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บทคดัย่อ 
              การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจยัของปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ ศึกษาสาเหตุ
และปัจจยัของกลุ่มผูค้า้ยาเสพติดท่ีตอ้งการล าเลียงน ายาเสพติดผา่นทางพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่และเสนอแนวทางการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก
จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดแ้ก่ ผูต้อ้งหาในคดียาเสพติด (ผูค้า้) เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบั
การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดและเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัแพร่จ านวน 7 คน 
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ชุดไดแ้ก่ 
ส าหรับผูค้า้ยาเสพติดและส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจและเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติดและวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่ 1. สาเหตุและปัจจยัของปัญหายาเสพติดของประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
แพร่ มีสาเหตุและปัจจยัจากดา้นครอบครัว ดา้นสังคม ดา้นรายได ้ดา้นค่านิยมของสังคมและดา้นความรู้ความเขา้ใจ    
2. สาเหตุและปัจจยัของกลุ่มผูค้า้ยาเสพติดท่ีตอ้งการล าเลียงน ายาเสพติดผา่นทางพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่คือ เป็นจงัหวดัท่ีไม่มี
ขนาดใหญ่มากนกัหากเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย เป็นตน้ เป็นเพียงแค่เสน้ทางผา่นใน
การล าเลียงยาเสพติดเท่านั้นประกอบกับไม่มีผูข้ายรายส าคญั มีความปลอดภยัและมีโอกาสถูกจับกุมได้น้อยท่ีสุด 
เสน้ทางการล าเลียงผา่นจงัหวดัแพร่ไม่มีพ้ืนท่ีติดกบัแนวชายแดน ใชถ้นนไดห้ลากหลายเสน้ทาง มีความหละหลวมใน
การตั้งด่านตรวจยาเสพติด ระบบข่าวกรองของเจา้หน้าท่ีต ารวจยงัขาดประสิทธิภาพ ง่ายต่อการท่ีจะขนส่งลงไปทาง
ภาคกลางหรือจุดหมายต่อไป จ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ าด่านมีนอ้ย เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพในการท างาน
อยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า 3. แนวทางการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่แบ่งได้
เป็น 3 ระดบัคือ ระดบัชาติ ระดบัภาคและระดบัจงัหวดั  
 
ค ำส ำคญั: การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประสิทธิภาพ จังหวัดแพร่ 
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Abstract 
              The aim of this research is to study the causes and factors of drug problem in the areas of Phrae Province. It 
also aims to study the causes and variables of a group of drug dealers who have to deliver narcotics through the areas 
in Phrae Province as well as propos the approaches in preventing and suppressing narcotics with more efficiency in 
the areas of Phrae Province. This study used in-depth interviews to collect data. There were 7 key informants, 
including the alleged offenders in narcotics (drug dealers), police officers who take charge of preventing and 
suppressing narcotics, and the officer from Drugs Suppression Operation Center in Phrae Province., The sampling  
was obtained by purposive sampling. The interview form was divided into two sets of questions, which were 
prepared for the drug dealers, police officers and the officers from Drugs Suppression Operation Center in Phrae 
Province, and the data were then analyzed through content analysis. This research found that: 1. the causes and 
factors of drug problem of people in the areas of Phrae Province are attributed to the causes and factors from family, 
society, income, social values, and knowledge and understanding. 2. The causes and factors of a group of drug 
dealers who have to deliver narcotics through the areas in Phrae Province are because this province is not too big 
when compared to other provinces, such as Chiang Mai Province, and Chiang Rai Province. Nevertheless, this 
province is simply used as the route for delivering drugs; moreover, there are no influential drug dealers in this area, 
making it safer and less vulnerable to suppression. What’s more, the delivery routes through Phrae Province have no 
areas connected to the borders while being able to use many roads for delivery, along with having only few setting 
police checkpoints, and the lack of efficiency in information system of the police, making it easy to deliver drugs to 
the central region or the next destinations, This also includes insufficient numbers of the officers stationing the 
checkpoint, and less efficient tools and devices for working with low standard. 3. The approaches for preventing and 
suppressing drugs with more efficiency in the areas of Phrae Province comprise three levels, which are national, 
regional, and provincial levels.  
 
