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  ค าน า 

  ในปัจจุบนัสถานการณ์ของโลกทั้งในดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและ
การส่ือสาร มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และจิตวิทยาทางสังคม ซ่ึงทาให้รูปแบบอาชญากรรมสลบัซับซ้อนและ
รุนแรงมากข้ึน ท่ีเรียกว่า “อาชญากรรมรูปแบบใหม่” การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อ
ประชาชนและประเทศเป็นอยา่งมาก การสืบสวนจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้
ต่อการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมท่ีจะตอ้งสืบแสวงหาพยานหลกัฐาน เพื่อให้ได้มาซ่ึง
หลกัฐานจากการกระท าผดิ จนสามารถจบักุมผูก้ระท าผิดมาลงโทษไดน้ั้น การสืบสวนเก่ียวกบัคดียา
เสพติดเก่ียวกบัการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด ซ่ึงถือเป็นการป้องกนัและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดปัญหา
ภายหลงั ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาด การอาศยัช่องว่างจากระบบการขนส่งท่ีเรียกวา่ โลจิสติกส์ ก็
ตาม ท าใหก้ารสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ จึงตอ้งพฒันาประสิทธิภาพการสืบสวน
ให้มีองค์ความรู้แบบเท่าทัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานองค์กรและส่งเสริมพฒันา
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเสริมสร้างพนัธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบติังาน รวมทั้งพฒันา
ระบบบริหารจดัการภายในองค์กรให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้การสืบสวนสามารถ
สนองตอบต่อนโยบายและความตอ้งการของประชาชน 
  ดังนั้น การบริหารงานการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกับขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบ
ล าเลียงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ จึงเป็นตอ้งแบบท่ีสามารถน าไปใชใ้น
การสืบสวนคดียาเสพติดในพื้นท่ีอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความส าคัญของคู่มือการบริหารงาน 
  การบริหารงานของกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค 5 ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบ 4 ด้าน อนัได้แก่ 1) ด้านการบริหารงาน 2) ด้านการปราบปราม 3) ด้านความ
มัน่คง และ 4) ดา้นจเรต ารวจ โดยงานดา้นความมัน่คงนั้นไดค้รอบคลุมถึงอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบั
ขบวนการคา้ยาเสพติด เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติด มีการจ าแนกออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนายทุน กลุ่มผูผ้ลิต กลุ่มผูค้า้รายใหญ่ กลุ่มผูค้า้รายยอ่ย และกลุ่มวตัถุดิบท่ีผลิตสารตั้งตน้ ท าให้
การสืบสวนจบักุมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีลกัษณะใชส้ายสืบเพื่อแสวงหาขอ้มูลและข่าวกรอง โดยมี
รางวลัน าจบัเป็นแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลให้สามารถน าผูก้ระท าผิดมาลงโทษ แต่ในอดีตท่ีผา่น
มาได้มุ่งเน้นวิธีการจับกุมกลุ่มผูเ้สพแล้วน ามาสืบสวนขยายผลไปให้ต้นตอของแหล่งจ าหน่าย 
ปัจจุบนัวิธีการน้ีกลุ่มผูค้า้รายยอ่ยไดมี้การทราบถึงกระบวนการสืบสวนของเจา้หน้าท่ีต ารวจ ส่งผล
ใหมี้การตดัตอนท่ีจะไม่เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถสืบไปถึงกลุ่มผูค้า้ไดเ้ลย อีกทั้งยงัมีระบบผูมี้อิทธิพล
เขา้มาท าใหก้ารขยายผลไม่สามารถด าเนินการไดต่้อไป ต่อมาจึงใชว้ิธีการล่อซ้ือจากกลุ่มผูค้า้รายยอ่ย
และรายใหญ่ ซ่ึงตอ้งใช้เงินจ านวนมากโดยเงินจ านวนเหล่าน้ีมกัจะเกิดการสูญหายและผูท่ี้ใชเ้งินล่อ
ซ้ือตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบท าให้การล่อซ้ือมีปัญหาเก่ียวกบัขั้นตอนวิธีการปฏิบติั การเก็บรักษาเงินล่อ
ซ้ือ การส่งคืนเงิน ตลอดจนการเส่ียงต่อเงินท่ีสูญไป เน่ืองจากกลุ่มผูค้า้ไดใ้ช้วิธีการท่ีสลบัซับซ้อน
มากข้ึน อาทิเช่น ให้มีการจ่ายเงินอีกกลุ่มหน่ึง และอีกกลุ่มหน่ึงส่งมอบของ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ท า
ใหผู้บ้ริหารระดบัสูง ไดต้ระหนกัถึงวธีิการท่ีขบวนการคา้ยาเสพติดไดมี้กรรมวิธีท่ีแยบยลหรือพฒันา
วิธีการคา้แบบใหม่ๆ ข้ึนมา ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงไดอ้าศยัเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการติดตาม 
ตรวจสอบ และสั่งการ นัน่คือ การใชจุ้ดตรวจ ด่านสกดั ท่ีติดกลอ้ง CCTV แบบเรียลไทมเ์ขา้มาช่วย
ในการจดัเก็บขอ้มูล และตรวจสอบ ติดตามขบวนการกลุ่มผูค้า้ยาเสพติดท่ีตอ้งสงสัย ถึงอยา่งไรก็ตาม 
การแพร่ระบาดก็ยงับงัเกิดข้ึนอยู่อยา่งต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปในทุกพื้นท่ี ดงัจะเห็นไดจ้าก
ผลการจบักุมกลุ่มผูค้ ้ารายใหญ่ และรายย่อย พบว่า เม่ือมีการขยายผลการจบักุมและสืบสวนหา
แหล่งท่ีมา ส่วนใหญ่มาจากเส้นทางในภาคเหนือร้อยละ 90 ท าให้ผูบ้ริหารระดบัสูงไดต้ั้งขอ้สังเกต
ท่ีวา่ “ท าไมจึงมีการแพร่ระบาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และการแพร่ระบาดนั้นใชว้ธีิการอยา่งไร”  
  จากค าถามขอ้สังเกต ท าให้มองเห็นวา่ การแพร่ระบาดจะตอ้งมีการล าเลียงยาเสพติดจากตน้
ทางไปสู่ยงัปลายทาง ซ่ึงจะมีวิธีการท่ีหลากหลายทั้งการล าเลียงด้วยตนเอง หรือ การล าเลียงด้วย
วิธีการอาศยัไปกบัระบบขนส่ง ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีจะข้ึนอยู่กบัปริมาณของยาเสพติดให้โทษ ส าหรับ
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การล าเลียงด้วยตนเองก็จะมีการเส่ียงและท าเป็นกระบวนการ ตั้งการรถขนส่ง กลุ่มผูคุ้ม้กนั กลุ่ม
ผูติ้ดตามเฝ้าระวงั และกลุ่มประสานงาน โดยวิธีการเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัสายลบัเขา้ไปด าเนินการ 
แต่ปัจจุบนักลบัพบวา่วธีิใหม่เกิดข้ึน นัน่คือ วธีิการขนล าเลียงยาเสพติดโดยใชร้ะบบโลจิสติกส์ ไม่วา่
จะเป็นการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ขบวนการคา้ยาเสพติดไดอ้าศยัระบบขนส่งเหล่าน้ี
มาเป็นวิธีการหน่ึง ท าให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการสืบสวนยากต่อการปฏิบติังาน เช่น การตรวจ
คน้ การอายดัส่ิงของในระบบขนส่ง ซ่ึงกฎหมายไม่ไดใ้หอ้  านาจกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจไว ้ท าให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตอ้งแสวงหารูปแบบการบริหารการสืบสวนคดียาเสพติดแบบเชิงรุกข้ึน  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผูบ้ริหารได้เล็งเห็นถึงจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งต้นทางของ
ระบบโลจิสติกส์ อนัไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นแหล่งบริการขนส่งครบวงจรทั้งทางบกและทาง
อากาศ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการท าธุรกรรมทางการเงินเก่ียวกบัการซ้ือขาย การโอนเงิน ส่งผล
ให้ผูบ้ริหารไดท้  าการก าหนดการศึกษารูปแบบการบริหารการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวน
การคา้ยาเสพติดลกัลอบล าเลียงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีเร่ิมจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการคา้ยาเสพติด ขอ้มูลผูป้ระกอบการ ขอ้มูลพนกังานและประวติัการท างานของ
คนงานในระบบโลจิสติกส์ รวมถึงระบบการเงินของธุรกรรมในโลจิสติกส์ ตลอดจนเส้นทางจาก     
ผูส่้งไปยงัผูรั้บปลายทาง เพื่อน ามาวิเคราะห์และเฝ้าติดตามในการขยายผล โดยอาศัยหลักการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งขบวนการยาเสพติด และการสืบสวนวิธีการขนส่งต่างๆ เพื่อ
น ามาวางแผนป้องกนัปราบปรามยาเสพติดมิให้หลุดรอดแพร่ระบาดไปยงัพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ ได ้อีก
ทั้งยงัเป็นการสืบสวนเพื่อหาแหล่งตน้ตอมิให้เกิดการเคล่ือนยา้ยยาเสพติดได้โดยง่าย ดงันั้น การ
บริหารการสืบสวนลกัษณะน้ีจึงเป็นการปฏิบติังานแบบเชิงรุกท่ีจะศึกษาวิธีการขนล าเลียงยาเสพติด
โดยใช้กระบวนการโลจิสติกส์ท่ีมีอยู่ในแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนวิธีการประสานงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือเชิงนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงทุกหน่วยงานให้เกิดความตระหนกัถึงอ านาจหนา้ท่ีต่อส่วน
ร่วมในการป้องกนัและท าลายยาเสพติดใหห้มดไป 
 
วตัถุประสงค์ของคู่มือการบริหารการสืบสวน 
 1.  เพื่ออธิบายลกัษณะงานและขั้นตอนปฏิบติังานในการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวน
การคา้ยาเสพติดลกัลอบล าเลียงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.  เพื่ออธิบายปัญหาและอุปสรรคการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวนการคา้ยาเสพติด
ลกัลอบล าเลียงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
  3.  เพื่อน าเสนอแนวทางการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวนการคา้ยาเสพติดลกัลอบ
ล าเลียงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 
ความส าคญัของงานและการบริหารงาน 

