําหนาย ตองระวางโทษ

จําคุก ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต  

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ  

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคสาม เปนการกระทําเพ่ือจําหนาย ตองระวางโทษ

จําคุก ตั้งแตสี่ปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท 

 มาตรา ๖๖ ผู ใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษ  

ในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาตและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธ หรือมีจํานวนหนวยการใช

หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึงปริมาณท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต สี่ปถึง

สิบหาปหรือปรับตั้งแตแปดหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

  ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตปริมาณ 

ท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แตไมเกินยี่สิบกรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงจําคุกตลอด

ชีวิตและปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท 

  ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมข้ึนไป 

ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต 

 มาตรา ๖๗ ผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาตตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  

 มาตรา ๖๘ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ผูใดผูผลิต 

อันเปนการฝาฝนมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหหนึ่งปถึง 

สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนถึงหนึ่งลานบาท  
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  ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรือโคคาอีน  

ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตยี่สิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองลานบาทถึงหาลานบาท   

 มาตรา ๖๙ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 2 อันเปนการฝาฝน

มาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

  ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

อันเปนการฝาฝนมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาท 

ถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนมอรฟน  

ฝน หรือโคคาอีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึงหนึ่งรอยกรัม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต

สามปถึงยี่สิบปหรือปรับต้ังแตหกหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถามอรฟน ฝน หรือ 

โคคาอีนนั้นมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตหนึ่งรอยกรัมข้ึนไป ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหาป

ถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหาลานบาท 

 ถาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระทําการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือ 

วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 มาตรา ๗๐ ผู ใดผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝน 

มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามปและปรับตั้งหนึ่งแสนบาทถึงสามแสน  

 มาตรา ๗๑ ผู ใดจําหนาย มีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย หรือสงออกซ่ึงยาเสพติด 

ใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมเกินท่ีกําหนด

ตามมาตรา ๒๐ วรรคสี ่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 กรณีตามวรรคหนึ่งถามียาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เกินจํานวนตามมาตรา 20 

วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท 

 มาตรา ๗๒ ผู ใดนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝน 

มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

  มาตรา ๗๓ ผู ใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย 

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง

สิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ตั้งแตสิบกิโลกรัมข้ึนไป  

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนถึงหนึ่งลานหนาแสนบาท 

 มาตรา ๗๔ ผู ใดมีไว ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปนการ 

ฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  
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 มาตรา ๗๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝน

มาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

  ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืชกระทอม 

ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท 

 มาตรา ๗๖ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนั้นเปนพืชกระทอม  

ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ   

 มาตรา ๗๖/๑ ผู ใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษ  

ในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมถึงสิบกิโลกรัม 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตั้งแตสิบกิโลกรัมข้ึนไป  

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนั้น

เปนพืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

   ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคสองนั้น 

เปนพืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท 

 มาตรา ๗๗ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  

 มาตรา ๗๘ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท  

 มาตรา ๗๙ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 มาตรา ๘๐ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินสองหม่ืนบาท 

 มาตรา ๘๑ เภสัชกรผูมีหนาท่ีควบคุมผูใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๓๖ มาตรา 

๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

 มาตรา ๘๒ ผู ใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อันเปน 

การฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสามแสนบาทถึง

สองลานบาท 

 มาตรา ๘๓ ผูใดจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อันเปนการฝาฝน 

มาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหาแสนบาท 
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 มาตรา ๘๔ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิด มาตรฐาน 

หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเป นการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓)  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๘๕ ผูใดจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐาน หรือ ยาเสพติด 

ใหโทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุก

คุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๘๖ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีตองข้ึน 

ทะเบียนตํารับยาแตมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดให โทษในประเภท ๓ ท่ีรัฐมนตรี 

สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน 

หาปและปรับไมเกินหาแสนบาท 

 มาตรา ๘๗ ผู ใดจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีตองข้ึนทะเบียนตํารับยา 

แตมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับ 

ยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินสามแสนบาท 

 มาตรา ๘๘ ผูใดแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝน มาตรา 

๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๘๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ท่ีออกตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๘๙/๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๘๙ เปนการกระทําของเจาของสื่อโฆษณาหรือ 

ผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงก่ึงหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

 มาตรา ๘๙/๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๘๙/๑ เปนความผิด 

ตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหาพันบาท หรือไมเกินสองเทาของ คาใชจายท่ีใช

สําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาท่ียังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

 มาตรา ๙๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรา ๔๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๙๑ ผู ใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ 

หรือยาเสพติด ใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หกเดือน

ถึงสามปหรือปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๙๒ ผู ใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗  

ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
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 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืชกระทอม  

ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 

 มาตรา ๙๒/๑ ผู ใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงาน 

เจาหนาท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 มาตรา ๙๓ ผู ใดใชอุบายหลอกลวง ขู เข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา 

ผิดทํานองคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด ใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษ ตองระวาง 

โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท  

 ถาไดกระทําโดยมีอาวุธหรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันต้ังแตสองคนข้ึนไป 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคล 

ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพ่ือจูงใจใหผูอ่ืนกระทําผิดทางอาญา หรือเพ่ือประโยชน 

แกตนเองหรือผูอ่ืนในการกระทําความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงจําคุก

ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท  

 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนมอรฟนหรือ  

โคคาอีน ผูกระทําตองระวางโทษเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคล ซ่ึงยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาท ถึงหาลานบาท  

 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนเฮโรอีน  

ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

 มาตรา ๙๓/๑ ผูใดยุยงสงเสริมใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือ ยาเสพติด

ใหโทษในประเภท 2 โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุณตั้งแตหนึ่งป

ถึงหาปหรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเป นการยุยงสงเสริมให ผู อ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิดนหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหม่ืน หรือท้ังจําท้ังปรับ   

 มาตรา ๙๓/๒ ผู ใดใชอุบายหลอกลวง ขู เข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา  

ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใดใหผู อ่ืนกระทําความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก 

จําหนาย ครอบครองเพ่ือจําหนายหรือครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ ตองระวางโทษเปนสองเทาของ

โทษท่ีกฎหมายบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น   

 มาตรา ๙๔ ผู ใดเสพยาเสพติดใหโทษ เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวใน 

ครอบครองเพ่ือจําหนาย หรือเสพและจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษตามลักษณะ ชนิด ประเภท 

และปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และไดสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล 
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กอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ อีกท้ังไดปฏิบัติครบถวน

ตามระเบียบขอบังคับเพ่ือควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาว จนได

รับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรี กําหนดแลว ใหพนจากความผิดตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไว แตท้ังนี้ไมรวมถึงกรณีความผิดท่ีได กระทําไปภายหลังการสมัครใจเขารับการ

บําบัดรักษา  

 การรับเขาบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 มาตรา ๙๔/๑ ผูใดทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดยใชยาตาม

กฎหมายวาด วยยาวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต อจิตและประสาทหรือ 

ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกระทําการบําบัดรักษาผูติด ยาเสพติดใหโทษ

ไมวาโดยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงมิไดกระทําในสถานพยาบาลตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับประโยชน

ตอบแทนหรือไมตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

 มาตรา ๙๕ ทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองพันบาท ๘๖ 

 มาตรา ๙๖ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ ปรับไม

เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 มาตรา ๙๗ ผู ใดต องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให ลงโทษจําคุกสําหรับความผิดตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ถากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหวางท่ียังตองรับโทษอยูหรือ

ภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ใหเพ่ิมโทษท่ีจะลง 

แกผูนั้นอีกก่ึงหนึ่งของโทษท่ีศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 

 มาตรา ๙๘ ผูใดตองโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เปนครั้งท่ีสาม เม่ือพนโทษ

แลวใหพนักงานเจาหนาท่ีโดยคําสั่งรัฐมนตรีนําไปควบคุมไว ณ สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรีประกาศ

จัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ และใหทําการบําบัดรักษาจนกวาจะไดรับการรับรองเปนหนังสือ จากพนักงาน 

เจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีกําหนดวาเปนผูไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพ่ือควบคุม

การบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวแลว 

 มาตรา ๙๙ ผู ใดหลบหนีไปในระหวางท่ีถูกควบคุมไว ณ สถานพยาบาลตามมาตรา ๙๘  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๑๐๐ กรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้หรือขาราชการ 

หรือพนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวใน ครอบครอง

เพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษ หรือสนับสนุนในการกระทําดังกลาว อันเปนการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
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 มาตรา ๑๐๐/๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีโทษจําคุกและปรับ ใหศาลลงโทษ

จําคุกและปรับเสมอ โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพยสินเพ่ือปองปรามการกระทํา ความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติดใหโทษ  

 ถาศาลเห็นวาการกระทําความผิดของผูใดเม่ือไดพิเคราะหถึงความรายแรงของการกระทํา

ความผิดฐานะของผูกระทําความผิดและพฤติการณท่ีเก่ียวของประกอบแลว กรณีมีเหตุอันสมควร 

เปนการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับนอยกวาอัตราโทษข้ันต ําท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได 

 มาตรา ๑๐๐/๒ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลท่ีสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง 

ในการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษตอพนักงาน ฝายปกครอง หรือตํารวจ

หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาอัตราโทษข้ันต่ําท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได   

 มาตรา ๑๐๑ ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดให โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ 

ประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืน และไมมีการฟองคดีตอศาล ถาไมมีผู ใดมาอางวา 

เปนเจาของภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันท่ียึด ใหยาเสพติดใหโทษนั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสขุ 

 มาตรา ๑๐๑ ทวิในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ 

ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืน ไมวาจะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เม่ือไดมีการ

ตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณแลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดยบันทึกรายงานการ

ตรวจพิสูจนไว ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย ทําลายหรือนําไปใชประ

โยชนไดตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 มาตรา ๑๐๒ บรรดายาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือ 

ประเภท ๕ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะหรือวัตถุอ่ืน ซ่ึงบุคคลไดใช ในการกระทําความผิด 

เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียท้ังสิ้น 

 มาตรา ๑๐๒ ทวิในกรณีท่ีมีการฟองคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 

หรือในประเภท 2 ตอศาล และไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของยาเสพติด 

ใหโทษ  ถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหรับยาเสพติดใหโทษดังกลาวตามมารา 102 หรือตาม

กฎหมายอ่ืน และและไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยใน การกระทําความผิด

ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให ริบ ยาเสพติดให โทษนั้น  

ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย หรือนําไปใชประโยชนไดตาม

ระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 2.5 .4 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   ความในพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

   มาตรา ๓   
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 “ยาเสพติด” หมายความวายาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ

และยาเสพติด ตาม หมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 

 “กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวากฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและ

กฎหมายวาดวย วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

 “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวาการผลิต นําเขา สงออกจําหนายหรือมี

ไวในครอบครอง เพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติดและใหหมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ 

หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย 

 “ทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด” หมายความวา เงิน หรือทรัพยสินท่ี

ไดรับมาเนื่องจาก การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและใหหมายความรวมถึง เงินหรือทรัพยสินท่ี

ไดมาโดยการใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาว ซ้ือ หรือกระทําไมวาดวยประการใด ๆ ใหเงินหรือทรัพยสิน

นั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพก่ีครั้งและไมวา เงินหรือทรัพยสินนั้น

จะอยู ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไปเปนของบุคคลอ่ืนหรือปรากฏตามหลักฐานทาง

ทะเบียนวาเปน ของบุคคลอ่ืนก็ตาม 

 มาตรา ๕ ผูใดกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดแมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้น

จะตองรับโทษในราชอาณาจักรถาปรากฏวา  

 (๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทย หรือมีถ่ิน

ท่ีอยูในประเทศไทย หรือ  

 (๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดข้ึนใน 

ราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ  

 (๓) ผู กระทําความผิดเป นคนต างด าวและการกระทํานั้น เป นความผิดตาม 

กฎหมายของรัฐท่ีการกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผู นั้นไดปรากฏตัวอยู ในราชอาณาจักร 

และมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน  

 ท้ังนี้ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๖ ในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ตอง

ระวางโทษเชนเดียว กับตัวการในความผิดนั้น  

 (๑) สนับสนนุหรอืชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด  

  (๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานท่ีหรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชน

หรือใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ  

 (๓) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีประชุม ท่ีพํานัก หรือท่ีซอนเรนหรือชวยเหลือ

หรือใหความสะดวกแกผูกระทําความผิด หรือเพ่ือชวยใหผูกระทําความผิดพนจากการถูกจับกุม  
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 (๔) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูกระทําความผิดเพ่ือประโยชนหรือให

ความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ  

 (๕) ปกปด ซอนเรนหรือเอาไปเสียซ่ึงยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ ท่ีใชในการกระทํา

ความผิดเพ่ือชวย เหลือผูกระทําความผิด  

 (๖) ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิด  

 ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีพํานักหรือท่ีซอนเรนเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร 

สามีหรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาท่ีกฎหมาย

กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 มาตรา ๗ ผูใดพยายามกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว

สําหรับความผิดนั้น เชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ  

 มาตรา ๘ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนข้ึนไปเพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับ

ไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ถาไดมีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพราะเหตุท่ีไดมีการสมคบกันตามวรรค

หนึ่งผูสมคบกันนัน้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 มาตรา ๙ ผูใดกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยแตงเครื่องแบบหรือโดยแตงกายให

เขาใจวาเปนเจา พนักงาน ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษหนัก กวาโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นอีกก่ึงหนึ่ง 

 มาตรา ๑๒ การกําหนดโทษจําคุกท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 

หรือมาตรา ๑๑ ให กําหนดโทษจําคุกอยางสูงท่ีสุดไดไมเกินหาสิบป  

 มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการอนุกรรมการเลขาธิการ

และพนักงานเจาหนา ท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 มาตรา ๑๔ การจับกุมหรือการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือตาม

มาตรา ๘ ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการกอน และเม่ือดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติแลวใหรายงานให

เลขาธิการทราบทันที การขออนุมัติการอนุมัติและการรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา๑๙ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินของผู ตองหารายใดเปนทรัพยสินท่ี

เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหคณะกรรมการสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสนิของผูนัน้  

  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน เลขาธิการอาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของ 

ผูตองหาไปกอน แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได  
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 มาตรา ๒๐ ในการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา หากมีหลักฐานเปนท่ีเชื่อไดวาทรัพยสินใด 

ของผู อ่ืนเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของผู ตองหาโดยไดรับทรัพยสิน 

นั้นมาโดยเสนหาก็ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้นดวยและใหนํา

ความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๑ คณะกรรมการ หรือเลขาธิการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ

ตรวจสอบทรัพยสิน แทนแลวรายงานใหทราบก็ไดโดยใหประกาศเพ่ือใหผูซ่ึงอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสิน

ยื่นคํารองพรอมท้ังเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการเพ่ือขอรับทรัพยสินคืนไดดวยการตรวจสอบทรัพยสิน

และการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๒ ในการตรวจสอบทรัพยสิน ถาผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของ

ทรัพยสิน ไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกตรวจสอบไมเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด หรือไดรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนหรือเปนทรัพยสินท่ีไดมา

ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ ใหคณะกรรมการสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน

นั้นไวจนกวาจะมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีซ่ึงตองไมชากวาหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมี 

คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองในคดีท่ีตองหานั้น  

 เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินรายใด

อาจมีการโอน ยักยาย ซุกซอน หรือเปนกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการมี

อํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินรายนั้นไวชั่วคราวจน กวาจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา ๑๖(๓) ท้ังนี้ 

ไมตัดสิทธิผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีจะยื่นคํารองขอผอนผัน เพ่ือขอรับทรัพยสิน

นั้นไปใชประโยชนโดยไมมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ไดและใหนําความในมาตรา ๑๙ 

วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลวใหคณะกรรมการจัดใหมีการพิสูจนตาม

วรรคหนึ่งโดยเร็วและในกรณีท่ีผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถพิสูจนตาม

วรรคหนึ่งไดก็ใหคืนทรัพยสินใหแกผูนั้น แตถาไมสามารถพิสูจนไดใหถือวาการยึดหรืออายัดตามวรรค

สองเปนการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง 

 การยื่นคํารองขอผอนผันตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 เพ่ือประโยชนตามมาตรานี้คําวา “ทรัพยสิน” ใหหมายความรวมถึง 

 (๑) ทรัพยสินท่ีเปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรองผลประโยชนและดอกผลของทรัพยสินดังกลาว  

 (๒) หนี้ท่ีบุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา  

 (๓) ทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของผูตองหาท่ีไดรับ 

ขาย จําหนวย โอนหรือยักยายไปเสียในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึดหรืออายัดและภายหลังนั้น 
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เวนแตผู รับโอนหรือผูรับประโยชนจะพิสูจนตอคณะกรรมการไดวาการโอนหรือการกระทํานั้นได

กระทําไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 

 มาตรา ๒๙ บรรดาทรัพยสินซ่ึงพนักงานอัยการไดยื่นคํารองตอศาลตามมาตรา ๒๗ 

วรรคหนึ่งนั้น ใหศาลไตสวน หากคดีมีมูลวาเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติดใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้น เวนแตบุคคลซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินไดยื่นคํารองขอคืน 

กอนคดีถึงท่ีสุดและแสดงใหศาลเห็นวา  

 (๑) ตนเปนเจาของท่ีแทจริงและทรัพยสินนั้นไมไดเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด หรือ  

 (๒) ตนเปนผูรับโอนหรือผูรับประโยชนและไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 

หรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ  

 2.5.5 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ความตามพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวขัองกับงานวิจัย 

 มาตรา ๓ “ความผิดมูลฐาน” หมายความวา  

  (๑) ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

  (๒) ความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระ

จัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐาน

พรากเด็กและผูเยาวความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง

และเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะท่ีเก่ียวกับ

การเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพ่ือใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณีหรือความผิดเก่ียวกับ 

การเปนเจาของกิจการคาประเวณีผูดูแลหรือผูจัดการ กิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี

หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 

(๓) ความผิดเก่ียวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด

ตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

(๔) ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทํา

โดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  

ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ซ่ึงกระทําโดยกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชนเก่ียวของในการดําเนินงาน

ของสถาบันการเงิน นั้น 
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(๕) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ

ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ

หรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

(๖) ความผิดเก่ียวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่ีกระทําโดยอางอํานาจอ้ังยี ่

หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๗) ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(๘) ความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด หมายความวา 

(๑) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือจากการ

สนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 

(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซ่ึงเงิน

หรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ 

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒) 

ท้ังนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยน

สภาพไปก่ีครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏ

หลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

 มาตรา ๕ ผูใด  

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือ 

ซุกซอน หรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น หรือเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะหรือหลังการ

กระทําความผิด มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ  

(๒) กระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงการไดมา

แหลงท่ีตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  

(๓) ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสิน โดยรูในขณะท่ีไดมา ครอบครอง หรือใช

ทรัพยสิน นั้นวาเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

 มาตรา ๖ ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้นจะตอง 

รับโทษในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา  

(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถ่ิน

ท่ีอยูในประเทศไทย  

(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดข้ึน 

ในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ  
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(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมาย

ของรัฐ ท่ีการกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผู นั้นไดปรากฏตัวอยู ในราชอาณาจักร 

และมิไดมีการสงตัวผูนั้น ออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน  

ท้ังนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู ใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ งดังต อไปนี้ 

ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  

(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผู กระทําความผิดกอนหรือขณะ

กระทําความผิด  

(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทํา 

การใด ๆ เพ่ือชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพ่ือใหได

รับประโยชนในการกระทําความผิด  

ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีพํานัก หรือท่ีซอนเรน เพ่ือชวยบิดา มารดา 

บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวา 

ท่ีกฎหมายกําหนดไว สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 มาตรา ๘ ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว

สําหรับ ความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ  

 มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแตสองคนข้ึนไปเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

ตองระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน

เพราะเหตุท่ีไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

  ในกรณีท่ีความผิดไดกระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวาง

ของผู สมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไม

บรรลุผล ผูสมคบท่ีกระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น  

  ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงาน 

เจาหนาท่ีกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดตามท่ีไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้น 

นอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 

 มาตรา ๑๓ เม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาท่ีตอง

รายงาน การทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เม่ือปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน  

  (๑) ธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

  (๒) ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือ  

  (๓) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ท้ังนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมก็ตาม 
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  ในกรณีท่ีปรากฏวามีขอเท็จจริงใดท่ีเก่ียวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยัน

หรือยกเลิกขอเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงาน 

ขอเท็จจริงนั้น ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 มาตรา ๑๖ ใหผู ประกอบอาชีพดังตอไปนี้ มีหนาท่ีต องรายงานการทําธุรกรรมตอ 

สํานักงาน ในกรณีเปนธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุ

อันควรสงสัย ท้ังนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองเปนนิติบุคคล เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุอัน

ควรสงสัยท่ีมี พยานหลักฐานอันสมควรวามีการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ท่ีมิไดเปนนิติ

บุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจ สั่งเปนหนังสือใหผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน  

  (๑) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนท่ีปรึกษา 

ในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ท่ีไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓  

  (๒) ผู ประกอบอาชีพคาอัญมณีเพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับท่ีประดับ 

ดวยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา 

  (๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซ้ือรถยนต  

  (๔) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  

  (๕) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาด

และคาของเกา  

  (๖) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบ

ธุรกิจ ท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวน

บุคคล ภายใตการกํากับ หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

  (๗) ผู ประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใช สถาบันการเงินตาม

ประกาศ กระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสหรือตามกฎหมายวาดวย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

  (๘) ผู ประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตท่ีมิใช สถาบันการเงินตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

  (๙) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

  (๑๐) ผูประกอบอาชีพท่ีดําเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 

การแลกเปลี่ยนเงิน ท่ีมิใชเปนสถาบันการเงิน ซ่ึงปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการ

ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายวามีความเสี่ยงท่ีอาจถูกใชเปนชองทางใน
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การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีท่ีปรากฏวามีขอเท็จจริงใดท่ีเก่ียวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือ ยกเลิก 

ขอเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมท่ีไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวรายงานขอเท็จจรงินั้น 

ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับผูมีหนาท่ีรายงานตามวรรค

หนึ่งดวยโดยอนุโลม เวนแตกรณีผูมีหนาท่ีรายงานดังกลาว เปนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง 

 มาตรา ๑๖/๑ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรวา มูลนิธิ 

สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรใด มีการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก 

การกอการราย ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเปนหนังสือให

มูลนิธิ สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรนั้นชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการทําธุรกรรมหรือสั่งระงับการ

ทําธุรกรรม ดังกลาวไวเปนการชั่วคราวเปนเวลาตามท่ีสํานักงานกําหนด และในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

เลขาธิการหรือพนักงาน เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการอาจเขาไปในสถานท่ี

ดําเนินงานของมูลนิธิสมาคมหรือ องคกรไมแสวงหากําไรนั้นในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึง 

พระอาทิตยตก เพ่ือตรวจสอบตามท่ีจําเปนได 

 มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนท่ีเชื่อไดวา 

ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการ

พิจารณาเพ่ือ ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นวาเรื่องดังกลาวยังไมสมบูรณพอท่ีจะยื่นคํารองขอให

ศาลมีคําสั่ง ใหทรัพยสินนั้นท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการรีบแจงให

เลขาธิการทราบเพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอท่ีไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน  

  ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเรื่องเพ่ิมเติมไปใหพนักงานอัยการ

พิจารณา อีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอท่ีจะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งให

ทรัพยสินนั้นท้ังหมด หรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบ

เพ่ือสงเรื่องใหคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนด

สามสิบวันนับแตไดรับเรื่องจากเลขาธิการ และเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดให

พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ  

  เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายใน

กําหนด ระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเรื่องนั้น 

เปนท่ีสุด และหามมิให มีการดําเนินการเก่ียวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะได

พยานหลักฐานใหมอันสําคัญซ่ึงนาจะ ทําใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของแผนดิน

ไดและในกรณีเชนวานี้ถาไมมีผูใดขอรับคืน ทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวันท่ีคณะกรรมการมี
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คําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาด ภายในกําหนดระยะเวลา ใหสํานักงานดําเนินการ

นําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน และในกรณีท่ีมีผูมาขอรับคืน โดยใชสิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอ่ืนซ่ึง

สามารถทําไดถึงแมจะเกินกวากําหนดสองปใหสํานักงานสงคืน ทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน หากไม

อาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืน เม่ือลวงพนหาปใหทรัพย

สินนั้นตกเปนของกองทุน ท้ังนี้หลักเกณฑวิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการ ทรัพยสินหรือเงินใน

ระหวางท่ียังไมมีผูมารับคืน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  เม่ือศาลรับคํารองท่ีพนักงานอัยการยื่นตอศาลแลว ใหศาลสั่งใหปดประกาศไวท่ีศาล

นั้น และ ประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพท่ีมีจําหนายแพรหลายในทองถ่ินเพ่ือใหผู

ซ่ึงอาจอางวาเปนเจาของหรอืมีสวนไดเสียในทรัพยสินมายื่นคํารองขอกอนศาลมีคําสั่งกับใหศาลสั่งให

สงสําเนาประกาศไปยัง เลขาธิการเพ่ือปดประกาศไวท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจทองท่ีท่ีทรัพยสินนั้น

ตั้งอยู และถามีหลักฐานแสดงวา ผู ใดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสิน ก็ให 

เลขาธิการมีหนังสือแจงใหผู นั้นทราบ เพ่ือใชสิทธิ ดังกลาว การแจงนั้นใหแจงโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาท่ีปรากฏในหลักฐาน  

  ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาปรากฏขอเท็จจริงวามีผู เสียหายในความผิดมูลฐานให

เลขาธิการขอให พนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดไปคืนหรือชดใชคืน ใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินดวยใน

คราวเดียวกัน และเม่ือศาลมีคําสั่ง ใหคืนทรัพยสินหรือชดใชใหผูเสียหายตามวรรคนี้แลวใหสํานักงาน

ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งศาลโดยเร็ว 

 มาตรา ๕๐ ผู ซ่ึงอ างว าเป นเจ าของทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอให ตกเป น 

ของแผนดิน ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองกอนศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงใหศาลเห็นวา 

  (๑) ตนเปนเจาของท่ีแทจริง และทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิด หรือ 

  (๒) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควร 

ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ  

  ผูซ่ึงอางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของ

แผนดิน ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําสั่ง โดยแสดงใหศาลเห็น 

วาตนเปนผูรับ ประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาซ่ึงประโยชนโดยสุจริตและตามสมควร

ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ 

  มาตรา ๕๑ เม่ือศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แลว 

หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซ่ึง 
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อางวาเปน เจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมข้ึน ใหศาลมีคําสั่ง

ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน  

  ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งท่ีเปนเงินสดและเงินท่ีเกิดจากการบริหารจัดการทรัพยสิน 

ท่ียึด หรืออายัดไวใหสํานักงานสงเขากองทุนก่ึงหนึ่ง และสงใหกระทรวงการคลังอีกก่ึงหนึ่ง ถาเปน 

ทรัพยสินอ่ืน ใหดําเนินการตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

  เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ หากผู อางวาเปนเจาของหรือผู รับโอนทรัพยสินตาม

มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เปนผูซ่ึงเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือ

ความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับ

การกระทําความผิดหรือ ไดรับโอนมาโดยไมสุจริตแลวแตกรณี 

 2.5.6 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 

  ความตามพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

“ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ

และยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ติดยาเสพติด” หมายความวา เสพยาเสพติดเปนประจําติดตอกัน และตกอยูใน

สภาพท่ีจําเปนตองพ่ึงยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ 

“ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการบําบัด

การติดยาเสพติดและฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพ

รางกายและจิตใจของผูซ่ึงเสพยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยไมเสี่ยงตอการเปนผูติดยาเสพติด 

 มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ตามความเหมาะสม ประกอบดวยผูแทนกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน

คณะอนุกรรมการ แพทยหนึ่งคน นักจิตวิทยาหนึ่งคน นักสังคมสงเคราะหหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงไมเกินสองคนเปนอนุกรรมการ และใหผูแทนกรมคุม

ประพฤติหนึ่งคนเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

แพทยตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงตั้งจากจิตแพทย ถาไมอาจแตงตั้งจิตแพทยให

แตงตั้งจากแพทยอ่ืนท่ีเหมาะสม 

จํ านวนคณ ะอนุ กรรมการฟ น ฟูสมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติดจะมี ก่ีคณ ะให

คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งโดยคํานึงถึงปริมาณคดีเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนั้น 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%BF01&lawPath=%BF01-20-2545-a0001
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อนุกรรมการท่ีไมไดเปนขาราชการประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

ใหไดรับคาตอบแทนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนําความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับคณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๓  คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) พิจารณาวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือไม 

(๒) ติดตามดูแลการควบคุมตัวผูตองหาในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๓) พิจารณายายตัวผู เขารับการบําบัดการติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหง

หนึ่ง รวมท้ังพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(๔) พิจารณาอนุญาตใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูติดยาเสพติดไดรับการปลอยชั่วคราว 

(๕) แจงผลการตรวจพิสูจนหรือผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอ

คณะกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี 

(๖) พิจารณาแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแกผูตองหาท่ีถูกกลาวหาวา

กระทําความผิดในฐานความผิดท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ 

(๗ ) ติดตามดูแลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผู เข ารับการฟน ฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในเขตอํานาจของตนใหเปนไปตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(๘) พิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓ 

(๙) เสนอแนะตอคณะกรรมการเก่ียวกับวิธีการตรวจพิสูจน และวิธีการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(๑๐) ปฏิบั ติการ อ่ืนตาม ท่ีกฎหมายกําหนดให เปน อํานาจและหน าท่ีของ

คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(๑๑) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาตาม (๑) (๓) (๖) และ (๘) ใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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 มาตรา ๑๔ เพ่ือประโยชนแกการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ

จัดตั้งและยุบเลิกศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา 

ใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ 

กระทรวงยุตธิรรม 

 มาตรา ๑๕  ประกาศจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหชัดเจนโดยมีแผนท่ีแสดง

เขตดังกลาวไวทายประกาศดวย 

(๒) กําหนดทองท่ีท่ีอยูในเขตอํานาจของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม  

 มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปลี่ยนแปลงเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือเปลี่ยนแปลงทองท่ี

ท่ีอยูในเขตอํานาจของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕ (๒) ก็ได 

การเปลี่ยนแปลงเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนท่ี

แสดงเขตเดิมของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและเขตท่ีเปลี่ยนแปลงใหชัดเจนไวทายประกาศดวย 

 มาตรา ๑๗  ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแตละแหง ใหมีผูอํานวยการศูนย

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนผูบังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนยฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดของผูเขารับการตรวจพิสูจนท่ีไดรับตัว

มาตามมาตรา ๑๙ 

(๒) ควบคุมตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ไวในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และดูแลใหผูเขารับการตรวจพิสูจน

หรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เง่ือนไข และขอบังคับตาง ๆ 

(๓) ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดตามระเบียบท่ีกําหนด 

(๔) ติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ

ผูติดยาเสพติดซ่ึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 
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(๕) จัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด รวมท้ังผลการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเสนอตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(๖) ออกขอบังคับของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูติดยาเสพติดมอบหมาย 

 มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเห็นสมควร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กําหนดใหสถานพยาบาล สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานท่ีของราชการ หรือสถานท่ีอ่ืนใด

เปนสถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวนอกเหนือจาก 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดมีอํานาจกําหนดใหผูควบคุมสถานท่ีนั้นมีอํานาจหนาท่ีอยางหนึ่งอยางใด เชนเดียวกับ

ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๗ ไดตามท่ีเห็นเหมาะสมกับสถานท่ีดังกลาว 

 มาตรา ๑๙ ผูใดตองหาวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวในครอบครอง 

เสพและมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท 

และปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ถาไมปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีใน

ความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเปนความผิดท่ีมีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล 

ใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีผูตองหานั้นมาถึงท่ีทํา

การของพนักงานสอบสวน เพ่ือใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติด

ยาเสพติด เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนท่ีเกิดจากตัวผูตองหานั้นเอง หรือจาก

พฤติการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงทําใหไมอาจนําตัวผูตองหาไปศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาวได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาผูตองหามีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณใหพนักงาน

สอบสวนนําตัวสงศาลเพ่ือมีคําสั่งใหตรวจพิสูจนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาท่ีผูตองหานั้นมาถึงท่ีทํา

การของพนักงานสอบสวน 

การสงไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด ใหศาลพิจารณาสงตัวไปควบคุม

เพ่ือตรวจพิสูจนท่ีศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัวตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ และลักษณะเฉพาะ

บุคคลประกอบดวย แลวใหศาลแจงคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทราบ 
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ในระหวางการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินกระบวนการสอบสวนคดีตอไป และเม่ือสอบสวนเสร็จใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ

โดยไมตองสงผูตองหาไปดวย และแจงใหทราบวาผูตองหาถูกควบคุมตัวอยู ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด 

ยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวอยางแหงใด 

ในระหวางท่ีผูตองหาถูกควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการไมตองดําเนินการฝากขังหรือขอผัดฟองตามกฎหมาย 

 มาตรา ๒๐  ถาปรากฏวาผูตองหาผูใดเสพยาเสพติดกอน ขณะ หรือภายหลังท่ีถูกจับกุม

เพ่ือใหตนเองไดรับการสงตัวไปฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและไมตองถูกดําเนินคดีในขอหาฐาน

เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด  

ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะอนุกรรมการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแจงใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี มารับตัว 

ผูนั้นไปเพ่ือดําเนินคดีตอไปตามกฎหมาย 

ในระหวางท่ีรอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมารับตัวผูตองหาไปเพ่ือ

ดําเนินคดีใหสถานท่ีท่ีรับผูตองหาไวตรวจพิสูจนหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจควบคุม

ตัวผูตองหาไวไดเทาท่ีจําเปน ท้ังนี้ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี มารับตัว

ผูตองหาไปในทันทีท่ีสามารถกระทําได 

 มาตรา ๒๑  ในการตรวจพิสูจนผูตองหาตามมาตรา ๑๙ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดดําเนินการใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิด 

ตลอดจนสภาพแวดลอมท้ังปวงของผูเขารับการตรวจพิสูจน และตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด 

การตรวจพิสูจนใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรับตัวผูนั้นไวใน

สถานท่ีท่ีตรวจพิสูจน เวนแตมีเหตุจําเปนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจสั่งให

ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน 

หลักเกณฑและวิธีการตรวจพิสูจนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขา

รับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ใหจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและ

ใหแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบ ในกรณีเชนวานี้ ใหพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอ
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การฟองไวกอนจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓ 

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นวาผูตองหาซ่ึงไดรับแจงผลการตรวจพิสูจนตามวรรค

หนึ่งไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการ

ดําเนินคดีตอไปและแจงผลใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทราบ 

ถาผลการตรวจพิสูจน ไมปรากฏวาผูตองหาเปนผู เสพหรือติดยาเสพติดให

คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาดําเนินคดีตอไปตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีตองสงตัวผูตองหาคืนใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพ่ือ

ดําเนินคดีตอไปใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๒  ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใด 

ฝาฝนมาตรา ๓๐ ใหผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือผูควบคุมสถานท่ีท่ีรับตัว 

ผูนั้นไวมีอํานาจลงโทษสถานหนึ่งหรือหลายสถาน ดังตอไปนี ้

(๑) ภาคทัณฑ 

(๒) ตัดการอนุญาตใหรับการเยี่ยมหรือการติดตอไมเกินสามเดือน 

(๓) จัดใหอยูเดี่ยวครั้งละไมเกินสิบวัน 

ในกรณีท่ีจําเปนตองมีการลงโทษบุคคลตามวรรคหนึ่งซ่ึงเปนผูท่ีมีอายุไมถึงสิบแปดป

บริบูรณใหนํามาตรการลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๓ เม่ือคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามท่ีกําหนด

ในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนท่ีพอใจแลว 

ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดท่ีถูกกลาวหาตามมาตรา ๑๙ และใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ

ผูติดยาเสพติดมีคําสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไป แลวแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซ่ึงยัง

ดําเนินคดีอยูทราบ แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดแมจะไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ แลว แตผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
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ยาเสพติดยังไมเปนท่ีพอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานความเห็นไป

ยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินคดีผูนั้นตอไป 

และใหนําความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูตองหาท่ีไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดแลวตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับ

ความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไมลงโทษเลยก็ได  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีผูนั้นไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว 

 มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการและ

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 2.5.7 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ความตามพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

 มาตรา ๓ บทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาใดซ่ึงพระราชบัญญัตินี้มิได บัญญัติไวโดยเฉพาะให 

นําบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล

แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร มาใชบังคับ

เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ 

 มาตรา ๔ หามมิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน และหมวด ๔ 

อุทธรณและฎีกาแหงพระราชบัญญัตินี้ใช บังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการ 

จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยาง 

  “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร  

  “ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด  

  “กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา กฎหมายวาด วยการปองงกันการใช

สารระเหย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายวาดวยมาตรการในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและกฎหมายวาดวย

วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  

  “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา ความผิดตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด  
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  “เจาพนักงาน” หมายความวา เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการปองและปราบปราม 

ยาเสพติด และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

  “ศาลอุทธรณ” หมายความวา ศาลอุทธรณซ่ึงมิใชศาลอุทธรณภาค 

 มาตรา ๗ ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้ 

เจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายแลวแตกรณี มีอํานาจปฏิบัติการอําพราง เพ่ือการ

สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  

  การอําพราง หมายความวา การดําเนินการท้ังหลายเพ่ือปดบังสถานะหรือวัตถุประสงคของ

การดําเนินการโดยลวงผูอ่ืนใหเขาใจไปทางอ่ืน หรือเพ่ือมิใหรูความจริงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน 

  ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันสมควรใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอําพราง

เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดไปกอนแลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตาม

วรรคหนึ่งโดยเร็ว การอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังการดําเนินการตามวรรคสามให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ในกฎกระทรวงดังกลาว 

อยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 

  การกระทําและพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการอําพรางของเจาพนักงานตามมาตรานี้

ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได 

 มาตรา ๘ ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้ 

ใหเจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ  

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายแลวแตกรณี มีอํานาจครอบครองหรือใหมี 

การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุมท้ังในและนอกราชอาณาจักรเพ่ือการสืบสวนความผิดตาม 

กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดได 

  ผูซ่ึงไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องนั้น 

โดยในการมอบหมายใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของผูซ่ึงไดรับมอบหมาย  

  การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม หมายความวา การครอบครองชั่วคราว

ซ่ึงยาเสพติด เพ่ือสงตอแกผูตองสงสัยวากระทําความผิดซ่ึงอยูภายใต การกํากับ คําสั่ง หรือการสะกด

รอยติดตามของเจาพนักงาน ท้ังนี้ การสงตอนั้นใหรวมถึงการนําเขาหรือสงออกเพ่ือการสงตอในหรือ

นอกราชอาณาจักรดวย 

  การขออนุญาต การอนุญาต การครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครองหรือการ

ใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง ท้ังนี้ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 
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  การกระทําและพยานหลักฐานท่ีได มาจากการกระทําของเจาพนักงานตามมาตรานี้ 

ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได  

 มาตรา ๙ ในกรณีท่ีเจาพนักงานขอใหบุคคลใดซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ

เฉพาะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหบุคคลนั้น 

ไมตองรับผิดทางแพงเปนการสวนตัวในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เวนแตจะไดกระทําดวยความ 

จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตไมตัดสิทธิผูเสียหายท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการ 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้ 

เจาพนักงานอาจรองขอใหพนักเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ดําเนินการใหได มาซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิด และการ

ดําเนินคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไดรับ

การรองขอ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการตามคํารองขอโดยปฏิบัติตามวิธีการในกฎหมายดังกลาว  

 เจาพนักงานผู ใดเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรท่ีได มาตามวรรคหนึ่งใหแก

บุคคลอ่ืน อันมิใชเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทํา

โดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนลวงรูขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว ตองระวางโทษเชนเดียวกับพนักงาน

เจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 มาตรา ๑๑ ในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงพนักงาน

สอบสวนไดยึดสิ่งของไวตามกฎหมายและอางวาเปนยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวนสงสิ่งของท่ียึดนั้น

ภายในสามวันทําการนับแตเวลาท่ีพนักงานสอบสวนได รับสิ่งของนั้นไวเปนของกลางในคดี เพ่ือให 

ผูชํานาญการพิเศษตรวจพิสูจนและทําความเห็นเปนหนังสือรวมไวในสํานวนการสอบสวน เวนแตมี

เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนท่ีไมอาจสงสิ่งของท่ียึดนั้น ภายในกําหนดเวลาดังกลาวได โดยให 

บันทึกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนท่ีไมอาจดําเนินการดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

2.5.8 นโยบายการบริหารราชการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 และขอส่ังการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ    

 ภายใตการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2555 - 2564 ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายตํารวจ

แหงชาติ(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใหถือเปน

นโยบายสําคัญและเรงดวนท่ีจะตองรวมกันขับเคลื่อนใหปรากฏผลชัดเจน เปนรูปธรรม ดังนี้ 
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 ดานการแกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติ 

  1) มุงเนนการปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยใหมี 

การซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือขายผูรวมขบวนการดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเด็ดขาด 

ทุกราย ตามมาตรา 100/2 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

  2) ดําเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพยสิน ท้ังการยึดทรัพยและ 

การฟอกเงินกับผูเก่ียวของกับยาเสพติดตามกฎหมายอยางจริงจัง เพ่ือทําลายเสนทางทางการเงินของ

เครือขายขบวนการลักลอบผลิตและคายาเสพติด 

  3) จัดระบบการเรงรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด  

โดยใหมอบหมายขาราชการตํารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแตละหมายใหชัดเจน และให

ผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับดูแลและติดตามความคืบหนาทุกระยะ 

  4) มุงเนนการสกัดก้ันการลักลอบลําเลียงขนสงยาเสพติดจากพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 

เพ่ือปองกันไมใหมีการลําเลียงยาเสพติดเขาไปในพ้ืนท่ีชั้นใน หรือแหลงชุมชน รวมท้ังสถานศึกษาตาง ๆ  

  5) สงเสริม สนับสนุน และรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดกิจกรรม โครงการดาน

การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการตาง ๆ เพ่ือตัด

วงจรการคายาเสพติด และไมใหมีผูเสพรายใหมเกิดข้ึน 

  6) เสริมสรางความรวมมือกับนานาประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งกับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศไทย 

  7) ดําเนินการท้ังทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับขาราชการตํารวจท่ีเขาไป

มีสวนเก่ียวของพัวพันกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด 

 กํา ชับการฝกและปฏิ บั ติตาม “คู มือการฝก ยุทธ วิธีป ระจํ าสถานี ตํ ารวจ” 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2556  

   1) ใหทุกสถานีตํารวจจัดการฝกอบรมทางยุทธวิธีตาม “คูมือการฝกยุทธวิธีประจํา

สถานีตํารวจ” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2556 ทุกสัปดาห (อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) โดยให 

หน.สน./สภ. เปนผูรับผิดชอบควบคุมการฝกใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ 

   2) ใหผูบังคับชัญชาทุกระดับ ใหความสนใจในการสอดสอง กํากับดูแลและวิธีการ

ปฏิบัติทางยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจอยางจริงจังและตอเนื่อง 

   3) ให จต. มีหนาท่ีตรวจสอบการฝกของหนวยและใหถือเปนเรื่องสําคัญ ในการ

ปฏิบัติการทางยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจท่ีจะตองปฏิบัติไดอยางเปนระบบตามข้ันตอนและวิธีการ

ปฏิบัติ แลวรายงานผลการตรวจให ตร. (ผาน สยศ.ตร.) ทราบ 
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   4) กรณีการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ซ่ึงเกิดปญหาอันสืบเนื่องจากการท่ีไมไดปฏิบัติ

ตาม “คูมือการฝกยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจ” ให หน.สน./สภ. เปนผูรับผิดชอบและรายงานชี้แจงให 

ตร. (ผาน สยศ.ตร.) ทราบ ทุกกรณี 

 

2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบวนการสืบสวนสอบสวนเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศเพ่ือมาเปนกรณีศึกษาเทียบเคียง และขอนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

  วิทยา ราชแกว (2558) กลาวไวใน แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของตํารวจฝายสืบสวน กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด วาปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานเกิดจากการขาดเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติขาดความทันสมัย 

ดานเทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติงาน ไมมีความพรอมในการใชงาน เชน ยานพาหนะน้ํามันเชื้อเพลิงไม

เพียงพอ อาวุธปน วิทยุสื่อสาร ดานงบประมาณท่ีขาดความตอเนื่อง และการขาดกําลังพลระดับ

ปฏิบัติการไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน การขาดสวัสดิการในการปฏิบัติงาน เชน เบี้ยเลี้ยง ท่ีพักอาศัย 

ท่ีมีใหไมเพียงพอ ทําใหเกิดความเครียดดานคาใชจายท่ีตองรับผิดชอบจายเอง ทําใหงานท่ีออกมาไมมี

ประสิทธิภาพ โดยวิทยา ราชแกว ไดเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ตํารวจฝายสืบสวนกองกํากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ดพบวา ควรพัฒนาดานนโยบายใน

การแตงตั้งขาราชการตํารวจในระดับสูงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอย ควรสอบถามปญหาของงานท่ีทํา

และ สวัสดิการท่ีพักอาศัยใหเพียงพอกับเจาหนาท่ีตารวจ ท่ีปฏิบัติงานอยู และการพัฒนาการทํางาน

โดยจัดใหมีการสงไปฝกอบรมความรูเพ่ิมเติมเพ่ือทันกับเหตุการณตาง ๆ การกออาชญากรรมใน

ปจจุบัน ซ่ึงมีการพัฒนาตาม เทคโนโลยีมีรูปแบบใหม ๆ ตลอดเวลาทาใหการสืบสวน มีความยากข้ึน 

จึงควรใหมีการอบรมดานยุทธวิธีตาง ๆ ในการสืบสวนใหทันสมัย กับเหตุการณปจจุบันเพ่ือใหงานท่ี

ออกมามีประสิทธิภาพ 

  รพีพัฒน ศรีศิลารักษ และ ธีระวัฒน จันทึก (2560) กลาวไววา เพ่ือใหการสอบสวนมี

ประสิทธิภาพ ถูกตองและรวดเร็ว ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาขอขัดของดังกลาวอัน

ประกอบดวยขอเสนอแนะหลายประการ เชน การกําหนดระเบียบหรือคําสั่งของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติท่ีวางแนวปฏิบัติใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยถูกตองรวดเร็วและเปนธรรม

มากยิ่งข้ึน การเขาสูตําแหนงพนักงานสอบสวนหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติควร

เปนไปดวยความโปรงใสตามระบบคุณธรรม รวมถึงการกําหนดมาตรการในการสงเสริมสิทธิ 

สวัสดิการ และความเจริญกาวหนาในอาชีพราชการของพนักงานสอบสวน ท้ังนี้เพ่ือจุดมุงหมายในการ

สอบสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได อันจะทําใหการสอบสวนเปนมาตรการทาง

กฎหมายท่ีชวยอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนและสรางความเปนธรรมใหแกสังคมสืบไป 
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 ณรงค กุลนิเทศ และคณะ (2555)การพัฒนารูปแบบการสืบสวนเพ่ือการปราบปราม 

ยาเสพติดในชุมชนควรนํารูปแบบการสืบสวนเพ่ือการปราบปรามยาเสพติดในชุมชนไปใชใน 

การปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน ท้ังการดักฟง (Wire Tap) การใช

เจาหนาท่ีอําพราง (Undercover Operations) การควบคุมการสงมอบ (Controlled Delivery)  

การลอใหกระทําผิด (Entrapment) การสะกดรอยดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส  (Electronic 

Surveillance) และการถายภาพสะกดรอยติดตาม (Photograph Surveillance) แตสิ่งสําคัญท่ีสุด 

คือ การสรางการมีสวนรวมของชุมชน (Public Participation) คือ ตองทําใหชุมชนเขามามีสวนรวม

และเขามาใหขอมูลกับเจาหนาท่ีใหมากท่ีสุด  

 จรัส บุญลา (2558) กลาวไวใน ประสิทธิภาพในการบริหารงานสืบสวนของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ปจจัยดานการสืบสวนหาแหลงขาว การสืบประวัติความเปนมาของ

ผูเสียหาย การตั้งประเด็นในการสืบสวน สอบสวนการสืบสวนประวัติความเปนมาของผูตองสงสัยสงผล

ตอประสิทธิภาพในการบริหารงานสืบสวน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ ดานการสืบสวนหาแหลงขาวควร

สืบสวนหาขาวโดยทางลับหรือจากแหลงขาวตาง ๆ เปนประโยชนตองานสืบสวน ดานการสืบประวัติ

ความเปนมาของผูเสียหาย ควรสืบสวนประวัติความเปนมาของผูเสียหายในทุกประเด็นเพ่ือรวบรวม

หาขอพิรุธท่ีสําคัญ ดานการตั้งประเด็นในการสืบสวนสอบสวน ควรตั้งประเด็นการสืบสวนออกเปน

หลายประเด็น และดานการสืบสวนประวัติความเปนมาของผูตองสงสัย ควรมีทักษะและประสบการณ

ของเจาหนาท่ีตํารวจเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญในการสืบสวน   

 รุจธนากิตติ์ พรหมอนุมัติ (2554) เสนอไวใน การพัฒนางานดานสืบสวนของกองกํากับ

การสืบสวนสอบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 9 พบประเด็นท่ีเปน

ประโยชนในการเสริมสราง และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดานสืบสวน มีความ

จําเปนอยางยิ่ง เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหงานมากข้ึน อีกท้ังกอใหเกิดปญหา

ภายในหนวยงานนอยลง การจัดอบรมนั้นตองมีการอบรมตั้ งแตระดับผูบั งคับบัญชาจนถึง

ผูใตบังคับบัญชาดวยเชนกันจึงตองมีการนําหลักเกณฑและหาแนวทางแกไข ในดานการพัฒนางาน

ดานวิชาการ การพัฒนางานดานการบริการ การพัฒนาดานอุปกรณ การพัฒนาดานกฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาดานความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ ประสบการณใน

การทํางาน และควรมีการสงเสริมและจัดอบรมเพ่ิมเติม 

 



บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษา “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ี

ตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด” เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 

และการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวน

สอบสวนคดียาเสพติด และจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา

กระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด วิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีกระจายไปท่ัวโลก โดยพ้ืนท่ีท่ีพบการแพร

ระบาดมากท่ีสุดจะอยูบริเวณประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

ทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลีย (World Drug Report 2018) กลายเปนปญหา 

ท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญและพยายามรวมมือกันตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด ประเทศไทย 

ก็เปนประเทศหนึ่งท่ีไดเผชิญกับปญหายาเสพติดเชนเดียวกันและนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาทางสังคมท่ีเริ่มต้ังแตปญหาครอบครัวแตกแยก กอเหตุชิงทรัพย 

วิ่งราวทรัพย ลักขโมยทรัพยสิน  ปญหาการขมขืนกระทําชําเรา การใชความรุนแรง การทํารายรางกาย 

การฆาตกรรม และยกระดับไปสูการเปนปญหาอาชญากรรมท่ีสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนท่ัวไป รวมถึงยังสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสวนรวมของ

ประเทศ อันสงผลกระทบดานลบไปสูทุกภาคสวนของสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนตองใหความสนใจ รวมกันแกไขปญหายาเสพติดกันอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 การแพรระบาดยาเสพติด และปญหาอุปสรรคในปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจในการ

ดําเนินคดียาเสพติดในขางตน กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร จึงไดจัดทําโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนา

กระบวนการสืบสวนสอบสวนเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับกับคดียาเสพติด เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ี

ตํารวจในทุกระดับของสํานักงานตํารวจแหงชาติรูเทาทันและสามารถรองรับตอสถานการณดังกลาว 

ซ่ึงจะนําไปสูการสรางองคความรูในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติใน

อนาคตตอไป เพ่ือการใหไดขอมูลเหลานี้จําเปนตองศึกษาจากบุคคลท่ีมีประสบการณและสามารถ

เขาถึงขอมูลอยางแทจริงจากกลุมตัวอยางจึงใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนวิธีใน

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี ้

 3.1.1 ประชากรในการศึกษา 

 3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 3.1.3 วิธีการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล 
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 3.1.1 ประชากรในการศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรในการศึกษาเปนผูใหขอมูลสําคัญ โดยเชิง

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

กําหนดกลุมตัวอยางซ่ึงมีความเก่ียวของกับการการวิจัย โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก 

 1) เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสืบสวน 

 2) เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสอบสวน 

    3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสอบถาม 

ซ่ึงจะนําไปใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณตอไป ในการเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ใช 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จึงได

สรางแบบสัมภาษณใหเหมาะสมดังนี้ 

 1) การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนงานศึกษาวิจัย 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณใหไดขอมูลตรงตาม

วัตถุประสงคของการศึกษา  

 2) สรางแบบสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลจากกลุมประชากรในการศึกษา โดยจะกําหนด

ขอคําถามเพ่ือใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นกระบวนการสืบสวนสอบในคดียาเสพติด   

 3) เม่ือไดแบบสัมภาษณแลวนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการท่ีมีความรู 

ดานระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือใหไดแบบสัมภาษณท่ีมีแนวคําถามเจาะลึกตรงตามประเด็นและครอบคลุม

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 4) นําขอ เสนอแนะจากผู เชี่ ยวชาญไปปรับปรุ ง  แก ไขและเ พ่ิมเ ติม เ พ่ือให 

แบบสัมภาษณใหความสมบูรณและครบถวนมากท่ีสุด 

 ประกอบดวยแนวคําถามเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงานในสายงานสืบสวน 

ซ่ึงสอบถามในดานโครงสรางสายบังคับบัญชา ดานข้ันตอนการสืบสวน ดานข้ันตอนการจับกุม 

และการรวบรวมพยานหลักฐาน ดานกฎหมายยาเสพติด และในสายงานสอบสวนประกอบดวย 

แนวคําถามในดานโครงสรางสายบังคับบัญชา ดานข้ันตอนในการสอบสวน ดานข้ันตอนการฟองศาล 

ดานกฎหมายยาเสพติด และกระบวนการปฏิบัติงานในคดียาเสพติด (ปรากฏในภาคผนวก ก) 

 3.1.3 วิธีการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณตัวตอตัวกับผูถูกสัมภาษณ โดยในการเก็บ

ขอมูลแตละครั้ง ผูวิจัยไดติดตอกับผูถูกสัมภาษณกอนเพ่ือขออนุญาตเขาไปสัมภาษณ พรอมกับสง 

แบบสัมภาษณใหกอนเพ่ือใหผูถูกสัมภาษณไดมีการเตรียมขอมูลใหพรอม หลังจากท่ีไดทําการนัดหมาย

แลวก็จะเขาไปสัมภาษณโดยขออนุญาตบันทึกเสียงในการสัมภาษณ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลดิบ 

ในการวิจัยตอไป 
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 สําหรับกําหนดการสัมภาษณกลุมตัวอยางแตละคน จะใชเวลาประมาณ 1 ถึง 2 

ชั่วโมงตอการสัมภาษณตัวอยางหนึ่งตัวอยาง เม่ือกลุมตัวอยางใหสัมภาษณกับผูวิจัยก็จะทําการ

บันทึกเสียงของตัวอยางไว เพ่ือนํามาทําการถอดเทป จัดเก็บและวิเคราะหภายหลัง 

 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากท่ีไดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแลวผูวิจัยไดดําเนินการจัดเตรียมขอมูลดิบ

และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ 

 1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 2) การจัดวางระเบียบขอมูลใหอยูในทิศทางเดียวกัน โดยใหสอดคลองและตรงกับ

กรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือใหสะดวกตอการนําขอมูลดิบมาสังเคราะหและแปลผล ตลอดจน 

หาขอมูลท่ีตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเริ่มตั้งแตการถอดเทป การตรวจสอบ การจัดเก็บ 

และการจัดระเบียบขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีพรอมจะนํามาวิเคราะหตอไป 

 3) ทําการสรุปและอภิปรายผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลขางตน เพ่ือนําไปใชเปน

กรอบแนวคิดหรือกําหนดตัวแปรในการศึกษา สําหรับสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ

ตอไป 

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ตามท่ีไดกลาวมาแลว งานวิจัยนี้เปนการผสมผสานระหวางงานวิจัยเชิงคุณภาพกับงานวิจัย 

เชิงปริมาณ โดยขอมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพไดถูกนํามาใชเพ่ือสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

เชิงปริมาณซ่ึงจะทําใหไดเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงนาเชื่อถือและตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

สําหรับข้ันตอนในการวิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยวิธีการดังนี้ 

 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.2.4 การวิเคราะหขอมูล 

 3.2.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เก็บขอมูลโดยวิธีสุมตัวอยางจากประชากรศึกษาแบบแบงชั้น 

(Stratified Random Sampling) ดวยการแบงประชากรออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางเจาหนาท่ี

ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน เพ่ือศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนในคดี 

ยาเสพติด และกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนเพ่ือศึกษาวิเคราะห

กระบวนการบริหารงานสอบสวนในคดียาเสพติด รวมถึงนําผลการวิเคราะหในขางตนมาจัดทํารายงาน

ผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดี

ยาเสพติด แลวพิจารณาเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) โดยการสุมตัวอยาง
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แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ซ่ึงแบงพ้ืนท่ีตามเขตรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ คือ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค 1 - 9 และ บช.ปส. 

 ประชากร 

 ประชากรเชิงปริมาณ คือ เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสืบสวน และพนักงานสอบสวน 

 ประชากรเชิงคุณภาพ คือ บุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย 

เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสืบสวน ผบก./ผูแทน หัวหนาพนักงานสอบสวน/ผูแทน และฝายสืบสวน

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กลุมละ 10 ตัวอยาง 

 ในเขตพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) และตํารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)

โดยการสุมตัวอยางในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยใชขนาดตัวอยางจาก Taro Yamane ณ ระดับความคิดเห็น 

95% ท่ีมีขนาดประชากรจํานวนมากนับไมถวน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน +- 3% ขนาดตัวอยาง

เทากับ 1,000 คน 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 1. เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสืบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) 

ทําการศึกษา 3 กองบังคับการตํารวจนครบาล (บก.น.)ๆ ละ 60 ตัวอยาง รวมจํานวน 180 ตัวอยาง 

 2. เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสืบสวนของตํารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9) ทําการศึกษา

ตํารวจภูธรภาค (ภ.) ละ 3 ตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.)ๆ ละ 60 ตัวอยาง รวมจํานวน 1,620 ตัวอยาง 

 3. เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) 

ทําการศึกษา 3 กองบังคับการตํารวจนครบาล (บก.น.)ๆ ละ 35 ตัวอยาง รวมจํานวน 105 ตัวอยาง 

 4. เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสอบสวนของตํารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9) ทําการศึกษา

ตํารวจภูธรภาค (ภ.) ละ 3 ตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.)ๆ ละ 35 ตัวอยาง รวมจํานวน 945 ตัวอยาง 

 5. เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

(บช.ปส.) จํานวน 35 ตัวอยาง 

 3.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ซ่ึงถูกพัฒนาหรือออกแบบใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  

ตามข้ันตอน ดังนี้  

1) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดและ

ระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดตัวแปรในการศึกษา และกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 2) นาํกรอบแนวคิดท่ีไดจากการศึกษา และขอมูลจากการสัมภาษณขอมูลเบื้องตนจากผูมี

สวนเก่ียวของท้ังในสวนของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนและในสายงานสอบสวนใน

คดียาเสพติด เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลภาคสนาม  
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 3) ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนมา

ไปเสนอผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง และพิจารณาความเหมาะสมดานการใชถอยคํา 

จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4) นําแบบสอบถามท่ีไดพัฒนาข้ึนมาไปทดสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม) กับเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ขาราชการตํารวจ และประชาชนท่ัวไป ท่ีไมใชเปนกลุม

ตัวอยาง กลุมละ 30 ตัวอยาง เพ่ือวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหา 

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

แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสอบสวน คาความเชื่อถือไดเทากับ 0.730 

และแบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวน คาความเชื่อถือไดเทากับ 0.905  

5) นําผลการทดสอบไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได

เพ่ือจัดทําใหเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณหลังจากนั้นก็จะไดแบบสอบถามท่ีสามารถนําไปใชในการเก็บ

ขอมูลเชิงปริมาณตอไป 

 แบบสอบถามเชิงปริมาณท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 2 ชุด 

 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

แบงเปน 3 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - 

list) ประกอบดวย ขอมูลยศ, ตําแหนง, อายุราชการ และระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานนี้ 

 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการ

พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ประกอบดวย 

   - โครงสรางการบังคับบัญชา 

   - ข้ันตอนการสืบสวน 

   - ข้ันตอนการจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

   - กฎหมายยาเสพติด 

 ลักษณะคําถามในสวนท่ี 2 เปนคําถามท่ีแสดงระดับความคิดเห็น ตามเทคนิคลิเคอร

สเกล จะใหคะแนนเรียงลําดับและถือวาคะแนนเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 

แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับความคิดเห็น     คาน้ําหนักคะแนน 

 นอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 

 นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 

 ปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 

 มาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 

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

 สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมซ่ึงเปนคําถามปลายเปด (Open - 

Ended)  

 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 

แบงเปน 3 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - 

list) ประกอบดวย ขอมูลยศ, ตําแหนง, อายุราชการ และระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานนี้ 

 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการ

พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ประกอบดวย 

   - โครงสรางการบังคับบัญชา 

   - ข้ันตอนการสอบสวน 

   - ข้ันตอนการฟองศาล 

   - กฎหมายยาเสพติด 

 ลักษณะคําถามในสวนท่ี 2 เปนคําถามท่ีแสดงระดับความคิดเห็น ตามเทคนิคลิเคอร

สเกล จะใหคะแนนเรียงลําดับและถือวาคะแนนเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 

แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับความคิดเห็น     คาน้ําหนักคะแนน 

 นอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 

 นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 

 ปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 

 มาก มีคาเทากับ 4 คะแนน 

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

  สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมซ่ึงเปนคําถามปลายเปด (Open - 

Ended)   

 3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บขอมูลภาคสนามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือ 2 ประเภท คือแบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 1) จัดประชุมขาราชการตํารวจท่ีรวมกันเก็บขอมูลภาคสนาม เ พ่ือชี้แจงถึง

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย รูปแบบและข้ันตอนในการเก็บขอมูลภาคสนาม ขอพึงระวังในการ

ปฏิบัติในการเก็บขอมูล และการบันทึกขอมูลตามโปรแกรม 

 2) จําแนกประเภท แจกจายแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหกับทีมงานท่ีรวมเก็บ

ขอมูล เพ่ือตรวจเช็คจํานวนและประเภทใหถูกตองตามพ้ืนท่ี 

 3) รวบรวมแบบสอบถามจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยทําการตรวจสอบ 

ความสมบูรณของแบบสอบถาม จําแนกแบบสอบถาม และบนัทึกขอมูลดวยโปรแกรมประมวลผล 

 4) รวบรวมแบบสัมภาษณจากการสัมภาษณ และนํามาวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปขอมูล

ตามแบบสัมภาษณ 

 5) การบรรณาธิกรณขอมูล (Data editing) โดยนําขอมูลมาตรวจสอบ แกไข รวบรวม 

และดําเนินการสรุปรายงานเปนรูปเลม เพ่ือเผยแพรนําเสนอตอไป 

 3.2.4 การวิเคราะหขอมูล 

 37ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะดําเนินการเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ตัวอยางและนํามาตรวจสอบความถูกตอง หากแบบสอบถามใดไมสมบูรณหรือมีความชัดแจงวา

ตัวอยางไมไดตั้งใจในการตอบคําถาม ก็จะถูกคัดท้ิงไมนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล หลังจากนั้นจึง

ดําเนินการบันทึกขอมูลดิบลงในไฟลขอมูล เพ่ือเตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะหและประมวลผลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปตอไป โดยจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนท่ีจะทําการวิเคราะห  
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371) วิเคราะหเพ่ืออธิบายขอมูลท่ัวไป ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง และนําเสนอ

ผลการศึกษา 

372) วิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยการพรรณนาเนื้อหา 

37 3.2.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทําการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคล 

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

เพ่ือนําเสนอลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง และระดับความคิดเห็นของตัวอยาง ตลอดจนขอเสนอแนะ

และขอคิดเห็น 37ในการแปรผลคะแนนท่ีไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลวใชคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมท้ังหมดเปนเกณฑ 

  จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ี 

ในสายงานสืบสวนและสอบสอน และการสังเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณจาก

ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีประสบการณในการสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด ผูวิจัยไดสรุป

ขอเสนอแนะจากการศึกษาในเบื้องตน และจัดการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สพฐ.ตร., กมค., บช.น., ภ.7, สบส., กง. และสมาคมพนักงาน

สอบสวน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

 โครงการวิจัย “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ี

ตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด” แบงออกเปน 3 สวน  

สวนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลจากการสํารวจหรือจากการวิจัยเชิงปริมาณ  

 สวนท่ี 2 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา

กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 

 สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัย

เพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 

  

4.1 ผลการศึกษาขอมูลจากการสํารวจหรือจากการวิจัยเชิงปริมาณ  

 4.1.1 กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

  1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,923) 

รอยละ 

(100.00) 

1. หนวยงาน 

    บช.น. 