Keywords: Prevention and suppression narcotics, Efficiency, Phrae Province 
 

1. บทน า 
ปัญหาเก่ียวกับยาเสพติดในประเทศไทยถือเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัมากเพราะสร้างความเสียหายและ 

ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ความน่าเช่ือถือของประเทศต่างชาติ สังคม 
ครอบครัว การศึกษาและปัญหาด้านอ่ืนๆ อีกหลายประการ รัฐบาลในทุกยุคทุกสมยัได้มีนโยบายท่ีจะป้องกนัและ
ปราบปรามเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดเพ่ือให้เกิดความสงบสุขต่อประเทศชาติ แต่แมจ้ะมีด าเนินการตาม
นโยบายใดก็มิได้ท าให้ปัญหาของยาเสพติดนั้ นลดลงแต่อย่างใด ปัญหาดังกล่าวกลบัมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่าง
รวดเร็วและต่อเน่ืองและมกัส่งผลกระทบต่อบุคลากรของประเทศในวยัเยาวซ่ึ์งมีการติดยาเสพติดมากข้ึนในทุกๆ ปี 
และเม่ือท าการศึกษาถึงจ านวนผูเ้ขา้รับการบ าบดัผูป่้วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2559-2561 มีดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลการให้บริการดา้นการบ าบดัผูป่้วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2559-2561 
ขอ้มูลการให้บริการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ผูป่้วยมารับบริการทั้งหมด 45,516 ราย 39,181 ราย 40,419 ราย 
ที่มา: สถาบนัธญัญารักษ ์(2561) 

 
ปัญหาในด้านยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังมานานและส่งผลกระทบต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก ดงันั้ น   

หากตอ้งการให้ปัญหาดา้นยาเสพติดในประเทศไทยให้หมดลงไปไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลท่ีตอ้งด าเนินการเท่านั้น คนใน
สงัคมไทยจะตอ้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยส านกังานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไดก้ าหนดนโยบายท่ีใชใ้นการป้องกนัและปราบปราม  
ยาเสพติดท่ีน่าสนใจกล่าวคือ 1. ส ารวจเป้าหมายเครือข่ายการคา้ยาเสพติดและผูค้า้ยาเสพติดให้เป็นปัจจุบนั 2. จดัท า
และพฒันาระบบการข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายผูผ้ลิตและผูค้า้ ผูเ้สพติดให้เป็นปัจจุบนัและทนัสมยั 3. ยกระดบัการ
ด าเนินการในการควบคุมและปราบปรามขบวนการคา้เคมีภณัฑ ์สารตั้งตน้ปัจจุบนัแลว้จ าแนกเป้าหมายเป็นระดบัให้
ชดัเจนและมอบภารกิจให้ชุดปราบปรามยาเสพติดในระดบัต่างๆ ด าเนินการ 4. มีการจดัตั้งจุดตรวจจุดสกดัยาเสพติด
บนเสน้ทางคมนาคมให้มีลกัษณะเป็นเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 5. การตั้งด่านตรวจยานพาหนะบนเสน้ทาง
หลวงท่ีมีลกัษณะถาวร สามารถตรวจ คดักรองยานพาหนะจ านวนมาก 6. ด าเนินมาตรการในการป้องกันโดยเน้น
เป้าหมายเด็กและเยาวชนและ 7. ใชชุ้ดต ารวจชุมชนมวลชนสัมพนัธ์เขา้ด าเนินการปลุกจิตส านึกให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2560) นโยบายต่างๆ ทั้ ง 7 ข้อน้ี
ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดก้ าหนดคิดคน้ออกแบบมาเพ่ือเป็นแนวทางท่ีใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ซ่ึงแพร่ขยายส่งผลในดา้นต่างๆ แก่ประเทศไทยซ่ึงเจา้หนา้ท่ีต ารวจถือไดว้า่มีส่วนในการป้องกนัและปรามปรามยาเสพ
ติดไดม้ากท่ีสุดเพราะเป็นหน่วยงานโดยตรงในการขจดัปัญหาในดา้นน้ี  

จากแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ียงัมีการระบาดอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบนมีปริมาณยาเสพติดภายนอกประเทศยงัคงมีอยู่มาก มียาเสพติดจ านวนมากพกัรอตามแนวชายแดน
เพ่ือคอยจงัหวะโอกาสท่ีจะน าเขา้มาในประเทศไทยพ้ืนท่ีน าเขา้ยาเสพติดหลกัยงัคงเป็นพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และ
เชียงราย ส่วนพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างเป็นทางผ่านของเส้นทางล าเลียงยาเสพติดเขา้สู่พ้ืนท่ีตอนในของประเทศ การคา้
ยาเสพติดยงัคงมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเครือข่ายการคา้ในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สอด พบพระและวงัเจา้ จงัหวดั
ตาก อ าเภอนครไทยและชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลกและอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2558) 

จงัหวดัแพร่เป็นจงัหวดัท่ีเป็นเสน้ทางการล าเลียงยาเสพติดเพราะมีเส้นทางคมนาคมท่ีเหมาะสมจึงเป็นปัจจยั 
ท่ีนักคา้ยาเสพติดใชเ้ป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดเพราะเป็นจงัหวดัตอนในท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกบัจงัหวดัท่ีมีการลกัลอบ
น าเขา้ยาเสพติดและมีเส้นทางคมนาคมหลกัผ่านไปสู่จงัหวดัภาคกลางจึงเป็นปัจจยัท่ีนักคา้ยาเสพติดใชเ้ป็นเส้นทาง
ลกัลอบล าเลียงยาเสพติดมาจากจังหวดัเชียงราย เชียงใหม่ น่านเพ่ือไปจ าหน่ายให้กับลูกคา้ในพ้ืนท่ีภาคกลางและ 
ภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันยงัคงมีการลกัลอบล าเลียงอย่างต่อเน่ืองและนอกจากนั้นสถานการณ์ การแพร่
ระบาดยาเสพติดในจังหวดัแพร่ พบว่า มีพ้ืนท่ีแพร่ระบาดยาเสพติดทุกอ าเภอ (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการ



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1291 

ส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัแพร่, 2561) ในช่วงท่ีผา่นมาต ารวจในจงัหวดัแพร่สามารถจบักุมผูต้อ้งหาคดียาเสพติดไดเ้ป็น
จ านวนรายหลาย เช่น การจบักุมคดียาเสพติดรายใหญ่พร้อมดว้ยของกลางยาไอซ์ 36 กิโลกรัมยาบา้ 858,000 เม็ด ณ 
ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ อ าเภอเด่นชัย จงัหวดัแพร่ (สยามรัฐ, 2561) และนอกจากนั้นต ารวจภูธรจงัหวดัแพร่ได้
สรุปผลการจับกุมผูก้ระท าความผิดคดียาเสพติดประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 พบว่า ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
ต  ารวจภูธรจงัหวดัแพร่สามารถจบักุมผูก้ระท าความผิดได ้231 คดี ผูต้อ้งหา 243 คน (ส านักข่าว กรมประชาสัมพนัธ์, 
2560) จากสถานการณ์ปัญหาดา้นยาเสพติดดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาในประเด็นดงักล่าวเพื่อศึกษาและคน้ควา้
หาขอ้มูลเพ่ือน าผลการศึกษามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและก าหนดเป็นนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจยัของปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ 
2. เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจยัของกลุ่มผูค้า้ยาเสพติดท่ีตอ้งการล าเลียงน ายาเสพติดผา่นทางพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่  
3. เพ่ือเสนอแนวทางการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 วธีิวจิยั 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 

Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants)  
3.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดแ้ก่ ผูต้อ้งหาในคดียาเสพติด (ผูค้า้ยาเสพติด) จ านวน 3 คน เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จ านวน 2 คน เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
จงัหวดัแพร่ จ านวน 2 คน รวม 7 คน โดยผูว้ิจยัคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดและยินยอมให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูว้จิยัไดซ่ึ้งมีเกณฑใ์นการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

ตารางที่ 2 เกณฑใ์นการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เกณฑใ์นการคดัเลือก 

1. ผูต้อ้งหาในคดียาเสพติด (ผูค้า้) - เคยเป็นผูต้อ้งหาในคดียาเสพติด (ผูค้า้ยาเสพติด) 
- สามารถพดู อ่านและส่ือสารเป็นภาษาไทยได ้

2. เจา้หน้าท่ีต  ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

- เจา้หนา้ท่ีต  ารวจระดบัชั้นยศสญัญาบตัรไดแ้ก่ รองสารวตัร 1 นายและ ผบ.หมู่ 1 นาย 
- มีประสบการณ์ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  

3. เจา้หน้าท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติดจงัหวดัแพร่ 

- มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
- เคยท ากิจกรรมหรือร่วมท างานกบัเจา้หนา้ท่ีต  ารวจในจงัหวดัแพร่ 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีในศูนยฯ์ ไม่ต  ่ากวา่ 3 ปี 
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3.3 เคร่ืองมือในการวจิยั 
 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม โดยเคร่ืองมือในการวิจยั
แบ่งเป็น 2 ชุดค าถามคือ ส าหรับผูค้ ้ายาเสพติดและส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อสู ้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัท าการขออนุญาตและขอความร่วมมือจากผูต้อ้งหาในคดียาเสพติด (ผูค้า้ยาเสพติด) เจา้หน้าท่ีต ารวจ 

ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เจา้หนา้ท่ีต ารวจและเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดเพ่ือสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ โดยผูว้จิยัท าการส่งแบบสมัภาษณ์เพ่ือใหผู้ข้อ้มูลไดเ้ตรียมความพร้อม
ท าการนดัวนั เวลาและสถานท่ีในการให้ข้อมูลและขออนุญาตบนัทึกเสียงสัมภาษณ์เม่ือท าการถอดเทปและเรียบเรียง
ขอ้มูลเสร็จผูว้จิยัจะท าการท าลายเทปเสียงทนัที 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน ามา

เขียน วเิคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อน าไปสู่การตอบค าถามการวจิยั 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 สาเหตุและปัจจยัของปัญหายาเสพติดของประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่  
มีสาเหตุและปัจจยัจากด้านครอบครัว ดา้นสังคม ดา้นรายได้ ดา้นค่านิยมของสังคมและดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 1. ดา้นครอบครัว เกิดจากปัญหาครอบครัวท่ีมีการแยกทางกนัของผูป้กครองตั้งแต่เด็ก   
การขาดความอบอุ่น ท าใหต้อ้งใชชี้วติโดยล าพงัหรืออาศยัอยูก่บัปู่ ยา่ ตา ยาย ท าให้เกิดความรู้สึกไม่เหมือนกบัเด็กคน
อ่ืนในสังคม เกิดความน้อยเน้ือต ่าใจและขาดบุคคลในการช้ีแนะหรือน าทางท่ีดี 2. ดา้นสังคม การท่ีเด็กและเยาวชน 
มีการเจริญเติบโตท่ีเร็วเกินไปท าให้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรวดเร็ว วยัรุ่นชกัจูงไดง่้าย การลอกเลียนพฤติกรรมต่างๆ 
จาก Social Media 3. ดา้นรายได ้เม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอเพื่อน ามาจุนเจือตนเองและคนในครอบครัวจึงเลือกวิธีท่ีจะหา
เงินโดยเขา้หาวงจรของการคา้ยาเสพติดเพราะไดเ้งิน ง่าย ไวและคา้ขายเร็ว 4. ดา้นค่านิยมของสังคม มกัมีนิสัยอยากรู้
อยากลองตามเพ่ือนฝูง มีความคึกคะนองท่ีจะท าตามเม่ือเกิดการชกัชวนให้ทดลองเพราะอยากไดรั้บการยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อนและ 5. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ โดยมีความเช่ือวา่การใชย้าเสพติดจะท างานไดม้ากกว่าการไม่ใชย้าเสพติด 
ซ่ึงไม่รู้ถึงโทษของยาเสพติดเพราะขาดความรู้ในเร่ืองของยาเสพติด 