 
 การสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบล าเลียงยาเสพติดไปกับ
ระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ คือ การสืบสวนและตรวจสอบ 
เฝ้าระวงัเพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดจากแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง
ได ้รวมทั้งน าผูก้ระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นภารกิจอนัส าคญัอย่างยิ่ง โดยในอดีตท่ี
ผา่นมายงัมีการสืบสวนจบักุมเฉพาะตวับุคคล และกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด แต่ยงัมีการแพร่
ระบาดเกิดข้ึนอย่างมากมาย ท าให้มองเห็นว่าการสืบสวนจบักุมผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดอย่าง
เดียวนั้น มิอาจสกดักั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ในการสืบสวนคดียาเสพติดมาเป็น
ระยะเวลานาน พบวา่ การเคล่ือนยา้ยยาเสพติดนั้นเกิดข้ึนในรูปแบบของขบวนการโดยอาศยัวิธีการ
ต่างๆ เช่น การขนล าเลียงยาเสพติดโดยใชค้น  กลุ่มขบวนการผูคุ้ม้กนั ผูมี้อิทธิพล รวมทั้งการขนส่ง
กบัสินคา้ต่างๆ ตลอดจนการขนส่งท่ีอาศยัระบบขนส่งมวลชนของรัฐ ซ่ึงวิธีการไดมี้การเปล่ียนแปลง
ไปเพื่อมิใหถู้กจบักุมไดง่้าย และการจบักุมสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ รายใหญ่ และรายยอ่ย 
สอดคลอ้งกบัผลการจบักุมท่ีพบวา่ แต่ละคร้ังท่ีมีการจบักุมแหล่งพกัยาสามารถจบักุมไดค้ร้ังละไม่ต ่า
กวา่ 1 แสนเม็ด ปรากฏการณ์น้ีเองท าให้ตอ้งหนักลบัมาตั้งค  าถามวา่ ส่ิงเหล่าน้ีหรือยาเสพติดจ านวน
มากน้ี มีการเดินทางไปไดอ้ยา่งไร จากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง  
  จากการขยายผลและการสืบสวน ท าให้ทราบว่า ขบวนการคา้ยาเสพติดไดอ้าศยัระบบการ
ขนส่งท่ีเรียกวา่ ระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงถือเป็นวิธีการอยา่งหน่ึงของขบวนการคา้ยาเสพติด เพราะความ
เส่ียงในการถูกจบัมีน้อย คุ้มต่อการลงทุน และไม่สามารถขยายผลไปถึงกลุ่มนายทุนได้ ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารจึงไดท้ราบถึงปัญหาเก่ียวกบัการสกดักั้นการขนส่งล าเลียงและการจบักุมยาเสพติดดงักล่าว 
เน่ืองจากกฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและติดตามเก่ียวกับระบบโลจิสติกส์ของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่ครอบคลุม และไม่สามารถใชอ้ านาจท่ีกา้วล่วงกบัอ านาจของหน่วยงานอ่ืนๆ ได้
ดงันั้น ผลเสียจึงเกิดข้ึนอยา่งมหาศาล กล่าวคือ เม่ือระบบการขนส่งล าเลียงของขบวนการคา้ยาเสพติด
สามารถครอบคลุมทั้งระบบและมีอิทธิพลสูง ยอ่มจะท าให้ยากต่อการตรวจสอบติดตามหรือท าลาย
เครือข่ายของขบวนการคา้ยาเสพติดได ้ดงัเช่น กลุ่มขบวนการคา้ยาจะไดอ้าศยักฎหมายคุม้ครองสิทธ์ิ 
การตรวจสอบเก่ียวกบัตรวจคน้ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีอยา่งจ ากดั ตลอดจนการใช้อิทธิพลจากกลุ่ม
แรงงานเขา้เพื่อเป็นเกราะป้องกนัมิใหถู้กติดตามและตรวจสอบได ้
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บทบาทหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบด้านการสืบสวนคดียาเสพติด (ด้านโลจิสติกส์) 
  หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีส าคญัของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีรับผิดชอบด้านการสืบสวนและ
ป้องกนัปราบปรามยาเสพติด ควรจะตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของการสืบสวน เพื่อหา
แนวทางการบริหารการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวนการคา้ยาเสพติดลกัลอบล าเลียงยาเสพติด
ไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 
 1. ระดับหน่วยงาน  เป็นระดบัท่ีส าคญัอยา่งมาก ท่ีจ  าเป็นตอ้งมองเห็นและให้ความส าคญัท่ี
เนน้หนกัในการขบัเคล่ือนทุกภาคส่วนใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นหน่วยงานท่ีตอ้ง
พลวตัรทางด้านก าลงัพล งบประมาณ องค์ความรู้ ระเบียบการปฏิบติั และนโยบาย เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวนคดียาเสพติดเกิดการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบในทิศทางเดียวกนัได ้
โดยการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานองคก์รท่ีรับผิดชอบ ก าหนดลกัษณะงานให้เกิดความชดัเจน มี
ผูรั้บผิดชอบในการขบัเคล่ือนและจดัหาบุคลากร พร้อมการสนับสนุนงบประมาณให้เกิดความ
สะดวกต่อการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีแต่ละหน่วยงานใน
สังกดัและแต่ละบุคคลท่ีรับผดิชอบเกิดการปฏิบติัท่ีดีต่อไป 
 
 2. ระดับผู้บริหาร  มีบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเพื่อให้
การปฏิบติัเกิดรูปธรรมท่ีเห็นแบบเชิงประจกัษ์ โดยผูบ้ริหารตอ้งมองเห็นทั้งระบบ เช่น การบริหาร
อตัราก าลงั การบริหารและสนบัสนุนงบประมาณ การก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสม การสร้างและ
พฒันาองค์ความรู้แบบเท่าทนัต่อสถานการณ์ การสนบัสนุนโดยน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารจึงมีความส าคญัในภาพรวมท่ีจะต้องน าเอาขอ้มูลมาใช้
ในการตดัสินใจและสั่งการ รวมทั้งเป็นผูป้ระสานงานในระดบัต่างหน่วย เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้ง
ค านึงถึงหลกัการบริหารงาน ดงัน้ี คือ 
   1) การวางแผน (Planning) เป็นการเลือกวิธีการท างานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ขององค์การ และก าหนดว่าจะท างานนั้นอยา่งไร โดยการวางแผนการท างานร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพื่อจดัเก็บข้อมูล และการประสานถึงอ านาจหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวงั
ผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัขบวนการยาเสพติด 
    2) การจดัองค์กร (Organization) ผูบ้ริหารจะได้น าเอาแผนงานท่ีก าหนดไว ้มา
ก าหนดหนา้ท่ีส าหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะปฏิบติัภายในองคก์ร เป็นการเร่ิมตน้ของกลไกใน
การน าเอาแผนงานไปสู่การปฏิบติั โดยการเชิญหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นคณะท างาน เพื่อ
อาศยัอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีมีอยูใ่นการสืบสวน       
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    3) การน า (Leading) เก่ียวขอ้งกบัการจูงใจ ภาวะผูน้ า และการส่ือสารระหวา่งบุคคล
ในองค์กรเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ตามตอ้งการ โดยผูบ้ริหารจะไดมี้การจดัสัมมนา
เพื่อให้ผูบ้ริหารในองค์กรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาเก่ียวกับขบวน
การคา้ยาเสพติดท่ีใชร้ะบบโลจิสติกส์เพื่อการคา้ยา 
    4) การควบคุม (Controlling) ผูบ้ริหารไดมี้ก าหนดหนา้ท่ีชดัเจน โดยมีการจดัชุด
ปฏิบติัการเพื่อควบคุมการท างานและการสั่งการ ตลอดจนการควบคุมการประสานงานระหว่าง
องคก์รในจงัหวดั โดยผลการด าเนินงานจะมีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานวดัผลการท างาน  
 
 3. ระดับผู้ประสานงาน  บทบาทหน้าท่ีของผูป้ระสานงานมีลกัษณะเป็นการประสานงาน
ระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงและเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติั เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสั่งการกบั
ผูรั้บผดิชอบใหป้ฏิบติัตาม เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั หากขอ้มูลและการประสานงานเกิดการผิดพลาด
ย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีผิดพลาดด้วยเสมอ ดงันั้น การประสานงานจึงตอ้งเน้นความร่วมมือ
และร่วมใจเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 
 
 4. ระดับผู้ปฏิบัติ/เจ้าหน้าที่  ลกัษณะบทบาทท่ีเกิดข้ึนในระดบัผูป้ฏิบติัหรือเจา้หน้าท่ี มี
ความส าคญัอยา่งมากเช่นกนั นัน่คือ การสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจาก
การปฏิบติังานน้ีมีความเส่ียงต่อการด าเนินงาน ไม่ว่าด้านกฎหมายท่ีล้าหลงั อ านาจหน้าท่ีท่ีจ  ากดั 
ส่งผลต่อการปฏิบติังานอยา่งมาก อีกทั้งขอบเขตการด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีจ  ากดัน้ี หากมีการ
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนอยา่งต่อเน่ืองแลว้อาจส่งผลต่อการกระท าผิดต่อหนา้ท่ีได ้ซ่ึงถือเป็นความ
เส่ียงอยา่งมาก ดงันั้นในฐานะผูบ้ริหารควรจะตอ้งระมดัระวงั และใชอ้ านาจตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีอยู่
จากกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้เพื่อป้องกนัและปกป้องเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานได ้
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารรับผดิชอบ 
  ข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
  1. ก่อนเกดิเหตุ 
   1.1 การก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติั 
  1.2 การก าหนดโครงสร้างองคก์ร 
  1.3 การก าหนดลกัษณะงานและผูรั้บผดิชอบ 
  1.4 การรายงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
  1.5 การประสานงานและการสั่งการ 
  1.6 การติดตามและประเมินผล 
 2. ขณะเกดิเหตุ 
   2.1 การบริหารจดัการและสนบัสนุน 
  2.2 การตดัสินใจ 
  2.3 การบริหารสั่งการ 
  2.4 การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 3.  หลงัเกดิเหตุ 
  3.1 การติดตามตรวจสอบ 
  3.2 การประชุมสรุปผล/แนวทางแกไ้ข 
  3.3 การรายงานและปรับปรุงวธีิด าเนินงาน 
  3.4 การจดัท าระบบการสืบสวนขยายผล 
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  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสืบสวนคดียาเสพติดเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบ
ล าเลยีงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจังหวดัเชียงใหม่  มีดงัน้ี  
   

การสืบสวนคดียาเสพติดเกีย่วกบัขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบล าเลยีงยาเสพติด 
ไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจังหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นตอนที่ 1 การสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวนการคา้ยาเสพติดลกัลอบล าเลียงยาเสพ
ติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
  1. การสืบสวนจากแหล่งข่าว / สายลบั 
  2. การสืบสวนจากผูถู้กจบักุมคดียาเสพติด ดา้นพฤติกรรมและพฤติการณ์ อนัเป็น
วธีิการในการด าเนินงานดา้นการคา้ของกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติด 
   3. เอกสารของกลุ่มขบวนการคา้ยาและผูเ้สพยาเสพติด 
  4. จากรายงานผลการปรากฏจากสถานท่ีพบยาเสพติด 
  5. สถานประกอบเอกชนท่ีด าเนินกิจการขนส่งในจงัหวดัท่ีไดรั้บอนุญาต และไม่ได้
รับอนุญาต เช่น บริษทัขนส่งผูโ้ดยสาร บริษทัขนส่งสินคา้ ผูป้ระกอบการคา้ต่างๆ (สินคา้เกษตร 
สินคา้อิเล็กทรอนิกส์) 
  6. สถานประกอบการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเก่ียวกบัระบบการขนส่ง เช่น รถไฟ 
ไปรษณีย ์ 
   7. กลุ่มบุคคลพน้โทษ 
 
 
 