    ภาค 1 

    ภาค 2 

    ภาค 3 

    ภาค 4 

    ภาค 5 

    ภาค 6 

    ภาค 7 

    ภาค 8 

    ภาค 9 

 

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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 ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,923) 

รอยละ 

(100.00) 

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. พิเศษข้ึนไป 

3. ตําแหนง 

    1) ผูบังคับหมู 

    2) รองสารวัตร 

    3) สารวัตร 

    4) รองผูกํากับการ 

    5) ผูกํากับการ 

    6) สูงกวาผูกํากับการข้ึนไป 

 

336 

916 

533 

138 

- 

 

1249 

532 

101 

41 

- 

- 

 

17.47 

47.63 

27.72 

7.18 

- 

 

64.95 

27.67 

5.25 

2.13 

- 

- 

4. อายุราชการ 

    1) ไมเกิน 10 ป 

    2) 11 - 20 ป 

    3) 21 - 30 ป 

    4) 31 - 40 ป 

    5) 41 ปข้ึนไป 

5. ระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

    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 ปข้ึนไป 

 

491 

463 

727 

222 

20 

 

735 

523 

222 

239 

103 

73 

28 

 

25.53 

24.08 

37.81 

11.54 

1.04 

 

38.22 

27.20 

11.54 

12.43 

5.36 

3.80 

1.46 

 



99 
 

 จากตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน

สืบสวน ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น. และ ภาค 1 - 9 ท้ังหมดจํานวน 1,923 คน พบวา กลุมตัวอยาง 

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 และระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนไมเกิน 5 ป จํานวน 735 คน 

คิดเปนรอยละ 38.22  

 

 2) ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการพัฒนา

งานสืบสวนคดียาเสพติด 

 ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการ

พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ในภาพรวม 
 

ความคิดเห็น x ̄ S.D. รอยละ ระดับความคิดเห็น ลําดับท่ี 

โครงสรางการบังคับบัญชา 4.29 0.63 85.85 มากท่ีสุด 4 

ข้ันตอนการสืบสวน 4.46 0.64 89.25 มากท่ีสุด 2 

ข้ันตอนการจับกุม และ 

การรวบรวมพยานหลักฐาน 
4.47 0.60 

 

89.31 
 

มากท่ีสุด 
 

1 

กฎหมายยาเสพติด 4.39 0.65 87.75 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.44 0.63 88.89 มากท่ีสุด  
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ในพ้ืนท่ี บช.น. และ ภาค 1 - 9 

จํานวน 1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.44 คิดเปนรอยละ 88.89  

 เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” 

ทุกดาน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในดานข้ันตอนการจับกุม และการรวบรวมพยานหลักฐานเปน

ลําดับท่ี 1 มีคาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.31 รองลงมา คือ ในข้ันตอนการสืบสวน 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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 ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการ

พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา 
 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา  

ในพ้ืนท่ี บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํานวน 1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 

4.29 คิดเปนรอยละ 85.85  

 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยูในเกณฑ

มากท่ีสุด และอยูในเกณฑมาก โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรเพ่ิม

ขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินรางวัล เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน มีคาเฉลี่ย 4.57 คิดเปนรอยละ 91.48 รองลงมา คือ ควรเพ่ิม

จํานวนเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนใหเพียงพอตอปริมาณคดียาเสพติด  

มีคาเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.67 และผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางท่ีดี 

ในฐานะผูนํามีคาเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.20 ตามลําดับ  

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1.ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยาง

ท่ีดีในฐานะผูนํา 

13 

 

53 

 

293 

 

722 

 

842 4.21 

 

0.85 

 

84.20 

 

2.ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับให

ผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็น  

19 

 

79 

 

324 

 

721 

 

780 4.13 

 

0.90 

 

82.51 

 

3.ในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสืบสวน 

ยาเสพติดออกจากคดีอ่ืนอยางชัดเจน 

46 

 

68 

 

288 

 

631 

 

890 4.17 

 

0.97 

 

83.41 

 

4.ควรเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน

สายงานสืบสวนใหเพียงพอตอปริมาณคดียาเสพติด 

12 

 

32 

 

203 

 

636 

 

1,040 4.38 

 

0.79 

 

87.67 

 

5.ควรเพ่ิมขวัญและกําลั งใจ อาทิ เงินรางวัล 

เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี ใหกับ

เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

24 

 

32 

 

108 

 

411 

 

1,348 4.57 0.78 91.48 

รวม      4.29 0.63 85.85 
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  และกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก คือ ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาส

และยอมรับใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย 4.13 คิดเปนรอยละ 82.51 

และประเด็นในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสืบสวนยาเสพติดออกจากคดีอ่ืนอยางชัดเจน 

มีคาเฉลี่ย 4.17 คิดเปนรอยละ 83.41 

 ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการ

พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานข้ันตอนการสืบสวน 
 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานข้ันตอนการสืบสวน  

ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํานวน 1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” 

มีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.25  

  เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” 

ทุกดาน โดยพบวา ระดับความคิดเห็นเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลย ี

ท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการสืบสวนคดีเก่ียวกับยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.81 

รองลงมา คือ ควรสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1.ควรตรวจสอบ วิ เคราะหขอมูลการขาวให

ครอบคลุม ครบถวนกอนดําเนินการวางแผนจับกุม 

7 

 

33 

 

176 

 

697 

 

1,010 4.39 

 

0.75 

 

87.77 

 

2.ควรรวบรวมพยานหลักฐานใหถูกตองตาม

ระเบียบและวิธีปฏิบัติแตละประเภท 

7 

 

29 

 

181 

 

727 

 

979 4.37 

 

0.75 

 

87.48 

 

3.ควรสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหนาท่ี

สืบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ  

18 

 

33 

 

123 

 

439 

 

1,310 4.55 

 

0.77 

 

91.10 

 

4.ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เพ่ือรองรับการสืบสวนคดีเก่ียวกับยาเสพติด 

21 

 

38 

 

97 

 

395 

 

1,372 4.59 

 

0.77 

 

91.81 

 

5.ควรอบรมเพ่ิมเติมความรูดานกฎหมายและดาน

ยุทธวิธี อาทิ เทคนิคการเปนสายลับ/แฝงตัว/การลอซ้ือ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนคดียาเสพติด 

16 

 

32 

 

183 

 

618 

 

1,074 4.41 0.79 88.10 

รวม      4.46 0.64 89.25 
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4.55 คิดเปนรอยละ 91.10 ควรอบรมเพ่ิมเติมความรูดานกฎหมายและดานยุทธวิธี อาทิ เทคนิค 

การเปนสายลับ/แฝงตัว/การลอซ้ือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนคดียาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.41  

คิดเปนรอยละ 88.10 ควรตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลการขาวใหครอบคลุม ครบถวนกอนดําเนินการ

วางแผนจับกุมมีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.77 และ ควรรวบรวมพยานหลักฐานใหถูกตอง

ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติแตละประเภทมีคาเฉลี่ย 4.37 คิดเปนรอยละ 87.48 ตามลําดับ 
 

 ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการ

พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานข้ันตอนการจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน   
 

 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1.เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน

ควรศึกษาหาความรู เพ่ิมเติม และฝกอบรมทาง

ยุทธวิธีตํารวจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในจับกุม   

15 

 

20 

 

194 

 

721 

 

973 4.36 

 

0.77 

 

87.22 

 

2.ควรปฏิบั ติ ตาม ข้ันตอนการจับ กุมอย าง

เครงครัด เพ่ือปองกันการรองเรียนในภายหลัง 

7 

 

26 

 

134 

 

598 

 

1,158 4.49 

 

0.72 

 

89.89 

 

3.ควรบันทึกภาพถายหรือวีดีโอข้ันตอนปฏิบัติงาน 

ทุกข้ันตอน เพ่ือใชเปนหลักฐานทางคดีและกรณีเกิด 

การรองเรียน 

17 

 

35 

 

212 

 

660 

 

999 4.35 

 

0.81 

 

86.93 

 

4.ควรจัดทําบันทึกจับกุมผูตองหาใหละเอียด 

ครบถวน ถูกตอง 

9 

 

26 

 

109 

 

563 

 

1,216 4.53 

 

0.71 

 

90.69 

 

5.ควรอนุโลมเรื่องระเบียบการแตงกาย, ทรงผม 

ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวนเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี   

20 

 

27 

 

139 

 

414 

 

1,323 4.56 

 

0.78 

 

91.13 

 

6.ควรเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาลด

ข้ันตอนในการขอหมายคน/หมายจับ   

20 

 

22 

 

137 

 

541 

 

1,203 4.50 

 

0.77 

 

90.01 

 

7.ควรจัดทําบันทึกยึดทรัพยสินเก่ียวกับคดีให

ละเอียด ถูกตอง ครบถวน 

9 

 

25 

 

120 

 

680 

 

1,089 4.46 0.71 89.28 

รวม      4.47 0.60 89.31 
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จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานข้ันตอนการจับกุมและ

การรวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํานวน 1,923 คน ในภาพรวม

อยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.31  

เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” 

ทุกดาน โดยพบวา ระดับความคิดเห็นเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรอนุโลมเรื่องระเบียบการแตงกาย, 

ทรงผมใหกับเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ย 4.56 

คิดเปนรอยละ 91.13 รองลงมา คือ ควรจัดทําบันทึกจับกุมผูตองหาใหละเอียด ครบถวน ถูกตอง 

มีคาเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.69, ควรเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาลดข้ันตอนในการขอ

หมายคน/หมายจับ มีคาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.01 ควรปฏิบัติตามข้ันตอนการจับกุมอยาง

เครงครัด เพ่ือปองกันการรองเรียนในภายหลัง มีคาเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.89, ควรจัดทํา

บันทึกยึดทรัพยสินเก่ียวกับคดีใหละเอียด ถูกตอง ครบถวน  มีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.28, 

เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนควรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม และฝกอบรมทาง

ยุทธวิธีตํารวจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจับกุม มีคาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.22 

และควรบันทึกภาพถายหรือวีดีโอข้ันตอนปฏิบัติงานทุกข้ันตอน เพ่ือใชเปนหลักฐานทางคดีและกรณี

เกิดการรองเรียน มีคาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 86.93 ตามลําดับ 
 

 ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการ

พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานกฎหมายยาเสพติด 
 

  

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1.ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ

สั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเก่ียวของ

เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานสืบสวน   

10 

 

25 

 

193 

 

781 

 

914 4.33 

 

0.75 

 

86.67 

 

2.ควรบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพ่ือบังคับใชกับ

เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ 

15 

 

38 

 

205 

 

680 

 

985 4.34 

 

0.81 

 

86.85 

 

3.ควรเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําบัตร ป.ป.ส.

เพ่ิมเติมใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานในคดียาเสพติด   

11 

 

30 

 

150 

 

574 

 

1,158 4.48 

 

0.75 

 

89.52 
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 ตารางท่ี 6  (ตอ) 
 

 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ดานกฎหมายยาเสพติด 

ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น. และ ภาค 1 - 9 จํานวน 1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด”  

มีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.75  

เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” 

ทุกดาน โดยพบวา ระดับความคิดเห็นเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหเจาหนาท่ีตํารวจ

ในสายงานสืบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล  

มีคาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.58 รองลงมา คือ ควรเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําบัตร 

ป.ป.ส.เพ่ิมเติมใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานในคดียาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.48 คิดเปนรอยละ 99.52, 

ควรบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพ่ือบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ มีคาเฉลี่ย 4.34 คิดเปน

รอยละ 86.85, ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานสืบสวน มีคาเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.67 และผูพิพากษา

คดียาเสพติดควรแยกออกจากแทงสายงานอ่ืนเหมือนพนักงานอัยการ คาเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 

84.16 ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

4.ผูพิพากษาคดียาเสพติดควรแยกออกจากแทง

สายงานอ่ืนเหมือนพนักงานอัยการ  

45 

 

54 

 

264 

 

653 

 

907 4.21 

 

0.94 

 

84.16 

 

5.ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหเจาหนาท่ีตํารวจใน

สายงานสืบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส

และการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล   

18 

 

21 

 

115 

 

445 

 

1,324 4.58 0.74 91.58 

รวม      4.39 0.65 87.75 
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 4.1.2 กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 

 1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 ตารางท่ี 7 ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,009) 

รอยละ 

(100.00) 

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. พิเศษข้ึนไป     

3. ตําแหนง 

    1) รองสารวัตรสอบสวน 

    2) สารวัตรสอบสวน 

    3) รองผูกํากับการสอบสวน 

    4) ผูกํากับการสอบสวน 

    5) รองผูบังคับการสอบสวน 

 

120 

103 

87 

95 

91 

89 

99 

91 

101 

93 

40 

 

589 

417 

3 

 

588 

275 

104 

38 

4 

 

11.89 

10.21 

8.62 

9.42 

9.02 

8.82 

9.81 

9.02 

10.01 

9.22 

3.96 

 

58.37 

41.33 

0.30 

 

58.28 

27.25 

10.31 

3.77 

0.40 
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 ตารางท่ี 7 (ตอ) 
 

 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 1,009) 

รอยละ 

(100.00) 

4. อายุราชการ 

    1) ไมเกิน 10 ป 

    2) 11 - 20 ป 

    3) 21 - 30 ป 

    4) 31 - 40 ป 

    5) 41 ปข้ึนไป 

5. ระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 

    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 ปข้ึนไป 

 

241 

221 

384 

153 

10 

 

247 

441 

152 

76 

58 

28 

7 

 

23.89 

21.90 

38.06 

15.16 

0.99 

 

24.48 

43.71 

15.06 

7.53 

5.75 

2.78 

0.69 

จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีในสายงานสอบสวน ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. ท้ังหมดจํานวน 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 จํานวน 384 คน คิดเปนรอยละ 38.06 และระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน

สอบสวน 6 - 10 ป จํานวน 441 คน คิดเปนรอยละ 43.71 
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 2) ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางาน

สอบสวนคดียาเสพติด 

 ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการ

พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ในภาพรวม 
 

ความคิดเห็น x ̄ S.D. รอยละ 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

โครงสรางการบังคับบัญชา 4.20 0.67 84.08 มาก 3 

ข้ันตอนการสอบสวน 4.50 0.63 90.05 มากท่ีสุด 1 

ข้ันตอนการฟองศาล 4.16 0.71 83.22 มาก 4 

กฎหมายยาเสพติด 4.35 0.68 86.95 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.30 0.67 86.07 มากท่ีสุด  
 

 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น., 

ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.30 

คิดเปนรอยละ 86.07  

 โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในดานข้ันตอนการสอบสวน เปนลําดับท่ี 1 มีคาเฉลี่ย 4.50 

คิดเปนรอยละ 90.05 รองลงมา คือ ในดานกฎหมายยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.35 คิดเปน 

รอยละ 86.95, ในดานโครงสรางการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.08 

และข้ันตอนการฟองศาล มีคาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.22 ตามลําดับ  
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 ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการ

พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา 
 

 จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับบัญชา 

ในพ้ืนท่ี บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มาก” 

มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.08  

 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยูในเกณฑ

มากท่ีสุด และอยูในเกณฑมาก โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรเพ่ิม

ขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี ในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน

สอบสวน มีคาเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.17 และ ควรเพ่ิมจํานวนพนักงานสอบสวนใหเพียงพอ

ตอปริมาณคดียาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.83  

 และกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมากเปนลําดับท่ี 1 คือ ผูบังคับบัญชาควร

มีวิสัยทัศน  และเปนแบบอยางท่ีดี ในฐานะผูนํา มีคาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 81.88, 

ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นในการสอบสวน 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1.ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางท่ี

ดีในฐานะผูนํา 

16 

 

50 

 

200 

 

300 

 

443 4.09 

 

0.99 

 

81.88 

  

2 .ผูบั งคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับให

ผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นในการสอบสวน 

14 

 

52 

 

220 

 

305 

 

418 4.05 

 

0.98 

 

81.03 

 

3.หัวหนาสถานีตํารวจควรรวมรับผิดชอบในสํานวน

คดียาเสพติด 

23 

 

54 

 

167 

 

372 

 

393 4.05 

 

0.99 

 

80.97 

 

4.ในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสอบสวนคดี

ยาเสพติดออกจากคดีอ่ืนใหชัดเจน 

46 

 

80 

 

184 

 

269 

 

430 3.95 

 

1.16 

 

78.97 

 

5.ควรเพ่ิมจํานวนพนักงานสอบสวนใหเพียงพอตอ

ปริมาณคดียาเสพติด 

6 

 

29 

 

87 

 

228 

 

659 4.49 

 

0.82 

 

89.83 

 

6.ควรเพ่ิมขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินประจําตําแหนง 

คาตอบแทนรายคดี การปฏิบัติงานใหกับพนักงานสอบสวน 

6 

 

20 

 

63 

 

185 

 

735 4.61 0.74 92.17 

รวม      4.20 0.67 84.08 
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มีคาเฉลี่ย 4.05 คิดเปนรอยละ 81.03, หัวหนาสถานีตํารวจควรรวมรับผิดชอบในสํานวนคดียาเสพติด 

มีคาเฉลี่ย 4.05 คิดเปนรอยละ 80.97 และในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสอบสวนคดี 

ยาเสพติดออกจากคดีอ่ืนใหชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.95 คิดเปนรอยละ 78.97 ตามลําดับ  
 

 ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการ

พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานข้ันตอนการสอบสวน   
 

 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1.พนักงานสอบสวนควรศึกษาหาความรู และ

ฝกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนเพ่ือ

รวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี  

7 

 

20 

 

72 

 

354 

 

556 4.42 

 

 

0.77 

 

88.38 

 

2.พนักงานสอบสวนควรรวบรวมพยานหลักฐานและ

จัดทําสํานวนการสอบสวนใหครอบคลุม ครบถวน 

สมบูรณ 

3 

 

21 

 

75 

 

367 

 

543 4.41 

 

0.74 

 

88.27 

 

3.ควรสนับสนุนงบประมาณและยานพาหนะเพ่ือใช

ในการปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ   

10 

 

17 

 

62 

 

226 

 

694 4.56 

 

0.77 

 

91.26 

 

4.ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เชน การตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎร/ขอมูล

ยานพาหนะ/ประวัติการกระทําความผิดฯ เพ่ือ

รองรับการสอบสวนคดีเก่ียวกับยาเสพติด 

9 

 

17 

 

55 

 

201 

 

727 4.61 

 

0.75 

 

92.11 

 

5.ควรขยายหวงเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาและ

การสอบสวนใหเหมาะสม เพ่ือใหสามารถดําเนินการ

สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว 

11 

 

20 

 

81 

 

227 

 

670 4.51 0.81 

 

90.23 

 

6.ควรบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ อาทิสํานักงานพิสูจนหลักฐาน, สํานักงาน 

ป.ป.ส.,สํานักงาน ป.ป.ง.,อัยการ,ศาล, สหวิชาวิชาชีพ 

เปนตน เพ่ือสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานได

ครบถวนและรวดเร็ว 

11 

 

20 

 

67 

 

254 

 

657 4.51 0.80 90.25 

รวม      4.50 0.63 90.05 
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 จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานข้ันตอนการสอบสวน

ของกลุมตัวอยาง ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน ในภาพรวม 

มีอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.05  

 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” 

ทุกดาน โดยพบวา ระดับความคิดเห็นเปนลําดับท่ี 1 ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เชน การตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎร/ขอมูลยานพาหนะ/ประวัติการกระทําความผิดฯ เพ่ือรองรับ

การสอบสวนคดีเ ก่ียวกับยาเสพติด  มีคา เฉลี่ย  4.61  คิดเปนรอยละ 92.11 รองลงมา 

คือ ควรสนับสนุนงบประมาณและยานพาหนะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ  

มีคาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.26, ควรบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ

สํานักงานพิสูจนหลักฐาน, สํานักงาน ป.ป.ส., สํานักงาน ป.ป.ง., อัยการ, ศาล, สหวิชาวิชาชีพ เปนตน 

เพ่ือสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.25,  

ควรขยายหวงเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาและการสอบสวนใหเหมาะสม เพ่ือใหสามารถดําเนินการ

สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.23,

พนักงานสอบสวนควรศึกษาหาความรูและฝกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนเพ่ือรวบรวม

พยานหลักฐานในการดําเนินคดี มีคาเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 90.23และ พนักงานสอบสวนควร

รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําสํานวนการสอบสวนใหครอบคลุม ครบถวน สมบูรณ มีคาเฉลี่ย 

4.41 คิดเปนรอยละ 88.27 ตามลําดับ 

 

 ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการ

พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานข้ันตอนการฟองศาล   
 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1.ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานสอบสวนควรตรวจสอบ

สํานวนการสอบสวนดวยความรอบคอบและรัดกุม  

11 

 

12 

 

99 

 

388 

 

499 4.34 

 

0.79 

 

86.80 

 

2.พนักงานสอบสวนเจาของคดีควรติดตามคดีจนถึง

ท่ีสุด  

17 

 

33 

 

187 

 

390 

 

382 4.08 

 

0.92 

 

81.55 
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 ตารางท่ี 11 (ตอ) 
 

จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานข้ันตอนการฟองศาล 

ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มาก”  

มีคาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.22  

เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยูในเกณฑ

มากท่ีสุด และอยูในเกณฑมาก โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากท่ีสุด คือ ผูบังคับบัญชาหรือ