4.2 สาเหตุและปัจจยัของกลุ่มผูค้า้ยาเสพติดท่ีตอ้งการล าเลียงน ายาเสพติดผา่นทางพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัขา้งเคียง เช่น จงัหวดัอุตรดิตถ ์น่านและพะเยา มีการลกัลอบขายยาเสพติดใกลเ้คียง

กบัจงัหวดัอุตรดิตถ์ น่าน พะเยาเพราะเป็นจงัหวดัท่ีไม่มีขนาดใหญ่มากนักหากเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น จงัหวดั
เชียงใหม่ เชียงราย เป็นตน้ ซ่ึงการจ าหน่ายยาเสพติดในจงัหวดัแพร่มีอตัราใกลเ้คียงกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์น่านและพะเยา
เพราะเป็นเพียงแค่เสน้ทางผา่นในการล าเลียงยาเสพติดเท่านั้นประกอบกบัไม่มีผูข้ายรายส าคญั 
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นอกจากนั้นเม่ือเปรียบเทียบเส้นทางในการล าเลียงน ายาเสพติดผ่านทางพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่กบัเส้นทางอ่ืนๆ 
โดยเสน้ทางในจงัหวดัแพร่เป็นเส้นทางท่ีมีความปลอดภยัและมีโอกาสถูกจบักมุไดน้อ้ยท่ีสุดเพราะเสน้ทางการล าเลียง
ผา่นจงัหวดัแพร่ไม่ไดมี้พ้ืนท่ีติดกบัแนวชายแดน สามารถใชถ้นนไดห้ลากหลายเสน้ทาง ยากต่อการติดตามจบักมุ  โดย
เส้นทางของจงัหวดัแพร่ถือวา่เป็นเส้นทางบงัคบั มีความหละหลวมในการตั้งด่านตรวจยาเสพติด ระบบข่าวกรองของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในจงัหวดัแพร่ยงัขาดประสิทธิภาพ 
 แต่อยา่งไรก็ตามจงัหวดัแพร่เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในการคมนาคมผา่นจากภาคเหนือไปทางภาคกลางซ่ึงกลุ่มผูค้า้จะ
พยายามน ายาเสพติดล าเลียงผ่านจงัหวดัแพร่ไป ซ่ึงถา้หลุดพน้จากจงัหวดัแพร่แลว้จะง่ายต่อการท่ีจะขนส่งลงไปทาง
ภาคกลางหรือจุดหมายต่อไป ตลอดจนด่านตรวจยาเสพติดและเสน้ทางต่างๆ ท่ีมีการตั้งด่านตรวจยาเสพติดในจงัหวดั
แพร่นั้นมีความหละหลวมไม่มัน่คงเท่าท่ีควร ประกอบกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ าด่านมีนอ้ย เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า ตลอดจนมีเสน้ทางเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีอ าพรางไดดี้ เช่น เสน้ทางหลงัพระธาตุ
ช่อแฮ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง ซ่ึงใชเ้วลาในการเดินทางหรือล าเลียงยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนเป็น 1.30 ชัว่โมงถึง 2 ชัว่โมง 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งผ่านด่านตรวจห้วยไร่ อ าเภอเด่นชยั ส่วนคลองชลประทาน อ าเภอสองจนถึงอ าเภอหนองม่วงไข่     
ใช้เวลาในการเดินทางหรือล าเลียงยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 45 นาที โดยไม่ผ่านด่านนางฟ้า อ าเภอสอง จังหวดัแพร่ 