การสบืสวนคดี

ยาเสพตดิ

ด้วยโลจิสติกส์ 

การเก็บ

รวบรวมข้อมลู 

การวเิคราะห์

ข้อมลูและการ

เฝ้าระวงั 

การติดตอ่

ประสานงาน 

การรายงาน 

สรุป และขยาย

ผล 
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  ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวนการคา้ยาเสพ
ติดลกัลอบล าเลียงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
   1. ขอ้มูลจากสายลบั 
  2. ขอ้มูลจากแหล่งข่าวเปิด (ท่ีมาจากผลการจบักุมในพื้นท่ีอ่ืนๆ ) 
  3. ขอ้มูลทะเบียนรถ  
  4. ขอ้มูลทะเบียนประวติัอาชญากร บุคคลพน้โทษ 
  5. ขอ้มูลจากสถานประกอบการ ดา้นตรา ทะเบียนการคา้  
  6. ขอ้มูลบุคลากรและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในสถานประกอบการ 
  7. ขอ้มูลจากเคร่ืองมือติดตามพิกดั (GPS) เส้นทางเดินรถ และระยะเวลาในการ
เดินทางของรถ  
  8. ข้อมูลผูส่้งและผูรั้บ เก่ียวกับประวติัการส่งสินค้า (ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
บุคคล และสินคา้ท่ีเส่ียงต่อการกระท าผดิ ตลอดจนท่ีอยูข่องผูรั้บส่ง) 
   9. ขอ้มูลเบอร์โทรศพัทแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานประกอบการ 
 
  ขั้นตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการเฝ้าระวงั  
  1. วเิคราะห์การใหบ้ริการขนส่ง 
  2. วิเคราะห์สถิติปริมาณการรับส่งสินคา้ (ท าให้มองเห็นถึงการเปล่ียนแปลงการ
ขนส่งของกลุ่มผูค้า้ยา และวธีิการใชข้นส่งแต่ละคร้ัง) 
  3. วเิคราะห์เส้นทางการขนส่ง 
  4. วิเคราะห์รายได้และแหล่งเงินทุนของผู ้ประกอบการ รวมทั้ งหุ้นส่วนของ
ผูป้ระกอบการ 
  5. วเิคราะห์แนวโนม้และแหล่งขนส่งกบัผลการจบักุมท่ีผา่นมา 
  6. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระบบการขนส่งกบัพฤติการณ์ พฤติกรรมของ
ผูค้า้ยาเสพติด กลุ่มขบวนการ และวธีิการไดม้าของยาเสพติด 
   
  ขั้นตอนที ่4 การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานหลกั 
   1. การประชุมช้ีแจงการบูรณาการหน่วยงานเพื่อก าหนดนโยบายการปฏิบติังานและ
วธีิการปฏิบติังานในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดร่วมกนัทุกภาคส่วน (MOU) 
   2. การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและขอบเขตการท างานของหน่วยงานแต่ละหน่วยอยา่ง
บูรณาการ โดยมอบหมายผูรั้บผดิชอบและผูป้ระสานงาน 
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  3. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมและการรับส่งขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มขบวนการคา้ยา
เสพติด 
  4. การสร้างระบบการประสานงาน เบอร์โทรศพัท์ และเคร่ืองมือส่ือสารในการ
ประสานงานการปฏิบติั 
  5. การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  
  ขั้นตอนที ่5 การสรุปผล รายงาน และการขยายผล 
   1. จดัท าสรุปผลการวเิคราะห์รายวนั รายสัปดาห์ และรายเดือน (วงรอบ) 
  2. จดัท ารายงานผลความเคล่ือนไหวและความเส่ียงของกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติด
ท่ีมีพฤติการณ์และพฤติกรรม เพื่อให้มีการติดตามและเฝ้าระวงัของหน่วยงานหรือผูป้ระกอบการ
ต่างๆในพื้นท่ีแต่ละจงัหวดั 
  3. จดัท ารายงานผลการเช่ือมโยงผลการจบักุมกบัแหล่ง หรือสถานประกอบการท่ีมี
การรับจา้งขนส่ง รวมผูเ้ก่ียวขอ้งกบักลุ่มคา้ยาเสพติด เช่น บุคคลพน้โทษ กลุ่มผูข้บัรถรับจา้ง เป็นตน้ 
  4. สรุปผลและประชุมช้ีแจงถึงความเส่ียงถึงสถานการณ์การล าเลียงขนส่งยาเสพติด
ของกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติด กบัหน่วยงาน และผูป้ระกอบการกิจการขนส่ง 
  5. การสั่งการและติดตาม ผูท่ี้ถูกจบักุมและความเช่ือมโยงของกลุ่มผูค้า้ยา ตลอดจน
รถ ตราสัญลกัษณ์ ของสถานประกอบการท่ีมีการถูกจบักุม 
 
  จากขั้นตอนการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงจะตอ้งมีการปฏิบติังานใหบ้งัเกิดผล และบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จึงไดมี้การก าหนดวธีิปฏิบติังานของต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี คือ 
 1. ศึกษาขบวนการคา้ยาเสพติดในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบการระบบโลจิสติกส์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. ตรวจสอบประวติัเก่ียวกบัพนกังาน 
 4. ตรวจสอบบญัชีการขนส่งและขอ้มูลการขนส่งสินคา้ประเภทต่างๆ ท่ีมีความเส่ียง 
 5. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อตรวจสอบขอ้มูลของผูรั้บ ผูส่้ง กบับญัชีกลุ่มขบวน
การคา้ยาเสพติดใหโ้ทษ 
 6. ติดตามพฤติกรรมกลุ่มขบวนการ และพนกังานขบัรถ เก่ียวกบัจุดรับ-ส่งสินคา้ และพกัคา้ง
คืน โดยดูจาก GPS ของบริษทัฯ ท่ีมีการควบคุมเส้นทางการเดินรถทุกระยะ กบัแหล่งพกัยาเสพติดท่ี
สายลบัมีการแจง้ไว ้



 

13 

 7. ประชุมและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อออกแบบระบบการป้องกนัและสกดั
กั้นการลบัลอบน าส่ิงผดิกฎหมายหรือยาเสพติด 
 8. แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีผูช่้วยเหลือหรือคณะท างานเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษ โดยอาศยัอ านาจ
ตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และเจา้หนา้ท่ีของ ปปส. เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่งขอ้มูล 
 9. จดัท าระบบฐานขอ้มูล และระบบวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบ
และติดตาม ตลอดจนการเฝ้าระวงัในการขนส่งล าเลียงยาเสพติดใหโ้ทษ 
  10. สร้างรูปแบบและวิธีการสืบสวน ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวดัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความ
รับผดิชอบต ารวจภูธรภาค 5  
 
นิยามศัพท์ 
  การสืบสวนคดียาเสพติดเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติด  หมายถึง การสืบเสาะแสวงหา
ขอ้มูลพยานหลกัฐานเก่ียวกบัการกระท าความผิดดา้นยาเสพติดของกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติด ท่ีมี
การกระท าผิดในการลกัลอบน าเขา้สารเสพติด การผลิต การคา้และจ าหน่ายหน่ายเสพติด ท่ีมีบุคคล 
กลุ่มบุคคล กลุ่มนายทุน กลุ่มคุม้กนัล าเลียง และกลุ่มขนส่งล าเลียง ร่วมด าเนินการเพื่อให้ยาเสพติด
จากกลุ่มผูผ้ลิตไปสู่ยงัผูเ้สพได ้
 
  ขบวนการค้ายาเสพติดลกัลอบล าเลยีงยาเสพติด หมายถึง  วธีิการหรือรูปแบบการด าเนินการ
ของกลุ่มผูเ้สพ ผูค้า้ ผูผ้ลิต นายทุน และผูข้นส่งล าเลียง ท่ีเป็นการแสวงหาแนวทางเพื่อใหก้ารลกัลอบ
ล าเลียงบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบง คือ (1) การลกัลอบล าเลียงยาเสพติดประเภทสาร
ตั้งตน้เพื่อน าไปสู่การผลิตยาเสพติด และ (2) การลกัลอบล าเลียงยาเสพติดประเภทของยาท่ีไดท้  าการ
ผลิตแลว้ไปสู่ยงักลุ่มผูค้า้ และผูเ้สพ หรือไปยงัแหล่งพกัยาเสพติด 
 
  การลักลอบล าเลียงยาเสพติดระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง วิธีการขนส่ง
ทางบก อนัไดแ้ก่ รถรับจา้งขนส่งคา้ ไปรษณีย ์บริษทัขนส่ง บริษทัเดินรถ รถตูเ้ช่าเหมา เป็นตน้ หรือ
การขนทางอากาศ คือ เคร่ืองเช่าเหมาล า การส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน การเดินทางโดยเคร่ืองบิน เป็น
ตน้ ซ่ึงกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติดไดอ้าศยัช่องทางกฎหมายและวธีิการน ายาเสพติดหรือสารตั้งตน้ไป
ยงัเป้าหมายหรือแหล่งพกัยาเสพติด โดย 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์ปัญหา 
 