หัวหนางานสอบสวนควรตรวจสอบสํานวนการสอบสวนดวยความรอบคอบและรัดกุม มีคาเฉลี่ย 4.34 

คิดเปนรอยละ 86.80  

และกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมากเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรเสนอให

หนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของอัยการและศาล มีคาเฉลี่ย 

4.19 คิดเปนรอยละ 83.79, ควรสืบพยานลวงหนาได หากเปนคดีรายสําคัญและเพ่ือประโยชนตอ

พยานท่ีไมใชเจาหนาท่ีรัฐจะไมตองเสียเวลาไปศาลหลายครั้ง มีคาเฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.03,  

การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดท้ังยาเสพติดและคดีฟอกเงิน ในการฟองศาลควรรวมเปนคดีเดียวกัน 

มีคาเฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.40, ควรเสนอใหมีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

3.ควรสืบพยานลวงหนาได หากเปนคดีรายสําคัญ

และเพ่ือประโยชนตอพยานท่ีไมใชเจาหนาท่ีรัฐจะไม

ตองเสียเวลาไปศาลหลายครั้ง 

20 

 

17 

 

148 

 

429 

 

395 4.15 

 

0.87 

 

83.03 

 

4.ควรเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินการของอัยการและศาล 

13 

 

27 

 

149 

 

387 

 

433 4.19 

 

0.87 

 

83.79 

 

5.ควรเสนอใหมีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดียาเสพติด

โดยเฉพาะ 

25 

 

46 

 

163 

 

342 

 

433 4.10 

 

0.99 

 

82.04 

 

6.การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดท้ังยาเสพติด

และคดีฟอกเงิน ในการฟองศาลควรรวมเปนคดีเดียวกัน 

15 

 

33 

 

179 

 

371 

 

411 4.12 0.91 82.40 

รวม      4.16 0.71 83.22 
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มีคาเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 82.04 และพนักงานสอบสวนเจาของคดีควรติดตามคดีจนถึงท่ีสุด  

มีคาเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.55 ตามลําดับ 

 

 ตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการ

พัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานกฎหมายยาเสพติด   
 

  

จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด ดานกฎหมายยาเสพติด

ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ 

“มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 86.95  

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D. รอยละ 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ

การดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติด เพ่ือให

เปนทิศทางเดียวกัน 

5 

 

17 

 

114 

 

376 

 

497 4.33 

 

0.78 

 

86.62 

 

2.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติดตามคําสั่ง 

คสช.ฯ/ คดีบําบัดฟนฟู เพ่ือใหเปนทิศทางเดียวกัน   

13 

 

25 

 

117 

 

368 

 

486 4.28 

 

0.86 

 

85.55 

 

3.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ

การดํ า เนินการในการสอบสวนคดียา เสพติด 

เพ่ือบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ 

19 

 

 28 

 

140 

 

363 

 

459 4.20 

 

0.91 

 

84.08 

 

4.ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่ง

การของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี เ ก่ียวของ 

เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานสอบสวน 

12 

 

15 

 

101 

 

321 

 

560 4.39 

 

0.82 

 

87.79 

 

5.ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหเจาหนาท่ีตํารวจในสาย

งานสอบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและ

การตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล 

5 

 

9 

 

74 

 

265 

 

656 4.54 0.71 90.88 

รวม      4.35 0.68 86.95 
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เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยูในเกณฑ

มากท่ีสุด และอยูในเกณฑมาก 

เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1  คือ ควรมี

กฎหมายท่ีอนุญาตใหเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสอบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและการ

ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล มีคาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.88 รองลงมา คือ ควรจัดทํา 

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนคูมือการ

ปฏิบัติงานสอบสวน มีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.79, ควรกําหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติ

เก่ียวกับการดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติด เพ่ือใหเปนทิศทางเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.33 

คิดเปนรอยละ 86.62 และควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการในการ

สอบสวนคดียาเสพติดตามคําสั่ง คสช.ฯ/คดีบําบัดฟนฟู เพ่ือใหเปนทิศทางเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.28 

คิดเปนรอยละ 85.55 ตามลําดับ 

 และกลุมตัวอยางท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู ในเกณฑมาก คือ ควรกําหนดรูปแบบ  

แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติดเพ่ือบังคับใชกับเด็กและ

เยาวชนโดยเฉพาะ มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.08 
 

4.2 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา

กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 

 4.2.1 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในสายงานสืบสวน 

  1. ทานคิดวาโครงสรางการบังคับบัญชาของการสืบสวนคดียาเสพติดควรเปน

อยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

   - ควรลดข้ันตอนการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม บางครั้งมีความซํ้าซอน 

    - ผูบังคับบัญชาควรมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการสั่งการ 

  - ผูบังคับบัญชาระดับสั่งการมากเกินไป ควรเพ่ิมกําลังพลผูปฏิบัติการใหมากข้ึน 

  - ผูปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดียาเสพติด ควรรับผิดชอบเฉพาะคดียาเสพติด

เพียงอยางเดียว เพราะเปนงานท่ีตองใชเวลาทุมเทในการปฏิบัติงานอยางมาก   

  - ควรลดข้ันตอนในการสั่งการบังคับบัญชา เพ่ือจะไดปฏิบัติงานสืบสวน 

ยาเสพติดไดทันตามสถานการณ   
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   2. ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการสืบสวนคดียาเสพติดควรมีการพัฒนา

อยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

  - สงเสริมหรือจัดการอบรมเฉพาะกับผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยตรง เพ่ือให

ทันกับสถานการณ 

  - การพัฒนาการปฏิบัติสืบสวนคดียาเสพติด เริ่มตั้งแต กอนการสืบสวนควรมี

บุคลากรและเครื่องมือท่ีทันสมัย ขณะทําการสืบสวน ควรมีการบูรณาการและทีมงานเฉพาะตอ 

การวางแผนดําเนินการหลังการสืบสวนคดียาเสพติด ควรสรางทีมงานขยายผลและใชแนวทาง 

การติดตามตรวจสอบทุกระยะ  สําหรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ   

  - การสืบสวนควรพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมากข้ึน เนื่องจากปจจุบันผูคายาเสพติด

พัฒนาระบบการทํางานโดยผานสื่อออนไลนมากข้ึน จึงควรพัฒนาบุคลากรสืบสวนดานเทคโนโลยีมากข้ึน  

  3. ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติในการจับกุมคดียาเสพติดควรเปนอยางไร 

และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

  ควรใหอํานาจกับผูจับกุมเขาดําเนินการโดยทันที ควรมีกฎหมายรองรับในการ

ปฏิบัติของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ 

  - การสืบสวนจับกุมตองใชเวลาในการสืบสวนหาขาว และมีการใชสายลับ 

บางครั้งตองมีคาใชจายในการดําเนินการ ยังไมมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ รวมถึงยานพาหนะ 

ไมเพียงพอ หากไดรับการสนับสนุนอยางพอเพียง จะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มท่ี 

  - ข้ันตอนการจับกุมควรจะตองมี การตรวจสอบขอมูล กลุมบุคคลเครือขาย 

วิธีการพ้ืนท่ีในการปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยสิน อาวุธปน และประวัติท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนการจับกุม 

ตองอาศัยการเฝาระวัง ติดตาม ตลอดจนการเขาถึงกลุมคายาเสพติดเพ่ือใหสามารถทราบถึงวิธีการ

และการปฏิบัติงานของกลุมผูคายาเสพติด จึงสามารถจับกุมได  

  - ข้ันตอนการปฏิบัติในการจับกุมคดียาเสพติด เปนกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงมีหลาย

ข้ันตอน และมีหลายหนวยราชการเขามาเก่ียวของ ทําใหไมคลองตัวในการทํางาน เห็นควรลดข้ันตอน

ใหนอยลง และใหหนวยราชการเดียวเปนผูรับผิดชอบ 

  - การจับกุมยังใชรูปแบบเดิม ๆ ซ่ึงมีความปลอดภัยตอเจาหนาท่ีตํารวจนอย 

ควรปรับปรุงใหมียุทธวิธีในการจับกุมและวางแผนในสถานการณตาง ๆ ใหดีข้ึน 

  - ปจจุบันผูเก่ียวของกับยาเสพติดจัดหาอาวุธเพ่ือตอสูกับเจาท่ีหนาท่ีผูจับกุม 

จึงควรใหผูจับกุมเขารับการฝกอบรมยุทธวิธี ในการตรวจคน จับกุม เพ่ือเสริมสรางความรู 

และประสบการณใหเจาหนาท่ี 

  - ควรมีการควบคุมใหเขมงวดในข้ันตอนการตรวจพิสูจนทราบการกระทํา

ความผิด เชน ข้ันตอนการตรวจปสสาวะ  
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  4. ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการรวบรวมพยานหลักฐานคดียาเสพติด 

ควรเปนอยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

  - พยานหลักฐานท่ีไดมาควรมีการจัดเก็บโดยผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเปนประโยชน 

ตอผูปฏิบัติงานเม่ือมีการตอสูคดี 

  - การประสานงานกับหนวยงานอ่ืนไดรับการตอบรับลาชา 

  - พยานหลักฐานท่ีสําคัญในการสืบสวนขยายผล ยังขาดการสนับสนุนขอมูล 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท โรงพยาบาล เห็นควรประสานงานใหแตละ

หนวยงานลดข้ันตอนการทํางานจะไดขอมูลโดยรวดเร็วอาจจะทําใหสืบสวนขยายผลไดดียิ่งข้ึน 

เห็นควรมีมาตรการ/กฎหมาย รองรับการทํางานในคดียาเสพติด 

 5. ทานคิดวากฎหมายคดียาเสพติดควรเปนอยางไร และควรปรับปรุงให

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

  - กฎหมายยาเสพติดปจจุบัน ยังไมชัดเจนและเด็ดขาดในการลงโทษผูกระทําผิด 

ทําใหผูกระทําผิดสามารถขยายเครือขาย หรือกลุมเครือขายใหม ๆ ได ควรมีปรับปรุงกฎหมายท่ีมี

ลักษณะบุคคลท่ีสรางเครือขายโดยเฉพาะเพ่ือปองปราม หรือลดการขยายเครือขายของกลุม  

  - สังเกตวาผูท่ีมีประวัติการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด มักจะออกมากระทําผิด

ซํ้า ๆ ซ่ึงอาจจะเปนเพราะการบังคับใชกฎหมายยังไมดีพอ และโทษของกฎหมายอาจยังไมเด็ดขาด  

  - กฎหมายลงโทษผูจําหนายใหมากข้ึน เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยใหกับ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ควรนําปญหา อุปสรรค แนวทางการทํางานดานยาเสพติด แลวออกกฎหมาย 

ยาเสพติดใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและอนาคตตอไป 

  - กฎหมายคดียาเสพติดควรปรับปรุงใหเหมาะสม เชน คดีเสพควรมีกฎหมาย

พิเศษใหสามารถดําเนินคดีไดทันที อยากใหมีกฎหมายพิเศษใหสิทธิและคุมครองเจาหนาท่ี 

 4.2.2 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในสายงานสอบสวน 

  1. ทานคิดวาโครงสรางการบังคับบัญชาของการสอบสวนคดียาเสพติดควรเปน

อยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

  - ควรมีผูบังคับบัญชาเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในกรณีท่ีมีโทษสูง 

เชน คดีครอบครองเพ่ือจําหนาย เพ่ือใหสํานวนรัดกุม และครอบคลุมทุกดาน 

  - ควรจัดกําลังพลใหเพียงพอและแบงงานใหชัดเจน 

  - โครงสรางการบังคับบัญชาการสอบสวนคดียาเสพติด เชน ขออนุมัติแจงขอหา

สมคบ ควรจะมีแคระดับ ภ.จว. เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการขออนุมัติแจงขอหา หรืออนุมัติออกหมายจับ 
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  - การสอบสวนคดียาเสพติดควรทําในรูปคณะกรรมการ เพ่ือใหการสอบสวน

เปนไปดวยความรอบคอบ ละเอียด และสมบูรณ 

  - ปจจุบันการยื่นขออนุมัติ ป.ป.ส. มีความลาชา เม่ืออนุมัติมาแลว พงส.ยังตอง

ไปยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอหมายจับอีกครั้ง เปนการสรางภาระใหพนกังานสอบสวน 

  2. ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการสอบสวนคดียาเสพติดควรมีการพัฒนา

อยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

  - ควรมีนักนิติวิทยาศาสตรมารวมสอบสวนทุกครั้ง และควรใชเทคโนโลยีมา

ตรวจคนหาขอมูลสูการกระทําผิด  

  -  การติดตามขยายผล ควรมีบูรณาการในสวนของพนักงานสอบสวน 

และเจาหนาท่ีสืบสวน เนื่องจากปริมาณงานสอบสวน ประกอบดวยการติดตอประสานงาน 

หลายข้ันตอน ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ใชเทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะดาน 

จําเปนตองบูรณาการจากทีมงานหลายหนวยงาน 

  - การสอบสวนคดียาเสพติดในคดี ท่ีเปนขบวนการหรือกรณีมีของกลาง 

และผูรวมกระทําความผิดจํานวนมาก เห็นควรให บช.ปส.เปนผูสอบสวน หนวยในพ้ืนท่ีขาดความ

ชํานาญและเทคโนโลยีในท่ีทันสมัย   

  - ควรเพ่ิมระยะเวลาการสอบสวนใหเหมาะสม เพราะเปนคดีท่ีมีของกลาง

จํานวนมาก กําหนดกรอบเวลาสอบสวนจํากัด ทําใหสงผลเสียการรวบรวมหลักฐาน 

 3. ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการฟองศาลคดียาเสพติดควรเปนอยางไร 

และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

  - มีศาลเฉพาะเก่ียวกับคดียาเสพติด เนื่องจากมีปริมาณเยอะ และคดีจะได

รวดเร็ว เพ่ือผูกระทําความผิดจะไดถูกลงโทษโดยเร็ว 

  - อํานาจในการควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนคือ 48 ชั่วโมง เปนเวลาท่ีนอย

และอาจทําใหรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนไดไมครอบคลุม ควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการควบคุม

ตัวรวมถึงระยะเวลาการทําสํานวนสอบสวน เพ่ือใหพนักงานสอบสวนรวบรวมขอมูลไดรัดกุมครบถวน 

  - ควรมีข้ันตอนท่ีรวดเร็ว และมีการประสานงานระหวาง อัยการ ศาล และตํารวจ 

  4. ทานคิดวากฎหมายยาเสพติดควรเปนอยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสม

กับสถานการณปจจุบันอยางไร 

  - ใหมีบทลงโทษใหเหมาะสม ไมควรแบงแยกบทลงโทษเยาวชนและผูใหญ 

เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีบทลงโทษนอย จึงใชเด็กและเยาวชนกระทําความผิดแทน  

  - กฎหมายเก่ียวกับคดียาเสพติดควรมีบทลงโทษสูง เพ่ือมิใหบุคคลกระทําผิดอีก 

เพราะผูกระทําผิดไมเกรงกลัวความผิด 
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  - กรณีฟนฟูควรใหสงฟองศาลโดยเร็ว และหากเห็นวาเปนผูปวยใหศาลสั่งใหเขา

บําบัดตามสถานบําบัด หากมีการหลบหนีใหศาลออกหมายจับไดทันที 

 

4.3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือ

พัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 

 4.3.1 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

  1. ดานโครงสรางการบังคับบัญชา 

 - ควรเพ่ิมกําลังพลท่ีปฏิบัติงานใหมากกวานี้ 

 - การสั่งการควรสั่งการแบบกระชับ และควบคุมการปฏิบัติอยางใกลชิด 

เพ่ือปฏิบัติงานไดรวดเร็ว 

 - การบังคับบัญชามีข้ันตอนมากเกินไป จึงทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา 

 - ผูบังคับบัญชาควรเขาถึงผูปฏิบัติอยางแทจริง ลงมาสัมผัสกับลูกนองเวลา

ปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนจับกุมบาง 

 - ผูบังคับบัญชาไมควรกําหนดยอดการจับกุมมากเกินกําลังของผูปฏิบัติ 

 - ควรเพ่ิมขวัญกําลังใจ เชน เงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

เงินรางวัลในการจับกุม 

 - ผูบังคับบัญชาควรใสใจเรื่องเงินลอซ้ือ คาใชจายในการติดตามสืบสวน 

 - ควรแยกงานเก่ียวกับยาเสพติดออกเปนงานเฉพาะดาน 

 - อยากใหผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับงานสืบสวนมาก ๆ 

 - ควรใหผูใตบังคับบัญชามีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีในสายงานมากกวานี้  

 - เม่ือถูกฟองรอง รองเรียน ผูบังคับบัญชา ควรจะลงมาชวยเหลือใหคําปรึกษา 

แนะนํา ไมใชปลอยใหลูกนองเผชิญชะตากรรม  

 - อยากใหมีการจัดอุปกรณท่ีทันสมัย เทคโนโลยีใหทันแกการติดตามเครือขาย 

ยาเสพติดท่ีใชอยู 

 - ควรปรับปรุงกฎหมายท่ีใหความคุมครองผูปฏิบัติใหมากวานี้ 

 - แตละสถานีควรจัดใหมีชุดสืบสวนคดียาเสพติดโดยเฉพาะ 

 - ผูปฏิบัติอยูพ้ืนท่ีมานาน ขบวนการยาเสพติดรูจักมักคุน จึงทําใหการสืบสวน

จับกุม ทําไดยากมากข้ึนเปนลําดับ 

 - ควรลดข้ันตอนการขอหมายคนหรือใหอํานาจ จนท.ในการสืบสวนจับกุม 

และมีกฎหมายคุมครองผูปฏิบัติดวย 
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 - ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติ

หนาท่ีมากกวานี้ 

  2. ดานข้ันตอนการสืบสวน 

  - เพ่ิมการเขาถึงขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

  - ควรมีกฎหมายออกมารองรับการปฏิบัติหนาท่ีอยางชัดเจน 

  - ควรแยกงานดานยาเสพติดโดยตรงไมทับซอน 

  - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติขาดประสบการณในงานดานการสืบสวน 

  - ขาดงบประมาณในการทําการสืบสวนผูปฏิบัติตองออกคาใชจายเอง 

  - ในพ้ืนท่ีแตละพ้ืนท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกันควรเพ่ิมเวลาในการสืบสวน เวลา

จํากัด จึงเกิดปญหาในการสืบสวน ขอมูล พยานหลักฐานจึงหาไดยาก จับตัวยาก 

  - ตองทําตามกฎหมายข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการสืบสวน 

  - ยาเสพติดเปนงานท่ีตองใชเวลาในการสืบสวน ตองรวบรวมหลักฐานใหแนนหนา

รัดกุมกอนเขาจับกุม 

  - ขาดวัสดุอุปกรณ เชน รถยนต จักรยานยนต น้ํามันเชื้อเพลิง 

  - จัดอบรมเจาหนาท่ีสืบสวนใหมีความรูความสามารถในสายงานอยางแทจริง 

  - จัดทําคูมือการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีสืบสวนผูมาทําหนาท่ีใหม ๆ 

  3. ดานข้ันตอนการจับกุมและรวบรวมพยานหลักฐาน 

  - ออกกฎหมายมารองรับการปฏิบัติงานอยางชัดเจนไมคลุมเครือ 

  - ควรใหผูปฏิบัติไดรับการศึกษาอบรมขอกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ 

  - ควรจัดใหมีการฝกอบรมยุทธวิธีตํารวจแกเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 

  - ในการจับกุมในบางกรณีตองมีการใชกําลังและความรุนแรงบางเพ่ือความ

ปลอดภัยของผูปฏิบัติ 

  - ออกหมายจับลาชา ทําใหการเขาจับกุมลาชาไป ผูตองสงสัยทําการเคลื่อนยาย

ของกลางไปแลว 

  - ในการจับกุมตองรวบรวมหลักฐานใหแนนหนากอนถึงเขาจับกุมได 

  - ควรสนับสนุนงบประมาณในการสืบสวนแกผูปฏิบัติอยางเพียงพอ 

  - การดําเนินการควรเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 

  - ควรปรับปรุง ข้ันตอน วิธีการ ในการปฏิบัติใหเขาถึงไดงายกวานี้ 

  - การเขาถึงขอมูลไมสามารถเขาไดตองสงให ป.ป.ส.อยางเดียว 

  4. ดานกฎหมายยาเสพติด 

  - ควรทําบัตร ป.ป.ส.ใหกับ ตร.ทุกนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานนี้ 
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  - ข้ันตอนมากเกินไป/โทษเบา  

  - กฎหมายไมมีการรองรับการปฏิบัติงาน 

  - ผูปฏิบัติไมคอยศึกษาขอกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเทาท่ีควร เวลาปฏิบัติจึง

เกิดปญหาตามมา 

  - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติขาดความรูเก่ียวกับระเบียบ ขอสั่งการ จึงทําใหการปฏิบัติ

ผิดพลาดจึงถูกรองเรียนอยูเปนประจํา 

  - ใหสิทธิผูตองหามากเกินไป 

  - กฎหมายตองเด็ดขาดมากกวาปจจุบัน 

  - ควรเพ่ิมโทษแกเยาวชนท่ีมีอายุไมเกิน 18 ป  

  - ผูตองหาอายุต่ํากวา 18 ป กระความผิดซํ้าซาก 

  - ควรมีกฎหมายคุมครองเจาหนาท่ีตํารวจดวยเพราะพวกนี้ ไม เกรงกลัว 

ตอกฎหมายและตํารวจ ถาตํารวจผิดพลาดก็อาจตาย หรือถูกฟองรองเรียน ใหออกจากราชการหรือ

ติดคุกไดโดยงาย 

 4.3.2 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 

  1. ดานโครงสรางสายการบังคับบัญชา  

  - ผูบังคับบัญชาควรยึดถือระเบียบท่ีถูกตอง  

  - ผูบังคับบัญชาควรมาจากสายสอบสวนโดยตรง  

  - โครงสรางไมกะทัดรัด มากดวยข้ันตอน  

  - ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจ ใสใจ ตอพนักงานสอบสวนมากวานี้  

  - การทํางานไมเปนเอกภาพ ขาดความกาวหนาในหนาท่ีการงานเทาท่ีควรเปน  

  - ควรเพ่ิมผูชวยพนักงานสอบสวนใหเพียงพอ  

  - ผูบังคับบัญชาไมเขารวมสอบสวน ตองการแตจํานวนตัวเลขผลงาน  

  - ควรใหพนักงานสอบสวนไดใชดุลพินิจพิจารณาคดียาเสพติดไดโดยอิสระ  

  - ควรแยกกลุมพนักงานสอบสวนใหรับผิดชอบคดียาเสพติดท่ีมีโทษสูงตั้งแต 

10 ปข้ึนไป กับท่ีมีโทษต่ํากวา 10 ป ออกจากกัน เพ่ือความสะดวกคลองตัวในการดําเนินคดี  

  - ควรรับสมัครพนักงานสอบสวนท่ีมีความสมัครใจมาทํางานดวยความเต็มใจ 

มิใชบังคับคนท่ีไมสมัครใจมาทํางาน  

  - ควรขยายระยะเวลาการสอบสวนและการควบคุมผูตองหาใหยาวออกไปกวา 48 ชั่วโมง  

  - ควรใหมีพนักงานสอบสวนเก่ียวกับยาเสพติดโดยเฉพาะในแตละ สน.,สภ. 
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  - มีกฎหมายใหอํานาจพนักงานสอบสวนเขาถึงขอมูลจากแหลงขอมูล เชน ขอมูล

อิเล็กทรอนิกส โทรศัพท การขนสง หางราน ธนาคาร งานทะเบียนราษฎร หนวยงานราชการอ่ืน 

เอกชน ฯลฯ 

  - ควรเพ่ิมเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานสอบสวน คาสํานวน เงินประจํา

ตําแหนง คาวัสดุอุปกรณ 

  - งาน ทว. มีความลาชา ควรให สพฐ.เขามาชวยในการสอบประวัติฯ 

  - เห็นควรใหมีการยกเลิก พ.ร.บ.ฟนฟู เพราะไมไดผลเก่ียวกับผูเสพ จึงไมหลาบจํา

และกลับไปกระทําผิดซํ้า 

  - ควรแตงตั้งพนักงานสอบสวนอาวุโสใหเติบโตในสายงานสอบสวนเพราะเปนผูท่ี

มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จะไดใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวนรุนใหม ๆ สืบไป 

  - ขอแทงพนักงานสอบสวนคืนกลับมาเหมือนเดิม 

  - ขอคาตอบแทนสํานวนการสอบสวนคดี ศาลแขวง “ฟองวาจา” หรือรับ

สารภาพศาลแขวง 

  - การจับกุมเด็กและเยาวชน ระยะเวลาตรวจสอบสอบสวนสงศาลเยาวชนเพียง 

24 ชั่วโมง ไมทันเวลา 

  2. ดานข้ันตอนการสอบสวน 

  - ใหอยูในกรอบของกฎหมาย 

  - ควรแยกคดียาเสพติดออกจากคดีอ่ืน ๆ 

  - ควรเพ่ิมระยะเวลาใหพนักงานสอบสวนในการควบคุมผูตองหา เพ่ือจะได

รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวน 

  - ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ทุก ๆ สิ่ง พนักงานสอบสวนตองจัดหาเอง 

  - เพ่ิมเทคโนโลยีในการสอบสวนเก่ียวกับยาเสพติด เครื่องบันทึกภาพและเสียง 

  3. ข้ันตอนการฟองศาล 

  - ใหอยูในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

  - ควรลดข้ันตอนการประสานงานกับอัยการ 

  4. ดานกฎหมายยาเสพติด 

  - เพ่ิมบทลงโทษใหสูงข้ึน 

  - ควรยกเลิก พ.ร.บ.ฟนฟู เพราะเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ บังคับใชไมไดผล 

  - ควรใหสวนแบงเงินรางวัลใหกับพนักงานสอบสวนดวย 

  - ควรขยายระยะเวลาในการตรวจสอบของกลางประเภท ชนิดของยาเสพติด 

  - ควรจัดใหมีศาลยาเสพติดโดยเฉพาะ 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน 

ของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด” เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัย 

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงาน

สืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด และจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร 

การพัฒนากระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน

ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

คือ เจาหนาท่ีตํารวจสายงานสืบสวน และเจาหนาท่ีตํารวจสายงานสอบสวน  

คณะผูวิจัยขอนําเสนอขอสรุปการศึกษา และการอภิปรายผลการศึกษาท่ีไดจากการ

วิเคราะหขอมูลในบทท่ี 4 รวมถึงขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ีหนึ่งเปนการสรุปผลการศึกษา  

สวนท่ีสองเปนการอภิปรายผลการศึกษา  

สวนท่ีสามเปนขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาในสายงานสืบสวนคดียาเสพติด   
 1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี 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

หนาท่ีในสายงานสืบสวนไมเกิน 5 ป  

 หมายเหตุ เนื่องจากในแต บช.ปส.ไมเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวน คณะผูวิจัย

จึงไดปรับเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี บช.น.เพ่ือใหไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวในบทท่ี 3   

 2) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน

ตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 

1,923 คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.44 คิดเปนรอยละ 88.89 และมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” ทุกดาน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น 

  - ในดานข้ันตอนการจับกุม และการรวบรวมพยานหลักฐาน เปนลําดับท่ี 1  

  - ในดานข้ันตอนการสืบสวน เปนลําดับท่ี 2 

  - ในดานกฎหมายยาเสพติด  เปนลําดับท่ี 3  

  - ในดานโครงสรางการบังคับบัญชา เปนลําดับท่ี 4 



๑๒๒ 
 

 
 

  2.1) ดานข้ันตอนการจับกุม และการรวบรวมยานหลักฐาน  ในภาพรวมมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.31  

 พิจารณาแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มาก

ท่ีสุด” ทุกดาน โดยระดับความคิดเห็นเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรอนุโลมเรื่องระเบียบการแตงกาย, ทรงผม ใหกับ

เจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี รองลงมาคือ ควรจัดทําบันทึกจับกุม

ผูตองหาใหละเอียด ครบถวน, ควรเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาลดข้ันตอนในการขอหมายคน/หมายจับ, 

ควรปฏิบัติตามข้ันตอนการจับกุมอยางเครงครัดเพ่ือปองกันการรองเรียนในภายหลัง, ควรจัดทําบันทึกยึด

ทรัพยสินเก่ียวกับคดีใหละเอียด ถูกตอง ครบถวน, เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนควรศึกษา

หาความรูเพ่ิมเติมและฝกอบรมทางยุทธวิธีตํารวจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในจับกุม และควรบันทึกภาพถายหรือ

วีดีโอข้ันตอนปฏิบัติงานทุกข้ันตอน เพ่ือใชเปนหลักฐานทางคดีและกรณีเกิดการรองเรียน ตามลําดับ 

  2.2) ดานข้ันตอนการสืบสวน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ 

“มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.25  

     พิจารณาแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ 

“มากท่ีสุด” ทุกดาน โดยระดับความคิดเห็นเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการสืบสวนคดีเก่ียวกับยาเสพติด รองลงมา คือ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ

ปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ, ควรอบรมเพ่ิมเติมความรูดานกฎหมายและดานยุทธวิธี 

อาทิ เทคนิคการเปนสายลับ/แฝงตัว/การลอซ้ือเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนคดียาเสพติด,    

ควรตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลการขาวใหครอบคลุม ครบถวนกอนดําเนินการวางแผนจับกุม 

และควรรวบรวมพยานหลักฐานใหถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัติแตละประเภท ตามลําดับ 
  2.3) ดานกฎหมายยาเสพติด ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู ในเกณฑ  

“มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.75  

 พิจารณาแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ 

“มากท่ีสุด” ทุกดาน โดยลําดับท่ี 1 คือ ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวน

เขาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล รองลงมา คือ  

ควรเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําบัตร ป.ป.ส. เพ่ิมเติมใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานในคดียาเสพติด, 

ควรบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพ่ือบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ, ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานสืบสวน 

และผูพิพากษาคดียาเสพติดควรแยกออกจากแทงสายงานอ่ืนเหมือนพนักงานอัยการ ตามลําดับ 

    2.4) ดานโครงสรางการบังคับบัญชา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ 

“มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.85  



๑๒๓ 
 

 
 

   พิจารณาแตละประเด็นพบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คือ 

อยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” และอยูในเกณฑ “มาก”  

   โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรเพ่ิมขวัญและ

กําลังใจ อาทิ เงินรางวัล เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ี 

ในสายงานสืบสวน รองลงมา คือควรเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนใหเพียงพอ

ตอปริมาณคดียาเสพติด ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางท่ีดีในฐานะผูนํา    

     และมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก คือ ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาส

และยอมรับใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นและในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงาน

สืบสวนยาเสพติดออกจากคดีอ่ืนอยางชัดเจน   

 5.1.2 กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาในสายงานสอบสวนคดียาเสพติด   

 1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 

ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูใน 

ชั้นยศ ร.ต.ต. - ร.ต.อ. ดํารงตําแหนงรองสารวัตรสอบสวน มีอายุราชการระหวาง 21 - 30 ป 

และระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 6 - 10 ป  

  หมายเหตุ เนื่องจากปญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน ทําใหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ไดจริง จํานวน 1,009 คน ซ่ึงนอยกวาขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไวในบทท่ี 3 (1,085 คน) แตอยูในเกณฑ

การสุมตัวอยางในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยใชขนาดตัวอยางจาก Taro Yamane ณ ระดับความคิดเห็น 95%  

ท่ีมีขนาดประชากรจํานวนมากนับไมถวน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน +- 3% ขนาดตัวอยางเทากับ 1,000 คน 

  2) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน

ตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี บช.น., ภาค 1 - 9 และ บช.ปส. จํานวน 1,009 

คน ในภาพรวมอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.07  

 พิจารณาแตละดาน พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คือ อยูในเกณฑ  

“มากท่ีสุด” และอยูในเกณฑ “มาก” โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น 

  - ในดานข้ันตอนการสอบสวน เปนลําดับท่ี 1  

  - ในดานกฎหมายยาเสพติด เปนลําดับท่ี 2 

    - ในดานโครงสรางการบังคับบัญชา เปนลําดับท่ี 3 

  - ในดานข้ันตอนการฟองศาล  เปนลําดับท่ี 4 

  2.1) ดานข้ันตอนการสอบสวน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” 

มีคาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.05  

  เม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” 

ทุกดาน โดยลําดับท่ี 1 ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน การตรวจสอบขอมูล



๑๒๔ 
 

 
 

ทะเบียนราษฎร/ขอมูลยานพาหนะ/ประวัติการกระทําความผิดฯ เพ่ือรองรับการสอบสวนคดีเก่ียวกับ

ยาเสพติด รองลงมา คือ ควรสนับสนุนงบประมาณและยานพาหนะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานสอบสวน 

คดียาเสพติดใหเพียงพอ, ควรบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงานพิสูจน

หลักฐาน, สํานักงาน ป.ป.ส., สํานักงาน ป.ป.ง., อัยการ,ศาล, สหวิชาวิชาชีพ เปนตน เพ่ือสอบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว, ควรขยายหวงเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาและ 

การสอบสวนใหเหมาะสม เพ่ือใหสามารถดําเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว

พนักงานสอบสวนควรศึกษาหาความรูและฝกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนเพ่ือรวบรวม

พยานหลักฐานในการดําเนินคดี  และพนักงานสอบสวนควรรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําสํานวน 

การสอบสวนใหครอบคลุม ครบถวน สมบูรณ ตามลําดับ 

  2.2) ดานกฎหมายยาเสพติด ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู ในเกณฑ 

“มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 86.95  

 พิจารณาแตละประเด็นพบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยู

ในเกณฑมากท่ีสุด และอยูในเกณฑมาก  

 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1  คือ ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตให

เจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสอบสวนเขาถึงหลักฐานทางอิเลกทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน

ทางดิจิทัล รองลงมา คือ ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานสอบสวน, ควรกําหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติ

เก่ียวกับการดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติด เพ่ือใหเปนทิศทางเดียวกันและควรกําหนด

รูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติดตามคําสั่ง คสช.ฯ/ 

คดีบําบัดฟนฟู เพ่ือใหเปนทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ 

    และมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมาก คือ ควรกําหนดรูปแบบแนวทาง 

การปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการในการสอบสวนคดียาเสพติดเพ่ือบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ   

    2.3) ดานโครงสรางการบังคับบัญชา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ 

“มาก” มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.08  

  พิจารณาแตละประเด็นพบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม คืออยู

ในเกณฑมากท่ีสุด และอยูในเกณฑมาก โดยลําดับท่ี 1 คือ ควรเพ่ิมขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินประจํา

ตําแหนง คาตอบแทนรายคดี ใหกับพนักงานสอบสวน และ ควรเพ่ิมจํานวนพนักงานสอบสวน 

ใหเพียงพอตอปริมาณคดียาเสพติด   

  และมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมากเปนลําดับท่ี 1 คือ ผูบังคับบัญชา

ควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางท่ีดีในฐานะผูนํา, ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับ 

ใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นในการสอบสวน, หัวหนาสถานีตํารวจควรรวมรับผิดชอบ 
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ในสํานวนคดียาเสพติด และในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสอบสวนคดียาเสพติดออกจากคดี

อ่ืนใหชัดเจน ตามลําดับ  

  2.4) ดานข้ันตอนการฟองศาล ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ “มาก” 

มีคาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.22  

 เม่ือพิจารณาแตละประเด็น พบวา ระดับความคิดเห็นแยกออกเปน 2 กลุม 

คืออยูในเกณฑมากท่ีสุด และอยูในเกณฑมาก  

 โดยระดับความเห็นอยูในเกณฑมากท่ีสุด คือ ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน

สอบสวนควรตรวจสอบสํานวนการสอบสวนดวยความรอบคอบและรัดกุม   

 และมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑมากเปนลําดับท่ี 1 คือ ควรเสนอให

หนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของอัยการและศาล, ควรสืบพยาน

ลวงหนาได หากเปนคดีรายสําคัญและเพ่ือประโยชนตอพยานท่ีไมใชเจาหนาท่ีรัฐจะไมตองเสียเวลาไป

ศาลหลายครั้ง, การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดท้ังยาเสพติดและคดีฟอกเงิน ในการฟองศาลควรรวม

เปนคดีเดียวกัน , ควรเสนอใหมีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ และพนักงานสอบสวน

เจาของคดีควรติดตามคดีจนถึงท่ีสุด ตามลําดับ 

 5.1.3 ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา

กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 

  1) ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในสายงานสืบสวน 

 1.1) ทานคิดวาโครงสรางการบังคับบัญชาของการสืบสวนคดียาเสพติดควรเปน

อยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

   - ควรลดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีมีความซํ้าซอนใหมีความเปนรูปธรรม   

     - ผูบังคับบัญชาควรมีอํานาจสั่งการเบ็ดเสร็จภายในคนเดียว  

   - ควรเพ่ิมกําลังพลในระดับผูปฏิบัติการใหเพียงพอ กับภารกิจยาเสพติด 

  - ผูปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดียาเสพติด ควรรับผิดชอบเฉพาะคดียาเสพติด

เพียงอยางเดียว เพราะเปนงานท่ีตองใชเวลาทุมเทในการปฏิบัติงานอยางมาก   

   - ควรลดข้ันตอนในการสั่งการบังคับบัญชา เพ่ือจะไดปฏิบัติงานสืบสวน 

ยาเสพติดไดทันตามสถานการณ   

  1.2) ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการสืบสวนคดียาเสพติดควรมีการพัฒนา

อยางไรและควรปรับปรงุใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

   - สงเสริมหรือจัดการอบรมเฉพาะกับผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยตรง 

เพ่ือใหทันกับสถานการณของผูเก่ียวของยาเสพติดโดยตรง 
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  - ควรพัฒนาและนําเทคโนโลยมีาใชในงานสืบสวน เนื่องจากปจจุบันผูคายาเสพติด

พัฒนาเครือขายการทํางานโดยผานสื่อออนไลน  จึงควรพัฒนาบุคลากรสืบสวนดานเทคโนโลยีมากข้ึน  

  - ควรเพ่ิมจํานวนบัตรประจําตัว ป.ป.ส.ใหกับหนวยงานพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูปฏิบัต ิ

มีอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ี 

   - การพัฒนาการปฏิบัติสืบสวนคดียาเสพติด เริ่มตั้งแต กอนการสืบสวนควรมี

บุคลากรและเครื่องมือท่ีทันสมัย ขณะทําการสืบสวน ควรมีการบูรณาการและทีมงานเฉพาะเพ่ือ 

การวางแผนดําเนินการหลังการสืบสวนคดียาเสพติด ควรสรางทีมงานขยายผลและใชแนวทาง 

การติดตามตรวจสอบทุกระยะ  สําหรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ   

 1.3) ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติในการจับกุมคดียาเสพติดควรเปนอยางไร 

และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

   - ควรใหอํานาจกับผูจับกุมเขาดําเนินการโดยทันที ควรมีกฎหมายพิเศษเพ่ือ

รองรับในการปฏิบัติของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ 

   - ควรสนับสนุนงบประมาณการสืบสวนจับกุมให เพียงพอ เนื่องจากมี

คาใชจายในการสืบสวนหาขาว   

   - ข้ันตอนการจับกุมควรจะตองมี การตรวจสอบขอมูล กลุมบุคคลเครือขาย 

วิธีการพ้ืนท่ีในการปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยสิน อาวุธปน และประวัติท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนการจับกุม 

ตองอาศัยการเฝาระวัง ติดตาม ตลอดจนการเขาถึงกลุมคายาเสพติดเพ่ือใหสามารถทราบถึงวิธีการ

และการปฏิบัติงานของกลุมผูคายาเสพติด จึงสามารถจับกุมได  

  - ควรสรรหาบุคลากรท่ีมีความพรอม เหมาะสม มาปฏิบัติงานสืบสวนและ

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะในการปฏิบัติโดยคํานึงถึงกฎแหงความปลอดภัย   

   - ควรลดข้ันตอนใหนอยลง เนื่องจากข้ันตอนการปฏิบัติในการจับกุมคด ี

ยาเสพติดเปนกฎหมายเฉพาะ มีหลายข้ันตอน และมีหลายหนวยราชการเขามาเก่ียวของ ทําใหไม

คลองตัวในการทํางาน เห็นควรลดข้ันตอนใหนอยลง และใหหนวยราชการเดียวเปนผูรับผิดชอบ 

   - ควรปรับปรุงยุทธวิธีการในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจโดยให

คํานึงถึงกฎแหงความปลอดภัย   

  1.4) ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการรวบรวมพยานหลักฐานคดียาเสพติด 

ควรเปนอยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

   - ควรจัดเก็บพยานหลักฐานทางคดีตามระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด   

   - ควรบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืน (ธนาคาร, ป.ป.ส., ป.ป.ง.) 

เพ่ือประโยชนในการการสืบสวนขยายผล อาทิ การลดข้ันตอนในการปฏิบัติ ลดหวงเวลาในติดตอ

ประสานงาน เปนตน 
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  2) ผลการสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในสายงานสอบสวน 

 2.1) ทานคิดวาโครงสรางการบังคับบัญชาของการสอบสวนคดียาเสพติดควรเปน

อยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

    - ควรมีผูบังคับบัญชาเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในกรณีความผิด 

ท่ีมีโทษสูง เชน คดีครอบครองเพ่ือจําหนาย เปนตน เพ่ือใหสํานวนรัดกุม และครอบคลุมทุกดาน 

   - ควรสนับสนุนกําลังพลในการปฏิบัติหนาท่ีใหเพียงพอ และแบงหนาท่ี

รับผิดชอบใหชัดเจน 

   - ควรลดข้ันตอนการปฏิบัติในระดับผูบังคับบัญชาการสอบสวนคดียาเสพติด 

เชน ขออนุมัติแจงขอหาสมคบ นาจะมีแคระดับ ภ.จว. เพ่ือสะดวกในการขออนุมัติแจงขอหา 

หรืออนุมัติออกหมายจับ 

    - การสอบสวนคดียาเสพติด ควรทําในรูปคณะกรรมการ เพ่ือใหการสอบสวน

เปนไปดวยความรอบคอบ ละเอียด และสมบูรณ 

 2.2) ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการสอบสวนคดียาเสพติดควรมีการพัฒนา

อยางไรและควรปรับปรงุใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 

   - ควรมีนิติวิทยาศาสตรมารวมสอบสวนทุกครั้ง และควรใชเทคโนโลยีมาตรวจ

คนหาขอมูลสูการกระทําผิด  

  - ควรขยายระยะเวลาการสอบสวนใหเหมาะสม เพราะเปนคดีท่ีมีของกลาง

จํานวนมาก แตกําหนดกรอบเวลาสอบสวนจํากัด ทําใหสงผลเสียตอการรวบรวมหลักฐาน 

  - ควรกระชับเวลาในการบูรณาการการปฏิบัติงานกับ สํานักงาน ป.ป.ส. 