  ประเทศไทยประสบกบัปัญหายาเสพติดทั้งในดา้นการเป็นพื้นท่ีผลิต การเป็นพื้นท่ีการคา้ 
การเป็นพื้นท่ีแพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยมีตวัยาหลกัท่ีประสบปัญหาคือ ฝ่ิน 
เฮโรอีน กญัชา ยาบา้ สารระเหย โคเคน เอค็ซ์ตาซ่ี และสารเสพติดประเภทวตัถุออกฤทธ์ิบางชนิด 
  การเป็นพืน้ทีผ่ลติ  
  เน่ืองจากประเทศไทย มีส่วนท่ีติดกบัพื้นท่ีสามเหล่ียมทองค า ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดท่ี
ส าคญัของโลกแห่งหน่ึง จึงท าให้ไทยมีส่วนในการผลิตยาเสพติดประเภทฝ่ิน และเฮโรอีน ซ่ึงผลิต
มากในพื้นท่ีสามเหล่ียมทองค า นอกจากนั้นแลว้ ในปัจจุบนัยงัมีการผลิตยาบา้ ในพื้นท่ีสามเหล่ียม
ทองค าด้วย ยาเสพติดท่ีมีการผลิตในประเทศไทยอีกชนิดหน่ึง คือ  กญัชา ซ่ึงมีมากในภาคอีสาน 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการเป็นแหล่งผลิตของประเทศไทยนั้น ในปัจจุบนัไดล้ดปริมาณลงอยา่งมาก 
โดยเฉพาะฝ่ิน เฮโรอีน และกญัชา จนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถควบคุมได ้ในส่วนของการผลิตยาบา้ ได้
มีการยา้ยแหล่งผลิตไปอยูใ่นประเทศเพื่อนบา้นเป็นส่วนใหญ่  
  การเป็นพืน้ทีก่ารค้า  
  ประเทศไทยมีการคา้ยาเสพติดท่ีส าคญั 3 ชนิด คือ การคา้เฮโรอีน การคา้กญัชา การคา้ยาบา้  
การคา้เฮโรอีน กระจายอยูบ่ริเวณพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณท่ีติดกบัสามเหล่ียมทองค า 
พื้นท่ี กทม. ภาคใต ้และข่ายงานต่างประเทศ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัข่ายงานภายในประเทศ รวมทั้งชนกลุ่ม
น้อยในพื้นท่ีสามเหล่ียมทองค า เฮโรอีนส่วนใหญ่ จะถูกล าเลียงไปยงัต่างประเทศ แต่บางส่วน
จ าหน่ายในตลาดภายในประเทศไทย ในปัจจุบนั เครือข่ายการคา้เฮโรอีน ถูกเจา้หน้าท่ีจบักุมและ
ท าลายลงไดห้ลายเครือข่าย บางกลุ่มหยดุด าเนินการ บางกลุ่มไปคา้ยาบา้แทน 
  การคา้กญัชา อยูใ่นพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กทม. ภาคใตพ้ื้นท่ีด าเนินการส่วนใหญ่อยู่
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กญัชาท่ีรวบรวมไดจ้ะส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลกัปัจจุบนักล่าวได้
วา่การคา้กญัชาลดนอ้ยลงมาก กลุ่มผูค้า้จะไปด าเนินการในประเทศเพื่อนบา้น การคา้ในประเทศส่วน
ใหญ่เพื่อใชเ้สพภายในประเทศ  
  การคา้ยาบา้ ยาบา้ไดแ้พร่กระจายอยูใ่นทุกภูมิภาค ผูค้า้มีกระจายอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆตั้งแต่ระดบั
รายใหญ่ ระดบักลาง และระดบัยอ่ยในพื้นท่ีแพร่ระบาด เครือข่ายการคา้ยาบา้ ไม่มีการจดัองคก์รท่ี
ชดัเจนเหมือนกบัเฮโรอีนและกญัชา แมแ้ต่นกัคา้รายย่อยบางคร้ัง ก็สามารถไปจดัหายาเสพติดจาก
พื้นท่ีผลิต บริเวณสามเหล่ียมทองค าคร้ังละเป็นปริมาณมากได ้ 
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  การเป็นพืน้ทีแ่พร่ระบาด  
  ยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดในประเทศไทย ประกอบดว้ย ฝ่ิน เฮโรอีน กญัชา ยาบา้ สารระเหย 
โคเคน ยาอี และวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทบางชนิด เช่น จ าพวกยานอนหลบั อยา่งไรก็ตาม กล่าว
ส าหรับการแพร่ระบาดแลว้ ตวัยาหลกัคือ ฝ่ิน เฮโรอีน กญัชา ยาบา้ สารระเหย โคเคน เอ็คซ์ตาซ่ี ยาเค 
โดยฝ่ินและเฮโรอีน เคยเป็นยาเสพติด ท่ีแพร่ระบาดรุนแรงในอดีต แต่ปัจจุบนัลดระดบัลง ฝ่ินคงมี
แพร่ระบาดเฉพาะกลุ่มชาวเขา เฮโรอีนแพร่ระบาดในกลุ่มเสพเดิม ตวัยาท่ีแพร่ระบาดมาก และมี
ปัญหาในระดบัรุนแรง คือ ยาบา้ ซ่ึงแพร่กระจายเป็นวงกวา้ง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นกัเรียน
นกัศึกษา ส าหรับโคเคน เอ็คซ์ตาซ่ี และยาเค การแพร่ระบาดจ ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มเยาวชน ผูใ้ช้ใน
สถานบนัเทิง และกลุ่มวยัรุ่มท่ีฐานะดี ส่วนสารระเหย จะแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนอก สถานศึกษา 
ส่วนใหญ่จะอยูใ่นพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
  การเป็นทางผ่านยาเสพติด  
  การท่ีประเทศไทยมีส่วนท่ีติดกบัสามเหล่ียมทองค า และการคมนาคมภายในประเทศมีความ
สะดวก โดยเฉพาะการขนส่งทางบกและทางอากาศ จึงมีการลักลอบล าเลียงยาเสพติด ทั้ งท่ี
ภายในประเทศและไปต่างประเทศ โดยเฉพาะการลกัลอบล าเลียงเฮโรอีนไปต่างประเทศ เช่น อเมริกา 
ออสเตรเลีย และยโุรป นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการลกัลอบเลียงกญัชาจากทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มายงักรุงเทพฯ ส่งไปต่างประเทศ โดยทางเรือหรือส่งลงทางใตไ้ปยงัประเทศมาเลเซีย และต่อไปยงั
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ญ่ีปุ่น อเมริกา และประเทศในยโุรป บางประเทศ  
   