เพราะปจจุบันมีความลาชามาก อาจสงผลตอการสอบสวนในคดี 

    - ควรบูรณาการการปฏิบัติ ท้ังในงานสืบสวนและงานสอบสวนภายใน

หนวยงานเดียวกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ อาทิ การติดตามขยายผลการจับกุม 

  - ควรใหกองบัญชาการตํารวจปองกันปราบปรามยาเสพติด รับผิดชอบการ

สอบสวนคดียาเสพติดในคดีท่ีเปนขบวนการ หรือกรณีมีของกลางและผูรวมกระทําความผิดจํานวนมาก 

 2.3) ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการฟองศาลคดียาเสพติดควรเปนอยางไร 

และควรปรับปรงุใหเหมาะสมกับสถานการณปจจบุันอยางไร 

   - ควรมีศาลท่ีพิจาณาคดีเก่ียวกับคดียาเสพติดเปนการเฉพาะ เนื่องจาก

ปจจุบันมีปริมาณคดีเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือจะนําผูกระทําความผิดไปสูการลงโทษโดยเร็ว 
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   - ควรเพ่ิมระยะเวลาในการควบคุมตัวผูตองหา ซ่ึงปจจุบันอํานาจในการ

ควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนคือ 48 ชั่วโมง เปนเวลาท่ีนอยและอาจทําใหรวบรวม

พยานหลักฐานในชั้นสอบสวนไดไมครอบคลุม  

 2.4) ทานคิดวากฎหมายยาเสพติดควรเปนอยางไรและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบันอยางไร 

  - ควรมีกฎหมายพิเศษหรือทําขอตกลงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือประโยชนในการเขาถึงขอมูลของผูตองสงสัย 

  - ควรปรับปรุงบทลงโทษใหเหมาะสม ไมควรแบงแยกบทลงโทษเยาวชนและ

ผูใหญ เนื่องจากปจจุบันบทลงโทษของเด็กและเยาวชนเบาเกินไป ทําใหนายทุนใชเด็กและเยาวชน 

กระทําความผิดแทนเพ่ือหลีกเลี่ยงโทษ 

   - ควรเพ่ิมบทลงโทษสําหรับการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหสูงข้ึนอีก  

เพ่ือผูกระทําผิดเกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําความผิดอีก  

   - ควรกระชับเวลาในการสงฟองศาล  เพ่ือใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพ 

 5.1.4 ผลการสังเคราะหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามโครงการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 

  1) ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

  1.1) ดานโครงสรางการบังคับบัญชา 

 - การสั่งการควรสั่งการแบบกระชับ และควบคุมการปฏิบัติอยางใกลชิด 

เพ่ือปฏิบัติงานไดรวดเร็ว 

 - ผูบังคับบัญชาควรชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกนองท้ังในเรื่องงาน

และเรื่องสวนตัว   

  - ไมควรกําหนดเปาหมายในการจับกุมท่ีเกินความเปนจริง และเกินกําลังการปฏิบัติ 

 - ควรแยกภารกิจสืบสวนยาเสพติดออกจากงานสืบสวนอ่ืนใหชัดเจน   

 - ควรเพ่ิมขวัญกําลังใจนอกเหนือจากเงินเพ่ิมท่ีไดตามระเบียบ  

 - ควรเพ่ิมกําลังพลใหเพียงพอตอปฏิบัติงาน 

 - ควรใชเงินจากกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนฯ ใหถูกประเภท 

ไมนําไปใชจายในประเภทอ่ืน 

  - ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับงบประมาณในการติดตามสืบสวน อาทิ 

เงินลอซ้ือ เปนตน 
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 - ผูบั งคับบัญชาควรใหความสําคัญกับงานสืบสวน  และสงเสริมใหใต

ผูบังคับบัญชามีความเจริญกาวหนาในสายงาน   

 - ผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหหนวยงานมี วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลย ี

ใหทันสมัยเพ่ือเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

   - ควรบูรณาการการปฏิบัติระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือลดข้ันตอน 

ระยะเวลา และลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน อาทิ คาตรวจปสสาวะและการขอสนับสนุนชุดตรวจ 

ยาเสพติดจากโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 

  - ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติ

หนาท่ีมากกวานี้ 

 1.2) ดานข้ันตอนการสืบสวน 

  - ขาดงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการทําการสืบสวนทําใหผูปฏิบัติ

ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง เชน เงินลอซ้ือ คาน้ํามัน คาตรวจปสสาวะ คาหมึกพิมพ คากระดาษ เปนตน 

  - ควรนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงานใหครบทุกหนวยงาน 

   - ผูปฏิบัติในแตละพ้ืนท่ีควรวางแผนการปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม

และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน อาทิ ภูมิลําเนา ศาสนา เชื้อชาติ การประกอบอาชีพ เปนตน 

  - ควรจัดอบรมเพ่ิมเติมความรู ทักษะ และยุทธวิธี ใหกับผูปฏิบัติ เพ่ือรองรับ

รูปแบบและสถานการณการกระทําความผิดท่ีเปลี่ยนแปลง 

  - จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีสืบสวนผูมาปฏิบัติหนาท่ีใหม  

 - ควรลดข้ันตอนการขอหมายคน หรือเพ่ิมอํานาจใหกับเจาหนาตํารวจในสายงาน  

 1.3) ดานข้ันตอนการจับกุมและรวบรวมพยานหลักฐาน 

  - ควรจัดฝกอบรมความรูดานกฎหมาย และฝกทบทวนดานยุทธวิธีตํารวจ

ใหแกผูปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ   

   - ควรกระชับ เวล าและ ข้ันตอน ในการออกหมายจับ  เพ่ื อป อ ง กัน 

การเคลื่อนยายของกลาง 

  - ควรปรับปรุง ข้ันตอน วิธีการ ในการปฏิบัติให เปนแนวทางเดียวกัน 

และกําชับใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด อาทิ การรวบรวมหลักฐานใหครอบคลุม เปนตน 

  - ควรเพ่ิมสิทธิในการเขาถึงขอมูลทะเบียนราษฎร เพ่ือประโยชนในการสืบสวน 

 1.4) ดานกฎหมายยาเสพติด 

  - ควรอนุมัติใหเจาหนาท่ีตํารวจทุกนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

มีบตัร ป.ป.ส. ไดทุกนาย  
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   - ควรเพ่ิมโทษสําหรับผูกระทําความผิด และพิจารณาบทลงโทษสําหรับ 

เด็กและเยาวชน เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัว และลดการกระทําผิดซํ้า 

   - ควรมีกฎหมายคุมครองสิทธิของเจาหนาท่ีตํารวจ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  2) ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 

  2.1) ดานโครงสรางสายการบังคับบัญชา  

   - ควรแยกสายงานสอบสวนในคดียาเสพติด ออกจากสายงานอ่ืนเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล   

  - ควรเพ่ิมผูชวยพนักงานสอบสวนใหทุกหนวย เพ่ือใหเพียงพอตอภารกิจและ

เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตอไป 

   -ควรนําแนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานสอบสวน (แบบแทง) 

กลับมาใชเพ่ือเปนการเพ่ิมขวัญกําลังใหกับพนักงานสอบสวน 

  - ผูบังคับบัญชาควรเขารวมในการสอบสวนอยางใกลชิด เพ่ือใหเปนขวัญ

กําลังใจและใหคําปรึกษา 

    - ควรรับสมัครพนักงานสอบสวนท่ีมีความสมัครใจมาทํางานดวยความเต็มใจ 

มิใชบังคับคนท่ีไมสมัครใจมาทํางาน 

    - ควรสนับสนุนงบประมาณให เพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี  อาทิ เพ่ิมเงิน

คาตอบแทนใหแกพนักงานสอบสวน เพ่ิมเงินคาสํานวน เพ่ิมเงินประจําตําแหนง เพ่ิมคาวัสดุอุปกรณ เปนตน 

  - ควรแตงตั้งพนักงานสอบสวนท่ีปรึกษาพิเศษ เพ่ือใหคําแนะนํา และปรึกษา

แกพนักงานสอบสวนรุนใหมท่ียังไมมีประสบการณ โดยแตงตั้งจากพนักงานสอบสวนอาวุโสท่ีมี

ประสบการณ (จํานวนคดี) หรือพนักงานสอบสวนท่ีเกษียณไปแลวแตมีประสบการณ (จํานวนคดี)     

   2.2)  ดานข้ันตอนการสอบสวน 

  - ควรเพ่ิมความมีอิสระ และเอกภาพในการทํางานสอบสวน โดยเฉพาะการใช

ดุลยพินิจในการพิจารณาโดยอิสระ    

  - ควรเพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติแตละข้ันตอนใหพนักงานสอบสวน อาทิ 

ระยะเวลาในการควบคุมผูตองหา เพ่ือจะไดรวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวน 

  - ควรลดข้ันตอนการปฏิบัติในดานการตรวจสอบประวัติ อาทิ ให สพฐ.ตร. 

ซ่ึงตรวจพิสูจนหลักฐานเขามาชวยในการตรวจสอบประวัติ   

  - ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณ และเพ่ิมเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงานสอบสวน 
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   - ควรเพ่ิมคาตอบแทนสํานวนการสอบสวนคดี ศาลแขวง “ฟองวาจา” 

หรือรับสารภาพศาลแขวง 

 2.3) ข้ันตอนการฟองศาล 

   - ควรปฏิบัติตามหวงระยะท่ีกฎหมายกําหนด   

   - ควรลดข้ันตอนการประสานงานกับอัยการ การขออนุญาต 

   2.4) ดานกฎหมายยาเสพติด 

   - ควรเพ่ิมบทลงโทษการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหหนักข้ึน 

   - ควรยกเลิก พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เพราะเปน

การแกปญหาท่ีปลายเหตุ และผูรับการฟนฟูกลับมากระทําผิดซํ้าอีก 

  - ควรแยกศาลท่ีพิจารณาเฉพาะคดีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยเฉพาะ 

   - ควรใหสวนแบงเงินรางวัลใหกับพนักงานสอบสวน 

  - ควรบัญญัติกฎหมายเพ่ือเพ่ิมอํานาจใหพนักงานสอบสวนเขาถึงขอมูลจาก

แหลงขอมูล เชน สํานักงานขนสง หางราน ธนาคาร งานทะเบียนราษฎร รัฐวิสาหกิจหนวยงานราชการอ่ืน ฯลฯ 
    

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาวิจัย “การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนเพ่ือรองรับคดียาเสพติด” 

สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 

 5.2.1 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการ

พัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด 

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณและจากการสัมภาษณสอดคลองอยูในทิศทางเดียวกัน 

พบวา การพัฒนากระบวนการสืบสวนถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวน เห็นวาพัฒนาในดานข้ันตอนการจับกุมและการรวบรวม

พยานหลักฐานเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการสืบสวน ดานกฎหมายยาเสพติด 

และดานโครงสรางการบังคับบัญชา ตามลําดับ 

 ดานข้ันตอนการจับกุม และการรวบรวมพยานหลักฐาน เปนข้ันตอนสําคัญท่ีตองมี

การพัฒนามากท่ีสุด จากการวิจัย พบวา การปฏิบัติตามขอสั่งการจากสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

ท่ีกําชับใหขาราชการตํารวจทุกนายปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบการแตงกาย และทรงผม ถือไดวา

เปนอุปสรรคในการสืบสวนหาขาวของเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวนเปนอยางมาก เนื่องจากเม่ือ

เขาไปหาขาวในพ้ืนท่ีผูตองสงสัยหรือชาวบานก็จะสามารถคาดเดาไดวาเปนเจาหนาท่ีตํารวจหรือเปน

เจาหนาท่ีของรัฐ โดยเห็นวาหากมีการอนุโลมในเรื่องของทรงผมใหกับเจาหนาท่ีตํารวจในสายงาน

สืบสวนเปนกรณีพิเศษก็จะสามารถปฏิบัติงานสืบสวนหาขาวไดงายมากข้ึน 
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  นอกจากนี้ยังพบวาการขอหมายคน/หมายจับท่ีปฏิบัติอยูมีความลาชามาก ไมสามารถ

ดําเนินการตรวจคนหรือเขาจับกุมผูตองหาในทันที สงผลใหผูตองสงสัยรูตัวและพยายามหลบหนี 

ออกจากนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูตองหาในคดียาเสพติดจะหลบหนีและขัดขืนการจับกุม 

และมีการทํางานในรูปแบบขบวนการคายาเสพติดท่ีไดรับการสนับสนุนปน หรืออาวุธสงครามอ่ืน 

จากนายทุนเพ่ือตอสูและหลบหนีการจับกุม หากมีการปะทะกันก็จะกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต 

รางกายและทรัพยสิน ซ่ึงสวนใหญจะเกิดกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีบรรจุใหมยังขาดประสบการณ เห็นวาถามี

การฝกอบรมเพ่ิมเติมความรู เทคนิค ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน รวมท้ัง

ฝกอบรมทางยุทธวิธีตํารวจ เพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาศักยภาพในการจับกุมทําใหสามารถจับกุมผูตองหา

มาดําเนินคดีได รวมถึงลดความเสียหายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของเจาหนาท่ีตํารวจได 

สอดคลองกับขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เม่ือ 21 มีนาคม 2558 กําชับใหทุกสถานี

ตํารวจจัดการฝกอบรมยุทธวิธีตาม “คูมือการฝกยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจ” ของ ตร. พ.ศ.2556 

ทุกสัปดาห (อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ) โดยให หน.สน./สภ. เปนผูรับผิดชอบควบคุมการฝกใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ    

  ดานข้ันตอนการสืบสวน พบวา สถานีตํารวจท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีรอบนอกยังประสบ

ปญหาในเรื่อง วัสดุ อุปกรณ อาทิ กระดาษ หมึกพิมพ เครื่องคอมพิวเตอร ชุดตรวจปสสาวะ 

และเทคโนโลยี (ระบบ crimes) ในการดําเนินงานไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานสืบสวน สอดคลองกับ

วิทยา ราชแกว (2558) เสนอวาปญหาการขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ปญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจฝายสืบสวนเกิดจากการขาดเครื่องมือ 

และอุปกรณในการปฏิบัติขาดความทันสมัยดานเทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติงาน ไมมีความพรอม 

ในการใชงาน เชน ยานพาหนะน้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ อาวุธปน วิทยุสื่อสาร เปนตน แตจากการ

วิจัยพบวา ในพ้ืนท่ีไดรับสนับสนุนเทคโนโลยี (crimes) อยูแลวแตมีจํานวนไมเพียงพอ และปญหาของ 

เทคโนโลยี (crimes) ไมมีความเสถียรทําใหไมสามารถใชประโยชนในการทํางานสืบสวนอยางมีประสทิธิภาพ  

ซ่ึงลาสุดสํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี 0033.42/2449 ลง 24 มิ.ย.62  

ใหดําเนินการสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณเพ่ิมเติมใหกับสถานีตํารวจท่ัวประเทศสําหรับ

รองรับการใชงานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (crimes) ในชวงเดือน ก.ค.62 พรอมจัดเจาหนาท่ี

รับผิดชอบ จํานวน 2 นาย เขารับการอบรม ณ ท่ีทําการของหนวยงานนั้น แตยังไมสามารถแจกจาย

ใหเพียงพอกับการใชงานไดครบทุกสถานี   

  ดานกฎหมายยาเสพติด พบวา เจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวนยังประสบปญหา

ในการสืบคนขอมูล หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส อาทิ ตรวจสอบการติดตอผานชองทางไลน, การเฝา 

ดักฟงโทรศัพท เปนตน และการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัลท่ีเก่ียวของกับคดียาเสพติด  

ทําใหระยะเวลาในการสืบสวนคดีตองใชเวลานานเพ่ิมข้ึน และเสี่ยงท่ีผูตองสงสัยจะรูตัวและหลบหนีไป
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กอน และเจาหนาท่ีตํารวจหลายนาย ถูกรองเรียน รวมถึงฟองรองดําเนินคดียอนหลังในกรณีท่ีเขาไป

ตรวจสอบประวัติบุคคลท่ีเก่ียวของกับคดี ทําใหตองเขียนรายงานชี้แจงตอผูบังคับบัญชาซ่ึงบางนายตอง

เสียเวลาไปข้ึนศาล ตลอดจนเสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี  

 และพบวายังมีปญหาการรองเรียนเจาหนาท่ีตํารวจในเรื่องการตรวจคนสถานท่ี 

ยานพาหนะ และบุคคลในคดีเก่ียวกับยาเสพติดท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย เนื่องจากผูท่ีสามารถถือครอง

บัตร ป.ป.ส. อยางถูกตองนั้นอยูในตําแหนง สว.ข้ึนไป แตกําลังพลท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

สวนใหญอยูในระดับชั้นประทวน (ส.ต.ต.-ด.ต.) ซ่ึงไมมีบัตร ป.ป.ส. ทําใหเกิดปญหารองเรียนในกรณี 

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

   ดานโครงสรางการบังคับบัญชา พบวา ปญหาการขาดขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ยังเปนปญหาสําคัญของเจาหนาท่ี และมีบางสถานีตํารวจนําเงินจากกองทุนเพ่ือการสืบสวนและ 

สอบสวนคดีอาญาไปใชผิดวัตถุประสงคของกองทุน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกําลังพลในสายงาน

สืบสวนไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการสอบสวน หรือไดรับในจํานวนท่ีไมเพียงพอ ซ่ึงหาก 

มีการพิจารณาเพ่ิมเงินรางวัล เพ่ิมเงินคาตอบแทนรายคดี หรือ เพ่ิมเงินประจําตําแหนง เพ่ือเปนขวัญ

กําลังใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวนเพ่ิมข้ึน 

รวมถึงชวยใหกําลังพลเกิดทัศนคติท่ีดีตองานในหนาท่ี สอดคลองกับปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) 

Herzberg, Mausner, and Syderman (1959) กลาววาความกาวหนา หรือการท่ีผูปฏิบัติไดรับการ

เปลี่ยนแปลงสถานะ ไดรับเลื่อนข้ึนเลื่อนตําแหนงใหสูง ไดรับการปรับเงิน หรือคาจางท่ีสูงข้ึน  

เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจใหตนชอบและรักงานปฏิบัติเปนตัวกระตุนทําใหเกิด

ความพึงพอใจใหแก บุคคลในองคกรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 5.2.2 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการพัฒนา

งานสอบสวนคดียาเสพติด 

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณและจากการสัมภาษณสอดคลองอยูในทิศทางเดียวกัน 

พบวา เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนมีความเห็นวาควรพัฒนากระบวนงานใน

ดานข้ันตอนการสอบสวนเปนอันดับแรก รองลงมาดานกฎหมายยาเสพติด ดานโครงสรางการบังคับ

บัญชา และดานข้ันตอนการฟองศาล ตามลําดับ  

 ดานข้ันตอนการสอบสวน พบวา ปญหาการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ อาทิ กระดาษ 

หมึกพิมพ เครื่องคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการดําเนินงาน ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ยังเปนปญหาหลักท่ีสงผลถึงการปฏิบัติงานท้ังในการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด  ซ่ึงวัสดุ อุปกรณ 

และงบประมาณ ท่ีแตละสถานีไดรับมีจํานวนไมเพียงพอตอปริมาณคดีท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  
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ทําใหพนักงานสอบสวนจําเปนตองใช เงินสวนตัวเพ่ือใหการสอบสวนสามารถดําเนินตอไป 

แตคดีท่ีรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนทําใหไมสามารถสนับสนุนเงินไดครบทุกคดี จนสงผลใหประสิทธิภาพ 

ในการสอบสวนลดลง 

 ซ่ึงหากสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานตนสังกัดของแตละสถานีตํารวจ

สนับสนุนกําลังพล งบประมาณ ยานพาหนะ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานของสถานีตํารวจก็จะชวยพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนใหมีความครอบคลุม ครบถวน 

สมบูรณ ยิ่งข้ึน อันเปนไปตามแนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม ของสาํนักงาน ก.พ.ร. (2541) 

ท่ีกลาววาการสรางระบบสนับสนุน ท้ังในดานบุคลากร เชน การฝกอบรม คาตอบแทน ระบบ

คุณธรรม และเทคโนโลยี เชน ขอมูลสารสนเทศ ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีความทันสมัยและ

ครอบคลุม นับวาเปนองคประกอบหลักของการจัดการภาครัฐแนวใหม ชวยใหหนวยงานสามารถ

ทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีวางไว  

 ดานกฎหมายยาเสพติด พบวา พนักงานสอบสวนยังประสบปญหาในดานการประสานงาน 

และไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเทาท่ีควร อาทิ ปญหาการขอดูกลองวงจรปด

ยอนหลังจาก บริษัท หางราน โรงแรม  เรือนจํา หรือการขอขอมูลทางการเงิน ธนาคาร บริษัทเอกชน 

หนวยงานราชการอ่ืน  หรือกรณีบางรายท่ีสนับสนุนขอมูลท่ีไมครบถวน สอดคลองกับการสอบสวนคดี

ผูตองขัง บรรจง ศรีสุวรรณ อายุ  36 ป  เสียชีวิตภายในเรือนจําจังหวัดปทุมธานี  เม่ือวัน ท่ี  

25 ส.ค.2562 โดยพนักงานสอบสวนไดประสานงานขอตรวจสอบขอมูล วัตถุพยานและภาพจาก

กลองวงจรปดภายในเรือนจํา แตปรากฎวา ภาพในกลองวงจรปดหายไปเปนระยะเวลา 1.20 ชั่วโมง  

ซ่ึงสงผลตอการสอบสวนเพ่ือหาตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีโดยตรง ซ่ึงสาเหตุหลักท่ีหนวยงานดังกลาว

ไมใหความรวมมือเนื่องจากเกรงวาจะไดรับผลกระทบในทางลบท่ีอาจจะสงผลกับหนวยงานของตนได 

 นอกจากนี้พบวาในปจจุบัน ขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการ ท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติในการสอบสวนคดียาเสพติดจํานวนมากมีการปรับปรุง แกไขเพ่ือใหสอดคลองกับ 

หวงเวลา และสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ทําใหพบขอบกพรองในการบังคับใชกฎหมายของ

พนักงานสอบสวน โดยพบมากในพนักงานสอบสวนท่ีบรรจุใหมเนื่องจากท่ีไมมีประสบการณ รวมถึง

พนักงานสอบสวนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีไมไดศึกษาทบทวนกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเพ่ิมเติมเปนประจํา 

  ดานโครงสรางการบังคับบัญชา พบวา พนักงานสอบสวนท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน

สวนใหญมีความรูสึกวาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานลดนอยลงทุกวัน อันเปนผลมาจากภาระงาน

ท่ีเพ่ิมข้ึนแตจํานวนพนักงานสอบสวนท่ีนอยกวาอัตราจริงท่ีกําหนดไว  รวมถึงการไมไดรับการดูแลเอาใจ

ใสจากผูบังคับบัญชา การไมไดรับความเปนธรรมในขอรับการพิจารณาเลื่อนยศหรือโยกยายกลับ

ภูมิลําเนา ทําใหเกิดความเครียดท่ีสงผลใหการปฏิบัติงานสอบสวนลดประสิทธิภาพลงเรื่อย นอกจากนี้

ปญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ถึงแมวาสํานักงานตํารวจ
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แหงชาติจะพยายามแกไขปญหาโดยการปรับเปลี่ยนกําลังพลจากสายงานปองกันปราบปราม 

มาชวยในสายงานสอบสวน และนํากําลังพลชั้นประทวนท่ีปฏิบัติหนาท่ีสายงานสอบสวนอยูแลว 

มาปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยพนักงานสอบสวน แตถือวาไมใชการแกไขปญหาท่ีประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร เนื่องจากกําลังพลท่ีถูกปรับเปลี่ยนไมไดสมัครใจมาดํารงตําแหนงในสายงานสอบสวน จึงทํา

ใหไมมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน และสงผลใหเกิดความเครียด แตท่ีรายแรงท่ีสุด คือ พนักงานสอบสวน

ฆาตัวตายเพราะความเครียดจากการถูกยายมาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน สอดคลองกับ

เหตุการณเม่ือ 26 มิถุนายน 2562  พ.ต.ท.อติชาติ พรฑิตกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มาบอํามฤต 

จ.ชุมพร ไดรับแจงเหตุตํารวจยิงตัวตาย และพบขอความในสมุดบันทึกท่ีเขียนระบายวา “สาเหตุท่ีตอง

ยิงตัวตามมาจากคําสั่งท่ีถูกยายจากงานสายปองกันและปราบปราบไปอยูในตําแหนงงานสอบสวน

อยางไมไดรับความเปนธรรม ความอัปยศตาง ๆ นานา ในแวดวงสีกากีและเสนสายในการวิ่งเตน

โยกยายในตําแหนง จนตํารวจดี ๆ ตองหมดหวังหมดกําลังใจ” นี่ไมใชเหตุการณฆาตัวตายรายแรก

หลังจากมีการปรับเปลี่ยนกําลังพลไปชวยงานสอบสวน คงถึงเวลาแลวท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ

จะตองรีบแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวกอนท่ีจะทวีความรุนแรงมากกวานี้ 

  ดานข้ันตอนการฟองศาล พบวา ยังมีสํานวนสอบสวนในคดียาเสพติดท่ีมีความบกพรอง 

และดําเนินการสอบสวนพยานหลักฐานไมครอบคลุม เนื่องจากหวงเวลาในการดําเนินการสอบสวนมีนอย 

ปริมาณงานมาก ประกอบคดียาเสพติดนั้นตองสอบสวนขยายผลไปถึงเครือขายและนายทุนใหญ ซ่ึงตอง 

ใชระยะเวลา ความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยท่ีผานมาพนักงานสอบสวน

บางพ้ืนท่ีตองปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติดโดยปราศจากพ่ีเลี้ยง หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีประสบการณ 

คอยให คําแนะนํา และปรึกษาในการสอบสวน สงผลสํานวนสอบสวนในคดียาเสพติดบางสวน 

ไมอาจไดตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได   

 และพบวาการดําเนินการในชั้นของอัยการและศาล หลังจากพนักงานสอบสวนสงฟอง 

ไปแลวใชระยะเวลาในการดําเนินการนานมาก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปจจุบันมีคดีจํานวนมากมายท่ีเขาสู

กระบวนการยุติธรรม ทําใหอัยการและศาลตองมีภาระหนาเพ่ิมมากข้ึน จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการ

พิจารณาสํานวนสอบสวน และพยานหลักฐานเปนเวลานาน ตองพิจารณาคดีมากมายทําใหมีระยะเวลา 

ในการดําเนินท่ีนานสงผลใหผูตองหาบางรายหลบหนีระหวางท่ีไดรับการประกันตัว ซ่ึงเปนการเพ่ิมภาระ

งานให กับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีตองดําเนินติดตามจับกุมมาดําเนินคดี ใหม  แตหากมีประเทศไทย 

มีศาลท่ีพิจารณาคดีหรือมีการดําเนินการเฉพาะยาเสพติดเหมือนในสหรัฐอเมริกาไดมีการจัดตั้ง 

ศาลยาเสพติดข้ึน ณ เมืองไมอาม่ี รัฐฟลอริดา ในป ๒๕๓๒ ปจจุบันมีจํานวนมากกวา ๒,๔๐๐ แหง 

ศาลยาเสพติดจัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับการพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนแทน

การพิจารณาคดีในกระบวนการศาลยุติธรรม เนนใหโอกาสผูกระทําผิดในคดียาเสพติดท่ีเปนคดีไม

รายแรงไดมีโอกาสกลับตัว ชวยลดการกระทําผิดซํ้าท้ังท่ีเก่ียวกับคดียาเสพติดและคดีท่ีเก่ียวเนื่องจาก 
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การใชยาเสพติดอีกดวย ยังมีผลตอเนื่องในการชวยลดการกออาชญากรรมอีกทางหนึ่ง และเปนอีกแนวทาง

หนึ่งท่ีใชลดปญหาความแออัดของจํานวนผูตองขังภายในเรือนจําของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ผูกระทําผิดสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมตอไป (เอกกมล ลวดลาย, ออนไลน, 2562)  

 

5.3 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน

สืบสวนและสอบสอน และการสังเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒ ิ

และผูมีประสบการณในการสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในเบื้องตน และจัดการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สพฐ.ตร., กมค., บช.น., ภ.7, สบส., กง. และสมาคมพนักงาน

สอบสวน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  

  1) ดานการบริหารจัดการ 

   - ควรจัดทําคูมือการสืบสวนในคดียาเสพติดเปนการเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ

ของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน  

   - ควรปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสอบสวนยาเสพติด

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน   

   - ควรบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ อาทิ 

สพฐ.ตร., บช.ปส., บก.ป. เปนตน เพ่ือลดข้ันตอน และระยะเวลาการในการปฏิบัติงานสืบสวนและ

สอบสวนยาเสพติด  

    - ควรเพ่ิมผูชวยพนักงานสอบสวนใหเพียงพอกับสถานีตํารวจท่ีมีจํานวนคดียาเสพติดสูง  

  - ควรแตงตั้งพนักงานสอบสวนท่ีปรึกษาพิเศษ เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําและ

ปรึกษาแกพนักงานสอบสวนรุนใหมท่ียังไมมีประสบการณ โดยแตงตั้งจากพนักงานสอบสวนอาวุโสท่ีมี

ประสบการณ (จํานวนคดี) หรือพนักงานสอบสวนท่ีเกษียณไปแลวแตมีประสบการณ (จํานวนคดี)     

  - ควรเพ่ิมหลักเกณฑการจายเงินจากกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  

ใหสามารถนําไปใชจายในการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติดได 

  - ควรกําหนดหนาท่ีใหเจาหนาท่ีตํารวจรับผิดชอบสายงานสืบสวนและสอบสวน 

ในคดียาเสพติดโดยเฉพาะ เพ่ือใหเกิดทักษะและความชํานาญในสายงาน 

  - ควรใชแนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานสอบสวน (แบบแทง) เพ่ือเปนขวัญ

กําลังใจใหแกผูปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 
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  2) ดานงบประมาณ และกําลังพล  

  - ควรเพ่ิมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนและ

สอบสวนใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานในคดียาเสพติด เชน กระดาษ หมึกพิมพ น้ํามันเชื้อเพลิง 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เปนตน รวมถึงปรับปรุงเทคโนโลยี (ระบบอินเตอรเน็ต) ใหใชงาน

ไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  

  - ควรเพ่ิมเงินคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีคดียาเสพติด อาทิ เงินคาทําสํานวน 

เงินประจําตําแหนง เปนตน เพ่ือใหเทาเทียมกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน และสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจ 

   - ควรสนับสนุนกําลังพลในสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ 

และหากเปนกรณีการปรับเปลี่ยนกําลังพลโดยยายสายงานควรพิจารณาความสมัครใจจากเจาหนาท่ี

ตํารวจท่ีถูกปรับเปลี่ยนประกอบ เพ่ือไมใหกระทบตอขวัญกําลังใจของกําลังพลและการปฏิบัติหนาท่ี 

   - ควรจัดฝกอบรมเพ่ิมเติมความรูดานกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติ และยุทธวิธตีํารวจ 

ใหกับผูปฏิบัติในสายงานสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด เพ่ือรองรับรูปแบบและสถานการณ 

การกระทําความผิดท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

  - ควรทําขอตกลงกับ สํานักงาน ป.ป.ส.เพ่ือเพ่ิมหลักเกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ 

ถือครองบัตรประจําตัว ป.ป.ส.ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีงานสืบสวน (ชุดยาเสพติด)  

ใหครอบคลุมถึงเจาหนาท่ีตํารวจชั้นประทวน (จ.ส.ต. - ด.ต.) เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานสืบสวน

คดียาเสพติด 

  3) ดานกฎหมาย 

   - ควรเพ่ิมบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือใหเกิดความ

เกรงกลัว ลดการกระทําผิดซํ้า โดยเฉพาะบทลงโทษสําหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือลดการกระทํา

ความผิดคดียาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

  - ควรมีกฎหมายท่ีคุมครองในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด  

เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี   

  - ควรมีกฎหมายพิเศษหรือขอตกลงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนใน

การประสานงานดานขอมูลของผูตองสงสัยในคดียาเสพติด อาทิ ธนาคาร โรงแรม บริษัทผูใหบริการ

เครือขายมือถือ เปนตน 

  4) ดานอ่ืน ๆ 

   - ควรทําขอตกลงในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ อัยการ ศาล เพ่ือลดข้ันตอน ระยะเวลาในการขอหมายจับและหมายคน 

เปนการปองกันไมใหผูตองหาหลบหนีหรือเคลื่อนยายของกลางในคดียาเสพติด 
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 5.3.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรศึกษาวิจัยความเปนไปในการจัดตั้งศาลยาเสพติดในประเทศไทย เพ่ือรองรับ

การพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ    

  2) ควรศึกษาแนวทางการแตงตั้งพนักงานสอบสวนท่ีปรึกษาพิเศษดานยาเสพติด 

เพ่ือใหคําแนะนําและปรึกษาแกพนักงานสอบสวนท่ีปฏิบัติงานใหม   
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พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477  
 

แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2561 
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พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
หนังสือ ตร. ท่ี 0039/159 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2558 เรื่อง กําชับการฝกและการปฏิบัติตาม 

“คูมือการฝกยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจ” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2556. 
 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 

ภานุวัฒน แสงทอง 2557 การศึกษาการพัฒนาบุคลากร กรณีบริษัท อเบโน พรินติ้ง จํากัด  วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการ
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แบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 

 

คําชี้แจง: แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด” ของกองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือนําผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงตามความตองการประชาชนตอไป 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง 

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

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ยศ 
  1. ส.ต.ต. - ส.ต.อ.   2. จ.ส.ต. - ด.ต.  3. ร.ต.ต. - ร.ต.อ. 

 4. พ.ต.ต. - พ.ต.อ.   5. พ.ต.อ. พิเศษข้ึนไป 
2. ตําแหนง 
  1. ผูบังคับหมู    2. รองสารวัตร   3. สารวัตร  

 4. รองผูกํากับการ   5. ผูกํากับการ   6. สูงกวาผูกํากับการข้ึนไป 

3. อายุราชการ.....................ป 
4. ระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานน้ี จํานวน.......................ป 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนตอการพัฒนางานสืบสวนคดียาเสพติด 

 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

โครงสรางการบังคับบัญชา      
1.ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางท่ีดีในฐานะผูนํา      
2.ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดง
ความคิดเห็น  

     

3.ในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสืบสวนยาเสพติดออกจากคดีอ่ืน
อยางชัดเจน 

     

4.ควรเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนใหเพียงพอ
ตอปริมาณคดียาเสพติด 

     

5 .ควรเ พ่ิมขวัญและกําลังใจ อาทิ เ งินรางวัล เ งินประจําตําแหนง
คาตอบแทนรายคดี ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

     

ขั้นตอนการสืบสวน      
1.ควรตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลการขาวใหครอบคลุม ครบถวนกอน
ดําเนินการวางแผนจับกุม 

     

2.ควรรวบรวมพยานหลักฐานใหถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัติแตละ
ประเภท 

     

3.ควรสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนคดียาเสพติดให
เพียงพอ  

     

4.ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการสืบสวนคดี
เก่ียวกับยาเสพติด 

     

5.ควรอบรมเพ่ิมเติมความรูดานกฎหมายและดานยุทธวิธี อาทิเทคนิคการ
เปนสายลับ/แฝงตัว/การลอซื้อ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนคดียาเสพติด 

     

สายงานสืบสวน 
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สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

-ดานโครงสรางการบังคับบัญชา 
.............................................................................................................................................................................. 

-ดานข้ันตอนการสืบสวน 

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

-ดานข้ันตอนการจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

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

-ดานกฎหมายยาเสพติด 

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

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

 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ขั้นตอนการจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน      

1.เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวนควรศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม และฝกอบรมทางยุทธวิธีตํารวจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในจับกุม   

     

2.ควรปฏิบัติตามข้ันตอนการจับกุมอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการรองเรียน
ในภายหลัง 

     

3.ควรบันทึกภาพถายหรือวีดีโอข้ันตอนปฏิบัติงานทุกข้ันตอน เพ่ือใชเปน
หลักฐานทางคดีและกรณีเกิดการรองเรียน 

     

4.ควรจัดทําบันทึกจับกุมผูตองหาใหละเอียด ครบถวน ถูกตอง      
5.ควรอนุโลมเรื่องระเบียบการแตงกาย, ทรงผม ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจใน
สายงานสืบสวนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี   

     

6.ควรเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาลดข้ันตอนในการขอหมายคน/
หมายจับ   

     

7.ควรจัดทําบันทึกยึดทรัพยสินเก่ียวกับคดีใหละเอียด ถูกตอง ครบถวน      
กฎหมายยาเสพติด      
1.ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานสืบสวน   

     

2.ควรบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพ่ือบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ      
3.ควรเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําบัตร ป.ป.ส.เพ่ิมเติมใหเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีปฏิบัติงานในคดียาเสพติด   

     

4.ผูพิพากษาคดียาเสพติดควรแยกออกจากแทงสายงานอ่ืนเหมือนพนักงาน
อัยการ  

     

5.ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสืบสวนเขาถึง
หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล   

     

ขอบพระคุณท่ีทานเสียสละเวลาในการใหขอมูล 

กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ



145 
 

 

 

แบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด 

 
คําชี้แจง: แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด” ของกองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือนําผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงตามความตองการประชาชนตอไป 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง 

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

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ยศ. 
  1. ร.ต.ต. - ร.ต.อ.   2. พ.ต.ต. - พ.ต.อ.   3. พ.ต.อ. พิเศษข้ึนไป 
2. ตําแหนง 

 1. รอง สว.(สอบสวน)   2. สว.(สอบสวน)    3. รอง ผกก.(สอบสวน) 
 4. ผกก.(สอบสวน)    5. รอง ผบก.(สอบสวน)    

3. อายุราชการ.....................ป 

4. ระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในสายงานน้ี จํานวน.......................ป 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวนตอการพัฒนางานสอบสวนคดียาเสพติด   

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

โครงสรางการบังคับบัญชา      
1.ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศน และเปนแบบอยางท่ีดีในฐานะผูนํา      
2.ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสและยอมรับใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดง
ความคิดเห็นในการสอบสวน 

    
 

3.หัวหนาสถานีตํารวจควรรวมรับผิดชอบในสํานวนคดียาเสพติด      
4.ในระดับสถานีตํารวจควรแยกสายงานสอบสวนคดียาเสพติดออกจากคดี
อ่ืนใหชัดเจน   

    
 

5.ควรเพ่ิมจํานวนพนักงานสอบสวนใหเพียงพอตอปริมาณคดียาเสพติด      
6.ควรเพ่ิมขวัญและกําลังใจ อาทิ เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายคดี 
การปฏิบัติงานใหกับพนักงานสอบสวน 

    
 

ขั้นตอนการสอบสวน      
1.พนักงานสอบสวนควรศึกษาหาความรู และฝกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี  

    
 

2.พนักงานสอบสวนควรรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําสํานวนการ
สอบสวนใหครอบคลุม ครบถวน สมบูรณ 

    
 

3.ควรสนับสนุนงบประมาณและยานพาหนะเ พ่ือใช ในการปฏิบัต ิ
งานสอบสวนคดียาเสพติดใหเพียงพอ   

    
 

4.ควรสนับสนุนอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน การตรวจสอบขอมูล
ทะเบียนราษฎร/ขอมูลยานพาหนะ/ประวัติการกระทําความผิดฯ เพ่ือรองรับ
การสอบสวนคดีเก่ียวกับยาเสพติด 

    
 

 สายงานสอบสวน 
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สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
-ดานโครงสรางการบังคับบัญชา …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-ดานข้ันตอนสอบสวน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-ดานข้ันตอนการฟองศาล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-ดานกฎหมายยาเสพติด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

5.ควรขยายหวงเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาและการสอบสวนใหเหมาะสม 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและ
รวดเร็ว 

    
 

6.ควรบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิสํานักงาน
พิสูจนหลักฐาน,สํานักงาน ป.ป.ส.,สํานักงาน ป.ป.ง.,อัยการ,ศาล,สหวิชา
วิชาชีพ เปนตน เพ่ือสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดครบถวนและรวดเร็ว 

    
 

ขั้นตอนการฟองศาล      
1.ผู บังคับบัญชาหรือหัวหนางานสอบสวนควรตรวจสอบสํานวนการ
สอบสวนดวยความรอบคอบและรัดกุม  

    
 

2.พนักงานสอบสวนเจาของคดีควรติดตามคดีจนถึงท่ีสุด       
3.ควรสืบพยานลวงหนาได หากเปนคดีรายสําคัญและเพ่ือประโยชนตอ
พยานท่ีไมใชเจาหนาท่ีรัฐจะไมตองเสียเวลาไปศาลหลายครั้ง 

    
 

4.ควรเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการของอัยการและศาล 

    
 

5.ควรเสนอใหมีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ      
6.การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดท้ังยาเสพติดและคดีฟอกเงิน ในการ
ฟองศาลควรรวมเปนคดีเดียวกัน 

    
 

กฎหมายยาเสพติด      
1.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการในการ
สอบสวนคดียาเสพติด เพ่ือใหเปนทิศทางเดียวกัน 

    
 

2.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการในการ
สอบสวนคดีเสพติดตามคําสั่ง คสช.ฯ/ คดีบําบัดฟนฟู เพ่ือใหเปนทิศทาง
เดียวกัน   

    
 

3.ควรกําหนดรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการในการ
สอบสวนคดียาเสพติดเพ่ือบังคับใชกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ 

    
 

4.ควรจัดทํา รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานสอบสวน 

    
 

5.ควรมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหเจาหนาท่ีตํารวจในสายงานสอบสวนเขาถึง
หลักฐานทางอิเลกทรอนิกสและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล 

    
 

ขอบพระคุณท่ีทานเสียสละเวลาในการใหขอมูล 
กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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แบบสัมภาษณโครงการศกึษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน 

ของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด (สายงานสืบสวน) 
1. ทานคิดว า โครงสร างการบั ง คับบัญชาของการสืบสวนคดียาเสพติดควรเปนอย า ง ไร 
     และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ท านคิดว า ข้ันตอนการปฏิบั ติ ของการสืบสวนคดี ยาเสพติ ดควรมีการพัฒนาอย า ง ไร 
    และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติในการจับกุมคดียาเสพติดควรเปนอยางไร และควรปรับปรุง 
    ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการรวบรวมพยานหลักฐานคดียาเสพติดควรเปนอยางไร 
     และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ทานคิดวากฎหมายคดียาเสพติดควรเปนอยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ    
    ปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

แบบสัมภาษณโครงการศกึษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวน 
ของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด (สายงานสอบสวน) 

1. ทานคิดวาโครงสรางการบัง คับบัญชาของการสอบสวนคดียาเสพติดควรเปนอย าง ไร 
และควรปรับปรงุใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ท านคิดว า ข้ันตอนการปฏิบั ติ ของการสอบสวนคดียาเสพติดควรมีการพัฒนาอย าง ไร 
   และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ทานคิดวาข้ันตอนการปฏิบัติของการฟองศาลคดียาเสพติดควรเปนอยางไร และควรปรับปรุง 
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ทานคิดวากฎหมายคดียาเสพติดควรเปนอยางไร และควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันอยางไร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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รายนามผูใหขอมูลสําคัญ 

 
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสืบสวน 

 1. พ.ต.ท.มนตรี   ภูมิสะอาด รอง ผกก.สส.สภ.เมืองลําพูน 

 2. พ.ต.ท.เฉลิมพล แกววงศวัน รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม 

 3. พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ  รอง ผกก.สส.สภ.แมจัน 

 4. พ.ต.ท.ปรเมศว เมฆสั้น  รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา 

 5. พ.ต.ท.โอภาส  วงษหงส  สว.กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 

 6. พ.ต.ต.ประชัน พรมภา  สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 

 7. พ.ต.ต.เธียรัช กัลยา  สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 

 

เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานสอบสวน 

 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 

 

ผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด 

 1. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 

 2. สํานักงานกฎหมายและคดี 

 3. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

 4. ตํารวจภธูรภาค 7 

 5. สถาบันสงเสริมงานสอบสวน 

 6. กองการเงิน 

 7. สมาคมพนักงานสอบสวน 
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ประมวลภาพการเก็บขอมูลภาคสนาม 
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ประมวลภาพการเก็บขอมูลภาคสนาม 
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