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย มี 3 ปัญหา คือ 
  ประกอบดว้ยปัญหา 3 ลกัษณะ คือ การผลิต การคา้/ล าเลียง และการแพร่ระบาด  
   1. สถานการณ์การผลติยาเสพติด 
  ประเทศไทยประสบกบัปัญหาการผลิตยาเสพติดท่ีส าคญั 4 ชนิด คือ ปัญหาการผลิต ฝ่ิน 
เฮโรอีน กญัชา และแอมเฟตามีน 
      1.1 สถานการณ์การผลิตฝ่ิน จากการท่ีไทยไดด้ าเนินการควบคุมการผลิตฝ่ิน ส่งผลให้
พื้นท่ีการผลิตฝ่ินในประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลงทุกปี จนอยูใ่นภาวะท่ีสามารถควบคุมการขยายตวั
ของปัญหาดงักล่าวได ้
      1.2 สถานการณ์การผลิตเฮโรอีน การลกัลอบตั้งแหล่งผลิตเฮโรอีนในประเทศมีแนวโนม้
ลดจ านวนลงทุกปี เน่ืองจากการลดลงของผลผลิตฝ่ินภายในประเทศและการปราบปรามของ
เจา้หนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
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      1.3 สถานการณ์การผลิตกญัชา การลกัลอบผลิตกญัชาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือลด
ความส าคญัลงไปยงัภาคอ่ืน ๆ แทน และผลผลิตกญัชามีจ านวนลดลงเน่ืองจากการปราบปรามตดัฟัน
ท าลายอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
      1.4 สถานการณ์การผลิตแอมเฟตามีน เป็นปัญหาท่ีมีแนวโนม้ ขยายตวัรุนแรงมากข้ึน โดย
จะมีทั้งผลิตหวัเช้ือแอมเฟตามีน และผลิตแอมเฟตามีนอดัเม็ด เพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นหลกั 
พื้นท่ีท่ีมีการลกัลอบตั้งแหล่งผลิตแอมเฟตามีนส่วนใหญ่เป็นจงัหวดัในภาคกลางท่ีกระจายอยูร่อบ ๆ 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
  2. สถานการณ์การค้ายาเสพติด  
  ปัญหาการคา้ยาเสพติดมีความหมาย รวม 3 ลกัษณะปัญหา คือ ปัญหาการน าเขา้ยาเสพติดจาก
ต่างประเทศ ปัญหากลุ่มหรือขบวนการคา้ยาเสพติด และปัญหาการลกัลอบน ายาเสพติดออกนอก
ประเทศ 
      2.1 ปัญหาการน าเขา้ยาเสพติดจากต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทย ยงัมีการลกัลอบน ายาเสพ
ติดเขา้สู่ประเทศไทยมากเช่นเดียวกบัปีก่อนๆ โดยเขา้มาทางประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศ
ไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 
      2.2 ปัญหากลุ่มการคา้/ขบวนการคา้ยาเสพติด ขบวนการคา้ยาเสพติด ยงัคงมีความ
เคล่ือนไหวอยา่งมาก ตามสัดส่วนของการเพิ่มข้ึนของปริมาณยาเสพติดจากต่างประเทศขบวนการคา้
ยาเสพติดท่ีถูกก าหนดเป็นนโยบายส าคญัของการปราบปรามยาเสพติดของไทยในปี 2527 คือ ขบวน
การคา้แอมเฟตามีน ซ่ึงถือเป็นกลุ่มการคา้ยาเสพติดประเภทเดียวท่ีมีการจ าหน่ายให้ประชากรใน
ประเทศไทยตรง แมจ้ะมีการปราบปรามแหล่งผลิตไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่ก็ท  าให้หยุดชะงกั การ
ขยายตวัของการบริโภคแอมเฟตามีนไดเ้พียงระยะสั้น หลงัจากนั้นก็จะมีกลุ่มผูค้า้แอมเฟตามีนราย
ใหม่เขา้มาทดแทนอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีการคา้แอมเฟตามีนยงักลายเป็นการคา้แบบครบวงจรท่ี
ครอบคลุมทั้งในด้านการผลิตการคา้ และการจ าหน่ายไปยงัตลาดมากข้ึนในทุกภาคของประเทศ 
สภาพการณ์ดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่ปัญหากลุ่มการคา้แอมเฟตามีนจะเป็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน
ส าหรับประเทศไทยในอนาคต 
  ปัญหาการลกัลอบน ายาเสพติดออกนอกประเทศ เส้นทางการลกัลอบส่งยาเสพติดออกจาก
ประเทศไทย ยงัคงเป็นท่ีนิยมของกลุ่มการคา้ยาเสพติดต่างประเทศอยู่มาก ทั้งน้ีเป็นเพราะความ
สะดวกของเส้นทางการคมนาคมในประเทศ เช่น เส้นทางการส่งออกทางท่าอากาศยานกรุงเทพ โดย
ลกัลอบส่งออกยาเสพติดทั้งทางดา้นคลงัสินคา้ และส่งออกโดยบุคคลผูโ้ดยสารเคร่ืองบิน นอกจากน้ี 
ยงัมีเส้นทางการลกัลอบส่งออกยาเสพติดทางท่าเรือคลองเตย และการส่งออกยาเสพติดทางภาคใต้
ผา่นไปยงัประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและน ้า เป็นตน้ 
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  3. สถานการณ์การแพร่ระบาด  
  ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยปรากฎรุนแรงมากข้ึน ทั้งในด้านจ านวน
ประชากรและประเภทของยาเสพติดท่ีใชเ้สพ 
      3.1 ประชากร ชุมชนทั่วประเทศเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีสัดส่วนของพื้นท่ีท่ีมีปัญหามากท่ีสุด ส่วนภาคกลางและ
ภาคเหนือมีสัดส่วนรองลงมา 
      3.2 ประเภทของตวัยา กญัชา มีการแพร่ระบาดในทุกภาค เฮโรอีน แพร่ระบาดในกลุ่ม
ประชากรต่าง ๆ และยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาคือ สารระเหย และ
แอมเฟตามีน ซ่ึงมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุดในทุกภาค 
  จากสถานการณ์เก่ียวกบัยาเสพติดดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการ ตรวจสอบสถานประกอบการขนส่ง บริษทัน่ิมซ่ี
เส็งขนส่ง 1988 จ ากดั เน่ืองจากพบว่าย่านตลาดไทท่ีผ่านมา ซ่ึงได้ตรวจขอ้มูลบริษทัขนส่งทุก
ประเภทพบว่าขบวนการขนส่งยาเสพติดมกัใช้บริษทัขนส่งล าเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมายงั
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ตลาดไท อยา่งเช่นกรณีของบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง ท่ีมีสาขาในจงัหวดั
ทางภาคเหนือหลายแห่ง จึงท าให้ผูค้า้ยาเสพติดใชเ้ป็นช่องทางลกัลอบส่งยาเสพติดมาหลายคร้ัง และ
จากการตรวจสอบยงัพบช่องโหวเ่ร่ืองการตรวจสอบเอกสารปลอม หรือบตัรประจ าตวัประชาชนของ
บริษทัท่ีรับส่งพสัดุ และไม่สามารถตรวจสอบสินคา้ก่อนจดัส่งได้ ท าให้ขบวนการคา้ยาเสพติด
สามารถใช้เป็นช่องทางในการขนยาเสพติดมายงักรุงเทพมหานคร ซ่ึงทาง ป.ป.ส. ได้เพิ่มความ
เข้มงวดในการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยจะติดตั้ งเคร่ืองเอ็กซเรย์ให้กับบริษทัขนส่งต่างๆ 
โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเป็นเส้นทางลกัลอบล าเลียงยาเสพติดทั้งจุดรับและส่งสินคา้ เพื่อป้องกนัการเปล่ียน
สินคา้ระหวา่งทาง แต่เน่ืองจากเคร่ืองเอ็กซเรยมี์ราคาสูง ในช่วงแรก ป.ป.ส. จะน าไปติดตั้งให้ก่อน 
พร้อมทั้งจะประสานไปยงักระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือว่าจะสามารถเข่ือมโยงขอ้มูลทะเบียน
ราษฎร์ให้กบับริษทัขนส่ง เพื่อน ามาใช้ในการตรวจสอบขอ้มูลก่อนจดัส่งพสัดุไดห้รือไม่ รวมถึง
อาจจะเปิดเผยขอ้มูลของเครือข่ายยาเสพติดใหก้บับริษทัขนส่งไดบ้างส่วนดว้ย 
  ดงันั้นควรจะตอ้งมีการรวมรวบขอ้มูล เพื่อก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัตามร่างประกาศส านกั
นายกรัฐมนตรี ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการ เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 เพื่อประกาศใช้ท่ีจะ
ครอบคลุมถึงการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ทุกประเภท หาก
มีการฝ่าฝืนจะมีหนงัสือตกัเตือน และหากยงัไม่ปฏิบติัตามจะถือวา่ เป็นการฝ่าฝืน และทาง ป.ป.ส. 
สามารถสั่งปิดกิจการไดท้นัที (หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการออนไลน์ ฉบบัประจ าวนัท่ี 29 กนัยายน 2556) 
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แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบการล าเลยีงลกัลอบค้ายาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ 
 การพฒันาระบบการขนส่งสินคา้ สมภพ มานะรังสรรค ์(2540) กล่าวไวว้า่ การพฒันาระบบ
ขนส่งในช่วงประมาณทศวรรษท่ีผ่านมา ระบบการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศของไทย
ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาก ตวัอย่างขอบงการขนส่งระหว่างประเทศนั้น ขอกจากการขนส่งทางอากาศ
แลว้ การขนส่งทางทะเบียน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการกระตุน้การคา้ระหวา่งประเทศก็ไดรั้บการ
พฒันาข้ึนมากเช่นกนั มีการใช้ระบบตูค้อนเทรนเนอร์ในการส่งสินคา้ ซ่ึงสามารถขนส่งไดร้วดเร็ว
และสะดวกกว่าระบบเดิมมาก นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาทั้งทางท่าเรือนและการขยายตวัของขนาด
ของเรือนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศข้ึนมาก ส่งผลให้ตน้ทุนต่อหน่วยทางการขนส่งลดต ่าลง เม่ือ
เทียบกับมูลค่าของสินค้าท่ีท าการขนส่ง ท าให้การค้าระหว่างประเทศทั้งของโลกและของไทย
ขยายตวัมากข้ึน 
  การพฒันาระบบการขนส่งสินคา้ เป็นผลมาจากการพฒันาทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกบัผล
การศึกษา พรพิมล ตรีโชติ และคณะ (อา้งถึงใน สุขมุ, 2545) ท่ีพบวา่ ประเทศท่ีมีระบบการพฒันาทาง
เศรษฐกิจสูงจะมีสภาพเป็นตลาดรองรับยาเสพติดได้มากกว่าประเทศท่ีมีระบบการพฒันาทาง
เศรษฐกิจต่อ ซ่ึงในการศึกษาน้ี ประเทศท่ีมีสภาพเป็นตลาดยาเสพติดในภูมิภาคน้ี ไดแ้ก่ ประเทศไทย 
เวียดนาม จีน โดยมีความสามารถทางเศรษฐกิจของไทย เวียดนาม และจีน ในระยะท่ีผ่านมาได้
กลายเป็นแหล่งดึงดูดยาเสพติดท่ีดี ส่งผลให้ความตอ้งการยาเสพติดในสามประเทศดังกล่าวเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ดงันั้น ประเทศไทยจึงกลายเป็นตลาดแอมเฟตามีนท่ีน่าจะเรียกไดว้่าใหญ่ท่ีสุด
ของภูมิภาคน้ี ในขณะท่ีเวยีดนามและจีน ก็ก าลงัเพิ่มก าลงัการซ้ือใหก้บัเฮโรอีนอยา่งรวดเร็ว เพราะผล
พวงจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในระยะท่ีผา่นมา  
  แหล่งผลิตยาเสพติดทั้งเฮโรอินและยาบา้ท่ีอยูบ่ริเวณชายแดนไทย-พม่านั้น ส าหรับประเทศ
พม่ามีความส าคญัในดา้นเศรษฐกิจและการเมืองต่อประเทศภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ในด้านภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของประเทศพม่านั้น มีความส าคญัอย่างมากในเร่ืองเศรษฐกิจในยุค
สมยัใหม่ท่ีมีการแสวงหาความร่วมมือพฒันาน ้ าโขง อีทั้งประเทศพม่ายงัเป็นศูนยก์ลางท่ีสามารถ
เช่ือมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเขา้ดว้ยกนั เสมือนเป็นประตูบา้นท่ีจะเปิดให้มีการต่อต่อไปมาหาสู่
กนัระหว่างประเทศในภูมิภาคน้ี เช่น หากจีนตอ้งการจะติดต่อกบัไทยก็ตอ้งผ่านพม่าหรือลาว หาก
ไทยตอ้งการติดต่อกบัอินเดียวหรือปากีสถาน บงัคลาเทศก็จ  าเป็นตอ้งผ่านพม่า หรือหากอินเดียและ
ประเทศในเอเชียใตอ้ยากจะเช่ือมกนัไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็จ  าตอ้งผ่านพม่าเช่นกนั จึง
กล่าวไดว้่า ในยุคของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียนั้น จะมองขา้มประเทศพม่าไป
ไม่ได ้ทั้งน้ีเพราะสภาพภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของประเทศพม่าเป็นตวับงัคบั นอกจากน้ี ประเทศพม่าเป็น
ช่องทางท่ีเช่ือมการคมนานาคมจากจีนทะลุไปถึงตะวนัออกกลางและยุโรปได้โดยทางบก ซ่ึงจีน
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สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์เป็นเส้นทางล าเลียงสินคา้ไปขายไดอ้ยา่งสะดวกในอนาคต ภายหลงัจีนได้
พฒันาประเทศจนเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกแลว้ ประกอบกบัจีนสามารถท่ีจะใชท้ะเล
อนัดามนัติดต่อทางเรือนกบัประเทศในตะวนัออกกลาง โดยอาศยัพม่าเป็นเส้นทางออกทะเลไดอี้ก
ดว้ย 
  ในขณะเดียวกนับริเวณชายแดนไทย-พม่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของชนกลุ่มนอ้ยและเป็นท่ีทราบโดย
ทัว่กันว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดเฮโรอีนและยาบ้านนั้น ก็จะอาศยัความเจริญทางเศรษฐกิจและ
เส้นทางส่งออกสินคา้จากประเทศพม่าเองหรือการส่งสินคา้จากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง 
ซ่ึงตอ้งอาศยัล าเลียงผา่นประเทศพม่า ท าการซุกซ่อนอ าพรางยาเสพติดไปกบัสินคา้หรือยานพาหนะ
หรือตูค้อนเทรนเนอร์ลกัลอบล าเลียงไปยงัผูซ้ื้อในประเทศต่างๆ อยา่งสะดวก 
 ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศไทยและมีชนกลุ่มน้อยซ่ึงอยู่บริเวณ
ชายแดนไทย-พม่า ท าการผลิตยาเสพติดประเภทเฮโรอีนและยาบา้ ซ่ึงถือวา่เป็นว่ายาเสพติดทั้งสอง
ประเภทน้ีไดส้ร้างปัญหาให้กบัประเทศไทยเป็นอยา่งมาก การล าเลียงยาเสพติดท าไดท้ั้งการล าเลียง
ขา้มเขา้ประเทศไทย ทั้งการเขา้มาทางช่องทางท่ีเปิดเป็นจุดผ่านแดนระหว่างกนัท่ีถูกตอ้ง และการ
แอบลกัลองล าเลียงโดยไม่ผา่นตามช่องทางท่ีเปิดเป็นจุดผา่นแดน (สมาน  ศรีเนตร, 2542 : 7-8) ซ่ึง
พบวา่ประเทศพม่ามีเส้นพรมแดนท่ีติดต่อกบัประเทศไทย มีความยาว 2,401 กิโลเมตร และมีช่องทาง
เปิดเป็นจุดผา่นแดนระหวา่งกนั 9 จุด คือ 1) ช่องทางท่าช้ีเหล็กกบัอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 2) 
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มี 7 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางแม่อาย ม่อนบิน แม่งอน ปงค า แม่ลาว 
เมืองแหง หนองหมู่ฮ่อ 3) พื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี 132 ช่องทาง ประกอบดว้ย ช่องทางปางมะผา้ 
หมอกจ าแห แม่คง แม่ลานชยั เมืองปอน ห้วยปา ขุนยอม แม่ลาหลวง แม่นาเต็ง เวียงเหนือ 4) พื้นท่ี
จงัหวดัตาก มี 13 ช่องทาง ประกอบดว้ย ช่องทางบา้นช่องแคบ แม่กุ แม่ดาว ท่าสายลวด แม่จะเรา แม่
ระมาด คะเนจ้ือ แม่จนั แหล่งหลวง โกโกร แม่ต้าน ท่าสองยาง 5) พื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี มี 8 
ช่องทาง ประกอบดว้ย ช่องทางจระเขเ้ผือก สิงห์ ลุ่มสุ่ม  ปิล็อค ท่าขนุน หินดาด ล่ินถ่ิน หนอลุ โลโว ่
6) พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี มี 15 ช่องทาง ประกอบดว้ยช่องทางเขาน้อย หินเหล็กไฟ สังกระจาย กุยบุรี 
อ่าวนอ้ย เกาะหลบกั คอลงวาน พงษป์ระสาท ห้วยยาง ทบัสะแก อ่างทอง ธงชยั ร่อนตอง ปากแพรก 
ทรายทอง 9) พื้นท่ีจงัหวดัชุมพร มี 15 ช่องทาง ประกอบดว้ยดว้ย ช่องทางร ่ ารอ สลุย ปากจัน่ มะมุ น ้ า
จืดนอ้ย น ้าจืดใหญ่ ล าเลียง บางแกว้ ปากน ้า หงาว ราชก ูม่วงกลางนาคา ก าพวน 
 นอกจากน้ี เส้นทางคมนาคมาของภูมิประเทศไทย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของชนกลุ่มนอ้ยท่ีท าการผลิต
เฮโรอีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและท่ีราบสูง ยงัคงใชเ้ส้นทางเดินธรรมชาติ
ตามไหล่เขาและป่าทึบ ซ่ึงเส้นทางน้ีไดก้ลายมาเป็นเส้นทางส าคญัในการล าเลียงฝ่ินและยาเสพติดใน
ระยะเวลาต่อมา ส าหรับในเร่ืองการล าเลียงซุกซ่อนยาเสพติด ยงัพบวา่มีรูปแบบและพฤติกรรมการคา้
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ยาเสพติดท่ีมาจากภูมิหลงัทางสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะเป็นผูค้า้รายใหญ่กวา่กลุ่ม
อ่ืน เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีความรู้ความสามารถมีทุนทรัพยพ์อเพียงในการท่ีจะกลา้เส่ียงต่อการคา้ยาเสพติด 
โดยกลุ่มน้ีเล็งเห็นแล้ว่า การคา้ยาเสพติดนั้นมีตน้ทุนการคา้ยาเสพติดต่อแต่ให้ผลก าไรสูงมาก ซ่ึง
การคา้ยาเสพติดของกลุ่มผูท่ี้มีการศึกษาสูงดงักล่าวจะด าเนินการดว้ยความรอบคอบและรัดกุม ฉลาด
ในการท่ีจะเอาตดัรอดและท าตวัเป็นผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการคา้ยาเสพติดมากกวา่ โดยการวา่งจา้งให้คน
อ่ืนไปขนยาเสพติดมาแทนตนโดยกลุ่มท่ีถูกว่าจา้งคือ กลุ่มท่ีมีความรู้ต ่าหรือไม่มีความรู้ซ่ึงกลุ่มน้ีจะ
ใชร้ถจกัรยานยนตห์รือรถโดยสารเป็นหลกั เน่ืองจากตนไม่มียานพาหนะเป็นของตนเอง และการขน
หรือล าเลียงนั้นจะซุกซ่อนยาเสพติดไวก้บัตนเองเสมอ หากแต่กลุ่มท่ีมีความรู้ด าเนินการจ าหน่ายหรือ
รับยาเสพติดดว้ยตนเองตอ้งเป็นระยะทางไกลและใชย้านพาหนะซ่ึงตนท่ีมีอยูใ่นการเดินทางขนส่งยา
เสพติด โดยจะชุกซ่อนยาเสพติดไวต้ามส่วนต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ลอ้ยางรถ ฝากระโปรงหรือ
อาจต่อเติมตวัรถเพิ่มเติมพิเศษ เพื่อซุกซ่อนยาเสพติดไวเ้ฉพาะใหย้ากต่อการตรวจคน้ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
(อภิชาต อาจเจริญ, 2542 :154)  
  จากการศึกษาผูศึ้กษามองเห็นว่า ความเร่งรีบในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจท าให้เราลด
มาตรการหรืออ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นช่องวา่งให้การประกอบอาชญากรรมในดา้น
การคา้ยาเสพติด ส าหรับการคา้ขายกบัต่างประเทศ จะพบวา่ประเทศไทยเหมาะส าหรับเป็นท่ีลงทุน
การคา้ขายกบัต่างประเทศ เน่ืองจากมีทรัพยากรในประเทศและมาตรการต่างๆ ท่ีส่งเสริมการคา้ขาย 
ท าให้เกิดการลงทุน คา้ขายกบันานาประเทศ ซ่ึงการส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศท าได้ทั้งทางเรือ
สินคา้ ทางเคร่ืองบิน และทางรถบรรทุกสินคา้ ดงันั้น อาชญากรขององคก์รการคา้ยาเสพติดก็จะใช้
วิธีการซุกซ่อน ล าเลียงยาเสพติด จ านวนมากส่งออกปะปนไปกบัสินคา้ชนิดต่างๆ ในยานพาหนะ
หรือตูค้อนเทรนเนอร์แลว้แต่รูปแบบและวิธีการ ซ่ึงเป็นกลยุทธขององค์กรการคา้ยาเสพติดในการ
ส่งผ่านยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีพรมแดนติดกันและเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดท าการ
ลกัลอบน ายาเสพติดจากประเทศไทยไปยงัต่างประเทศ ในทางกลบักนัก็จะใช้วิธีเดียวกนั ซุกซ่อน 
ล าเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ถา้ไม่มีข่าวกรองท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
ความเคล่ือนไหวในการล าเลียงยาเสพติดวา่จะผา่นแดนขา้มมาในประเทศไทย โดยวิธีการใด วนัเวลา
ใด เป็นไปไม่ไดท่ี้จะให้เจา้หน้าท่ีทางการตรวจคน้ยานพาหนะทุกคนัโดยละเอียดท่ีด่านชายแดน ไม่
ว่าจะเป็นรถบรรทุก 10 ลอ้ รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ รถบรรทุกน ้ ามนั รถยนต์ตู ้ตลอดจนรถยนต์เก๋ง
ส่วนบุคคล ขา้มกลบัมายงัประเทศไทย ในขณะเดียวกนัก็จะเห็นได้ว่า ถ้าไม่มีข่าวกรองท่ีชัดเจน
เก่ียวกบัความเคล่ือนไหวในการล าเลียงยาเสพติดวา่จะส่งออกไปจากประเทศไทย โดยวิธีใด วนัเวลา
ใด ก็เป็นไปไม่ไดเ้ช่นกนัท่ีจะท าการตรวจคน้จบักุมได ้  แต่ปัจจุบนัในเส้นทางคมนาคมไดมี้การ
พฒันาในทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากความเจริญทางเศรษฐกิจและพฒันาเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นทางบกโดยยานพาหนะ ทางน ้ าโดยเรือขนส่งสินคา้ และทางอากาศโดยเคร่ือง
ยิน สามารถท่ีจะเดินทางหรือขนส่งสินคา้จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงได้ จากจงัหวดัหน่ึงไปยงัอีก
จงัหวดัหน่ึงได ้จากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึงไดอ้ย่างสะดวก ซ่ึงการขนส่งเหล่าน้ีจะตอ้งมี
องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเป็นผูด้  าเนินการ เช่น บริษทัฯขนส่งสินคา้ บริษทัฯขนส่งโดยสาร ไปรษณีย์
ขนส่งพสัดุ เป็นตน้ เม่ือมีการเปิดให้ด าเนินการอยา่งเสรียอ่มจะส่งผลต่อการป้องกนัปราบปรามและ
การสืบสวนหาข่าว เน่ืองจากขอ้กฎหมาย ระเบียบท่ีให้อ านาจไม่ครอบคลุม จึงท าให้ตอ้งสร้างความ
ร่วมมืออยา่งบูรณาการต่อไป 
 
ระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานเพือ่การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
  1. พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 
  2. พระราชบญัญติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 
  3. พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
 4. พระราชบญัญติัการป้องกนัและการปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  
 
ผลการวเิคราะห์ SWOT ด้านสมรรถนะองค์กรในการบริหารจัดการสืบสวนคดียาเสพติดเกีย่วกบัการ
ขบวนการค้ายาเสพติดลกัลอบล าเลยีงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกจังหวดัเชียงใหม่  
  จุดแข็ง (Strengths) 
  - ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์กวา้งไกลทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันาบริหารหน่วยงาน 
  - มีความพร้อมต่อการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
  - มีความมุ่งมัน่และทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 
  - มีระบบการประสานงานและส่ือสารแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งดี 
  - ภาพลกัษณ์องคก์รดีมีความเช่ือมัน่สูง 
  - อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
  - มี MOU ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 
  - เป็นองคก์รแบบมืออาชีพ 
  - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากร 
  - มีการพฒันาระบบเทคโนโลยกีารสืบสวนสอบสวน ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 
  - มีวฒันธรรมองคก์รท่ีสามารถทางานเป็นทีม และรักษาระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด 
  - มีค่าตอบแทนท่ีจูงใจ 
  - เป็นองคก์รสหวชิาชีพ 
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  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  - ขาดการบริหารจดัการทรัพยากร (RM) 
  - มีอตัรากาลงัจากดัไม่สมดุลกบัโครงสร้างใหม่ 
  - มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อภารกิจหลกัและเฉพาะกิจ 
  - ใชก้าลงัปฏิบติังานท่ีไม่ค  านึงถึงผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจหลกั 
  - ทิศทางในการดาเนินงานท่ีไม่ชดัเจน 
  - การส่ือสารภายในองคก์ร 
  - ระบบอุปถมัภภ์ายในองคก์รส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน 
  - ขั้นตอนการดาเนินงานท่ีไม่คล่องตวั 
  - ภาระงานทั้งหลกัและเสริมมากจนไม่สามารถติดตามความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  - ระบบการพฒันา (คนเก่ง – คนดี) ท่ีน าไปสู่การเป็นมืออาชีพ 
  - การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
  - ยงัไม่มีระบบจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการทางานอยา่งเป็นระบบ 
 
  โอกาส (Opportunities) 
  - ภ.5 ใหค้วามส าคญักบัหน่วยงานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติด 
  - องคค์วามรู้ในการปรับปรุงพฒันาภายนอกมีมาก 
  - บทบญัญติัของกฎหมายเปิดช่องใหมี้โอกาสรับมอบหมายภารกิจท่ีส าคญัหลากหลาย 
  - ความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ร 
  - การสร้างความยติุธรรม โปร่งใส ใหค้วามส าคญัดา้นจริยธรรม 
  - การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม 
  - พฒันาเทคโนโลยดีา้นการสืบสวนสอบสวน และขอ้มูลสารสนเทศ 
  - สร้างบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  - การสนบัสนุนงบประมาณเฉพาะทางดา้นการสืบสวนสอบสวน 
  - การต่ืนตวัทางสิทธิมนุษยชน และหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  - ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 
  ภัยคุกคาม (Threats) 
  - รูปแบบใหม่ของอาชญากรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุของโลก 
  - การถูกแทรกแซงการปฏิบติังานจากการเมือง สังคม และส่ือ 
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  - การแตกแยกทางความคิดเชิงท าลายทางสิทธิ ความยติุธรรมวฒันธรรม ชนชั้นของสังคมใน
ชุมชน 
  - ค่านิยมท่ีเนน้วตัถุนิยม 
  - ขาดเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานเฉพาะทางท่ีไม่มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
เหมาะสม 
  - ยดึติดวฒันธรรมองคก์รเดิมๆ ไม่เปล่ียนพฤติกรรมการท างาน 
  - ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  - นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงไปแบบไม่คงท่ีส่งผลต่อเอกภาพในการบริหารจดัการ 
  - ขาดสถาบนัท่ีผลิตบุคลากรเฉพาะทางแบบมืออาชีพ 
  - ประชาชนส่วนมากยงัไม่ทราบภารกิจหนา้ท่ีของหน่วยงาน 
  - ความชดัเจนในทิศทางของหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ 
  - ความลม้เหลวของกระบวนการยติุธรรม (ดา้นการสืบสวน/สอบสวน) 
  - การตีความตวับทกฎหมายระเบียบท่ีแตกต่างของหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
 
ผลการวเิคราะห์ปัญหาด้านการบริหารงานทีเ่กดิขึน้ในแต่ละข้ันตอนทีผู้่บริหารเกี่ยวข้อง 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานดา้นการสืบสวนปราบปรามเก่ียวกบัยาเสพติด ย่อมเกิด
ปัญหาหลายๆ ดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ 
  1) ปัญหาด้านบุคลากรท่ีต้องมีความเช่ียวชาญทางด้านการสืบสวน คิดอย่างเป็นระบบ
มองเห็นกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติด หลกัวธีิการสืบสวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
  2) ปัญหาด้านนโยบาย คือ นโยบายของผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ
ทางดา้นการสืบสวนปราบปราม และการป้องกนัยาเสพติดให้โทษ ทั้งท่ีเป็นแหล่งพกั จุดเส่ียง แหล่ง
กระจาย และแหล่งท่ีระบาดในทุกระดบั ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการประสานงานและร่วมมือในโดยผูมี้อ  านาจ
ในการสั่งการอยา่งเด็ดขาดและรวดเร็วต่อไป 
 3) ปัญหาด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตลอดจนข้อมูลและการติดตามตรวจสอบ เพื่อการ
ป้องกนัและปราบปราม โดยตอ้งมีระบบปฏิบติัการเชิงรุก ท่ีจะตอ้งอาศยัเทคโนโลยีในการตรวจสอบ
และเคร่ืองมือในการจดัท าระบบสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ซ่ึงสามารถบรรจุลงในซิมการ์ดท่ี
เป็นฐานขอ้มูลส่วนกลางอนัสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 4) ปัญหาดา้นวิธีการ กล่าวคือ ระบบการบริหารงานด้านการสืบสวนท่ีเป็นงานด้านความ
มัน่คงเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษ จ าเป็นจะตอ้งให้ทุกฝ่ายท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบั หรือกฎหมาย ท่ีเป็น
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อ านาจหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายให้เกิดการพลวตัร ท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายในการสืบสวนป้องกนัและ
ปราบปรามใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5) ปัญหาดา้นการจดัสรรงบประมาณ ซ่ึงงบประมาณไดมี้การเนน้หนกัไปทางดา้นการบ าบดั
จ านวนมาก ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุ ดงันั้น จึงควรมีการปรับให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหา
ในแต่ละพื้นท่ี โดยค านึงถึงลกัษณะการท างานเป็นหลกั 
  ดว้ยปัญหาจากการบริหารงานดา้นการสืบสวนยาเสพติดขา้งตน้ ท าให้มองเห็นวา่ในอดีตท่ี
ผา่นมาการสืบสวนเก่ียวกบัขบวนการคา้ยาเสพติดให้โทษ เป็นการท างานแบบเชิงรับมากกวา่เชิงรุก 
ซ่ึงจะเป็นการใช้สายข่าวมากกวา่ และขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ม่สามารถน าไปขยายผลหาตน้ตอแหล่งท่ีมาได้
อย่างชดัเจน และเป็นรูปธรรม ท าให้ผลการจบักุมมีมากในส่วนของผูเ้สพ และผูค้า้รายย่อย แต่การ
จบักุมผูค้า้รายใหญ่และผูมี้อิทธิพลตลอดจนผูท่ี้เป็นนายทุนยงัไม่สามารถด าเนินการได ้ รวมทั้งการ
สืบสวนท่ีน าไปสู่การจบักุมไดน้ั้นตอ้งมีการลงทุนสูง ท าให้การป้องกนัปราบปรามยงัไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ เป็นเพียงแต่การจบักุมซ่ึงเป็นการจบักุมกลุ่มผูค้า้เท่านั้น เม่ือพิจารณา
ถึงกระบวนของขบวนการคา้ยาเสพติดแลว้ พบวา่ กระบวนการเร่ิมตน้จาก กลุ่มนายทุน กลุ่มผูค้า้สาร
ตั้งตน้ กลุ่มผูผ้ลิต กลุ่มคุม้กนัขนส่งล าเลียง กลุ่มพ่อคา้รายใหญ่ กลุ่มพ่อคา้รายย่อย ไปจนถึงกลุ่มผู ้
เสพ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ียอ่มจะตอ้งอาศยัส่ือเพื่อการเคล่ือนยา้ยส่ิงเหล่าน้ี ส่ือท่ีจะกล่าวถึงน้ี คือ 
ระบบการขนส่งท่ีเรียกว่า โลจิสติกส์ ดังนั้ น ผู ้บริหารควรศึกษาถึงสาเหตุในการป้องกันและ
ปราบปรามท่ีตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพใหเ้ตม็ศกัยภาพ โดยท าการสืบสวนถึงวิธีการขนล าเลียงยาเสพติด
ใหโ้ทษท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง ไม่วา่จะเป็นระบบการขนส่งทางบกหรือทางอากาศ เป็น
ตน้ รวมทั้งศึกษาการจดัตั้งธุรกรรมด้านการขนส่ง การฟอกเงิน การรับจา้งขนส่งทั้งแบบเจา้ของ
กิจการรู้เห็น หรือไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งก็ตาม เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงวิธีการและน าไปสู่แผนปฏิบติัให้กบั
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ีต่อไปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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บทที ่4 
แนวทางในการบริหารงานเพือ่แก้ไขปัญหา 

 
  การบริหารงานการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวนการคา้ยาเสพติดลกัลอบล าเลียงยาเสพ
ติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ นั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา 
ระบบการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยอาศยัหลกัการบริหารงานเพื่อแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี คือ 
 
แนวคิด/ทฤษฎเีกีย่วข้อง/ประสบการณ์ทีใ่ช้เป็นแบบอย่างในการบริหาร 
  โดยการน า PDCA cycle มาใชใ้นกระบวนการปฏิบติังานจะท าอย่างไรเพื่อให้ไดผ้ลและมี
ประสิทธิภาพ ท าอยา่งไรให้บุคลากรในองคก์รมีความเขา้ใจและตระหนกัในการน า PDCA cycle มา
ใช้ขับเคล่ือนส าหรับการปฏิบัติงานของตน ดังนั้ น จึงขออธิบายนิยามของ PDCA cycle ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี (ประเสริฐ อคัรประถมพงศ,์ 2557) 
                           P ( Plan) P = Priority & Purpose & Plan 
                           D ( Do) D = DO = Directing & Organizing 
                           C (Check) C = Check & Control & Continue 
                           A ( Act ) A = Adjust plan & Action to improvement  
  1.  P คือ การวางแผน (Plan) การท างาน ซ่ึงเราตอ้งรู้ว่า เราจะให้ใครท า (Who) ท าอะไร 
(What) ท าท่ีไหน (Where) ท าเม่ือไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When) ท าอย่างไร (How) ภายใต้
งบประมาณเท่าไหร่ (How much) ใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(Purpose)  
  ปัญหา มนัเร่ิมตน้จาก คน 1 คน ไม่ไดมี้งานเดียว ทุกๆ คน มีทั้งงานด่วน งานแทรก งานของ
หัวหน้า งานของเพื่อน สารพดังานท่ีมะรุมมะตุม้กนัเขา้มา และท่ีวุ่นวายมากข้ึนไปอีก ก็คือ หาก
องคก์รนั้นมีหลายนาย ซ่ึงแต่ละนายก็สุดท่ีจะเอาแต่ใจตวัเอง เอาใจไม่ถูก ดงันั้น คนท างานจึงเร่ิมรวน 
ไม่รู้จะท างานไหนก่อน พอจะเร่ิมท างานนั้น ผูร่้วมงานถูกดึงไปท าอย่างอ่ืน งานรันต่อไม่ได้ พอ
ท างานหน่ึงเสร็จ เอาเวลาไม่พอท่ีจะท างานถดัไป ตอ้งปรับ How (ปรับวิธีการ) อีกแลว้ แต่การปรับ 
How แบบเหลือเวลาท างานนอ้ย ๆ มกัจะท าไดย้าก สุดทา้ยทีมงานก็ตอ้งวกกลบัมาปรึกษาหวัหนา้ทีม
อีกคร้ัง ส าหรับปัญหาเหล่าน้ี หากจะแก ้ ตอ้งท าให้ความผนัผวนของการด าเนินตามแผนงานมีให้
นอ้ยลง ซ่ึงคนท่ีเป็นหวัหนา้ทีม จ าเป็นตอ้ง Priority งานทุกๆ งาน ตอ้งก าหนดเป้าหมาย (Purpose) 
ของแต่ละงานไวช้ดัเจน แลว้จึงท าการวางแผนงาน (Plan) และหากตอ้งการให้ทีมงานปรับตวัไดเ้ร็ว 
หวัหน้าทีมจะตอ้งสอน (Coaching) วิธีคิดให้กบัทีมงานดว้ย ในขณะเดียวกนั หัวหนา้ทีมตอ้งปรับ
แผนงานเร็ว เพื่อท่ีจะไดน้ าพาทีมงาน ท างานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้
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  2. D คือ การลงมือท า (Do) ปัญหา มนัเร่ิมตน้จากความไม่ชดัเจนของหลายส่ิงหลายอยา่ง เช่น 
แมว้า่ตอนวางแผน จะบอกวา่ ให้ใครท า ให้ฝ่ายไหนท าบา้ง แต่ไม่ไดร้ะบุไปวา่ใครเป็นเจา้ภาพหลกั 
ท าให้ทีมงานเก่ียงงานกนัไดง่้าย ยิ่งหากไม่ชอบข้ีหน้ากนัดว้ยแลว้ งานยิ่งไม่เดินเลย หรือ ในตอน
วางแผนบอกวา่ จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์แบบน้ี เท่าน้ี แต่พอท าจริง ปริมาณไม่พอใช้ เพราะตอนวางแผน 
มองวา่งบประมาณไม่พอเลยตดัโน่น ตดัน่ีจนความเป็นจริง เกิดความไม่เพียงพอต่อการท างาน ดงันั้น 
การแก้ปัญหาเหล่าน้ี ส่ิงท่ีต้องท าในฐานะหัวหน้าทีมงาน ก็คือ การระมดัระวงัในการน าทีม 
(Directing) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้ง กบัเร่ือง วธีิการส่ือสาร (Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยากท างาน 
(Motivation) และหัวหน้าทีมยงัตอ้งท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา (Consulting) ให้กบัทีมงานดว้ย รวมถึง 
ตอ้งมีการจดัก าลงัคน และจดัเตรียมทรัพยากรใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงาน (Organizing) ให้ดี ก่อนท่ี
จะด าเนินการลงมือท า (Do) 
  3. C คือ การตรวจสอบ งาน (Check) ปัญหา มนัเร่ิมตน้จาก การตรวจสอบนั้นท าไดง่้าย แต่
การน าขอ้มูลท่ีตรวจสอบไปใช ้ควบคุม การท างานของส่วนงานนั้นๆ มกัเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ หรือ 
ไม่ไดน้ าไปใชเ้ลย และเม่ือเวลาผา่นไป พนกังานจะมองวา่ การตรวจสอบของเขานั้น ไม่เห็นมีความ
จ าเป็นตอ้งท าเลย ไม่นานพวกเขาก็จะเลิกท าการตรวจสอบงาน ดงันั้นแนวทางแกไ้ข คือ หัวหน้า
ทีมงาน จะตอ้งเป็นผูรั้บรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสังกดัทั้งหมด เพื่อจะได้
ท าการ เป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) น าขอ้มูล ไปใชใ้นการควบคุม ( Control ) ให้ผลงานเป็น
ตามแผน และหวัหน้างานยงัจ าเป็นตอ้งด าเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน 
อยา่ง ต่อเน่ือง (Continue) สม ่าเสมอ เพื่อท าใหที้มงาน เห็นถึงความส าคญัของงาน 
  4. A คือ การปรับปรุง แกไ้ข งานใหดี้ข้ึน (Act) ปัญหา คือ ในกรณีท่ีผลงานออกมาไม่ไดต้าม
เป้าหมาย ก็ไม่มีใครท าอะไรต่อ และยิ่งงานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้พนกังานก็จะท าเหมือนเดิม ซ่ึง
ท าใหอ้งคก์รไม่พฒันา ดงันั้นแนวทางแกไ้ข คือ กรณีท่ีท างานไม่ไดเ้ป้าหมาย หวัหนา้ทีมงาน จะตอ้ง
ท าการปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเนน้ในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณีท่ีท าไดต้ามแผนท่ี
ก าหนดไว ้หัวหน้าทีมงาน จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการ สั่งการ (Command) ให้ทุกฝ่าย ตั้งเป้าหมายให้
สูงข้ึน เพื่อท่ีองคก์รจะไดพ้ฒันาต่อไปไม่ส้ินสุด (Action to improvement) 
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แนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงที่ต้องพจิารณาประกอบการตัดสินใจ 
 ผูศึ้กษาได้เสนอวิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านงานความมัน่คงของชาติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมด้านยาเสพติดให้โทษ โดยผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีการบริหารงานสืบสวน
ปราบปรามการคา้ยาเสพติดโดยใช้กระบวนการด้านโลจิสติกส์ เพื่อสามารถขจดัปัญหาหรือตดั
ช่องทางในการแพร่ระบาดยาเสพติดในวงกวา้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการบริหารจดัการ 
ดงัน้ี 

ประเด็น การศึกษาแนวทาง แนวทางปฏิบติั 
ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 

1. ด้านทรัพยากร 
-เคร่ืองมือ 
-งบประมาณ 
-เทคโนโลยี 

-ท าใหส้ามารถสร้าง
ระบบปฏิบติัการ
แผนงานเชิงรุกท่ีเป็น
สนบัสนุนการ
สืบสวนป้องกนัและ
ปราบปรามไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

-การจดัสรร
งบประมาณไม่
คล่องตวั  
-มีขอ้จ ากดัในการ
จดัซ้ือเก่ียวกบั
เคร่ืองมือเฉพาะ 

-อาศยัความร่วมมือ
และประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีสามารถ
สนบัสนุนได ้

2. ด้านบุคลากร 
-ความรู้ 
-ความสามารถ(ทกัษะ) 
-ความพร้อม 

-เป็นการพฒันา
ศกัยภาพของ
บุคลากรดา้นการ
สืบสวนท่ีเป็นวธีิการ
ใหม่ๆ และมองอยา่ง
เป็นระบบเพื่อเสริม
สมรรถนะของ
ตนเองและ
หน่วยงาน 

-หลกัสูตรไม่
ครอบคลุมและมี
ตน้แบบในการ
ปฏิบติังาน 

-ตอ้งมีการประชุมและ
แลกเปล่ียนความรู้ 
 
-พฒันาองคค์วามรู้
แบบเท่าทนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบโลจิสติกส์ 

3. ด้านอาคารและสถานที่ 
-หอ้งปฏิบติัการฯ 
-หอ้งควบคุม/ตรวจสอบ 

 
-มีการระดมและ
สามารถจดัเก็บ
ขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ 
-สามารถน าขอ้มูลท่ี

 
-การใหค้วามส าคญั
ของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 
-งบประมาณท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัในการ

 
-สร้างระบบใหอ้ยูใ่น
การปฏิบติัแบบปกติ 
และพฒันาบุคลากรท่ี
มีศกัยภาพรับผดิชอบ
เพิ่มข้ึนจากการ
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มีอยูจ่  านวนมาก
สร้างระบบ
สารสนเทศใหก้บั
ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจ
สั่งการต่อไป 

จดัสร้าง ปฏิบติังานท่ีมีอยู ่ 
-สั่งการและใช้
เทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัใหเ้กิด
ประโยชน์ เช่น Line / 
Video conference เป็น
ตน้ 

4. ด้านการด าเนินงาน 
-วธีิการปฏิบติัร่วม 
-กฎหมาย/ระเบียบ 
-ความร่วมมือ/ประสาน 
-การก าหนดเป้าหมาย 

 
-ผลการปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมี
อ านาจเพิ่มข้ึน 
-ทราบถึงอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีจะ
ปฏิบติังานใหเ้กิด
ประโยชน์แก่
ประเทศชาติต่อไป 

 
-กฎหมายไม่เอ้ือ มี
ความลา้สมยั 
-ขาดเจา้ภาพในการ
บริหารจดัการท่ีเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

 
-อาศยัอ านาจผูบ้ริหาร
สูงสูดในการสั่งการแต่
ละพื้นท่ี  
-มีการประชุมร่วมกนั
อยา่งเสมอ 
-ก าหนดเป็นนโยบาย
หลกัของแต่ละพื้นท่ี
และระดบัประเทศ
ต่อไป 
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ผลทีอ่าจเกดิขึน้หากตัดสินใจผดิพลาดหรือเลอืกแนวทางการบริหารผดิพลาด 
  1. ดา้นการบริหารงานภายในองคก์ร การด าเนินการเกินขอบเขตของอ านาจ ผูป้ฏิบติังานมี
ความเส่ียงในการท่ีจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได ้
 2.  ดา้นการบริหารงานภายนอกองคก์ร การด าเนินงานมีความเส่ียงต่อการสั่งงานและความ
ร่วมมือในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ อ านาจในการสั่งการ การปฏิบติัตาม และการกา้วล่วง
เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่ง 
 3. การต่อตา้นของกลุ่มผูป้ระกอบการ เน่ืองจากเกิดความเสียหายในระบบการขนส่งและ
สินคา้ท่ีเกิดจากการตรวจสอบอยา่งไม่ระมดัระวงัและรัดกุมเท่าท่ีควร 
 4.  งบประมาณในการใชจ่้ายท่ีไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนและความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้มูลความลบั
ของผูป้ระกอบการท่ีมีการแข่งขนัทุกระดบัแต่ละพื้นท่ีได ้
 5.  เม่ือเกิดการตรวจสอบ อาจส่งผลท าใหเ้กิดประชาชนและผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ต่อการ
ใหบ้ริการขนส่งได ้เน่ืองจากไม่มีความไวว้างใจและเปล่ียนไปใชบ้ริการยงัผูป้ระกอบการรายอ่ืนได ้
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  ในการบริหารงานการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบัขบวนการคา้ยาเสพติดลกัลอบล าเลียงยา
เสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุป แนวทางการปฏิบติัส าหรับการ
บริหาร ดงัภาพ น้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ข้อมลูผู้ประกอบการ 
-ข้อมลูบคุคลพ้นโทษ 

-ข้อมลูการสง่สนิค้า 
(สนิค้า ผู้สง่ ผู้ รับ 
สถานท่ี เป็นต้น) 
-ข้อมลูพนกังาน 
- 

INPUT  

 

PROCESS 

 

OUTPUT 

 

OUTCOME 

 

FEED BACK 

 

-ระบบตรวจสอบ/แจ้ง
เตือน (บคุคลต้องสงสยั) 
-ระบบวิเคราะห์เส้นทาง
ล าเลยีง (พืน้ท่ีเสีย่ง) 
-ระบบติดตาม/เฝ้าระวงั 
-ระบบฐานข้อมลู 

-บคุคลต้องสงสยั 

-เส้นทางการขนสง่ 
-วิธีการลกัลอบล าเลยีง 
-เครือขา่ยกลุม่ขบวน
การค้ายาเสพติด 

 

-การจบักมุ 

-การขยายผล 

-การยดึทรัพย์ 

-แหลง่ที่พกัยา 

-พืน้ท่ีเสีย่ง/แพร่ระบาด 

-กลุม่บคุคลและ
เครือขา่ย 

-ข้อมลูบคุคลต้องสงสยั 

-เส้นทางที่ใช้ล าเลยีง 
-พฤติกรรมและ
พฤติการณ์ของกลุม่ 

-วิธีการและวนัเวลา
สถานท่ี 

-ความร่วมมือและการ
พฒันาการสบืสวน 

-การปลอมแปลงบตัร
ประชาชน 
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  จากแผนภาพขา้งตน้ ท าใหม้องเห็นถึงระบบการบริหารงานการสืบสวนคดียาเสพติดเก่ียวกบั
ขบวนการคา้ยาเสพติดลกัลอบล าเลียงยาเสพติดไปกบัระบบโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอาศยั
หลกัทฤษฎีระบบเขา้มาในการบริหารงาน โดยเร่ิมจากระบบขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลมีความส าคญัต่อ
การปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติด เพราะเจา้หนา้ท่ีอาจสามารถตรวจสอบไดทุ้กๆ เร่ือง ไม่
ทราบว่าการลกัลอบคา้ยาเสพติด การล าเลียงยาเสพติด การขนส่ง จะกระท าวนัใด เวลาใด เม่ือไหร่ 
อยา่งไร จึงตอ้งอาศยัขอ้มูลและการข่าวมาประกอบการตดัสินใจเพื่อสั่งการด าเนินงาน เม่ือไดข้อ้มูล
ดงักล่าวแลว้จึงน าเอาขอ้มูลมาวิเคราะห์บนพื้นฐานหลกัการสืบสวนคดียาเสพติด ท่ีใชเ้ทคโนโลยีเขา้
มาช่วยในการวิเคราะห์ให้สามารถอ่านและมองเห็นง่ายข้ึน เช่น การใชโ้ปรแกรม I2 (ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง) การใชโ้ปรแกรม NVIVO (ส าหรับการวิเคราะห์ค าพูด การสนทนา และ ความหมายของ
การสนทนา) เป็นตน้ ซ่ึงจะเนน้วิเคราะห์เส้นทาง และบุคคลตอ้งสงสัย รวมถึงการตรวจสอบสถานะ
ของบุคคลท่ีส่งสินคา้ และรับสินคา้ ว่ามีตวัตนหรือเป็นบุคคลนั้นจริงหรือไม่ ตลอดจนสามารถน า
ขอ้มูลจากทะเบียนรถท่ีเขา้มาส่งสินคา้และรับสินคา้มาใชใ้นการตรวจสอบยานพาหนะได ้อีกทั้งยงั
สามารถน าภาพท่ีไดจ้ากกลอ้งวงจรปิดของหน่วยงานและองคก์ร บริษทัฯท่ีมีอยู ่เขา้มาประกอบการ
สืบสวน ผลท่ีไดก้็จะท าให้ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัผูก้ระท าผิดในการลกัลอบคา้ยาเสพติดหรือขนส่ง
ล าเลียงท่ีชัดเจน ท าให้ทราบถึงตวับุคคลท่ีแทจ้ริง ไม่ว่าจะการพิสูจน์ตวัตน ยานพาหนะ รูปร่าง 
ใบหนา้ พฤติกรรม และพฤติการณ์ได ้รวมทั้งผลการวิเคราะห์เส้นทางและกลุ่มขบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
น ามาใช้ในการบริหารงานการสืบสวนคดียาเสพติดเพื่อการวางแผนต่อไป ส าหรับผลลัพธ์ท่ีได้
สามารถน ามาขยายผลการบริหารงานการสืบสวนต่อไป อาทิเช่น การจบักุมผูเ้ก่ียวขอ้ง การยึดทรัพย ์
เป็นตน้ และผลยอ้นกลบัยงัท าใหก้ารบริหารงานการสืบสวนคดียาเสพติดฯ ท่ีเป็นขอ้มูลส าคญัในการ
เฝ้าระวงัและติดตามพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด อนัน าไปสู่แผนการปฏิบติัแบบ
บูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดเป็นรูปธรรมเพื่อการป้องกนัปราบปราบต่อไป 
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