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดมกัจะยอมสละเพ่ือการขนส่งท่ีจะท าให้ตนไปถึงจุดหมายของตนเอง 
เพ่ือน ายาเสพติดไปท าการกระจายต่อไป 
 รวมถึงจังหวดัแพร่ไม่ได้มีพ้ืนท่ีติดกับแนวชายแดนของประเทศไทย เส้นทางในจังหวดัแพร่จึงสามารถ
ล าเลียงยาเสพติดไปพ้ืนท่ีทางตอนกลางของประเทศได ้ซ่ึงพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการ
ยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ถา้ผ่านจงัหวดัแพร่ไดก้ลุ่มผูค้า้ผูล้  าเลียงยาเสพติดสามารถท่ีจะกระจายยาเสพติดไปยงัพ้ืนท่ี
อ่ืนๆไดแ้ละเป็นการยากท่ีเจา้หนา้ท่ีจะติดตามไดเ้พราะถา้ไดล้งไปยงัพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศแลว้ สามารถใชถ้นน
ไดห้ลากหลายเสน้ทาง ยากต่อการติดตามจบักมุ โดยเส้นทางของจงัหวดัแพร่ถือวา่เป็นเสน้ทางบงัคบัและจุดส าคญัคือ 
มีอีกหลากหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางหลงัพระธาตุช่อแฮ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง เส้นคลองชลประทาน อ าเภอสอง
จนถึงอ าเภอหนองม่วงไข่ ซ่ึงเป็นเส้นทางรองท่ีเด่นชดั ถา้กลุ่มผูค้า้ผูล้  าเลียงมาจากจงัหวดัแพร่ไดแ้ลว้จะสามารถหลบ
เล่ียงไดโ้ดยท่ีไม่ผ่านด่านตรวจ เช่น ด่านตรวจห้วยไร่ ดา้นตรวจนางฟ้า จะท าให้การล าเลียงยาเสพติดง่ายและสะดวก
ข้ึนและเสน้ทางหลงัพระธาตุช่อแฮ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง เสน้คลองชลประทาน อ าเภอสองจนถึงอ าเภอหนองม่วงไข่ 
มีโรงแรม รีสอร์ท ใชเ้ป็นเป็นแหล่งท่ีพกัยาเสพติดท่ีจะน าออกล าเลียงสู่ภาคกลางได้โดยจะเป็นแหล่งพกัยาเสพติด   
จากเสน้ทางปกติ 

4.3 แนวทางการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ 
ส าหรับแนวทางการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่นั้นแบ่งได้

เป็น 3 ระดบัคือ 
1. ระดบัชาติไดแ้ก่ 1.1 รัฐบาลตอ้งให้ความส าคญัต่อประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ี เช่น การจดัสรร

งบประมาณ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบติังาน 1.2 นโยบายในการแก้ปัญหาครอบครัวท่ีสามารถน าไปใช้
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 1.3 การจดัชุดปราบปรามยาเสพติดในระดบัชาติและสถานีต ารวจให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 1.4 นโยบายในการด าเนินการกวดขนัแหล่งอบายมุข สถานประกอบการ สถานบนัเทิง รวมถึงสถานบริการ
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ต่างๆ และ 1.5 การสนับสนุนการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการป้องกันในสถานศึกษาและชุมชน โครงการ
ต ารวจประสานโรงเรียน โครงการตรวจสถานประกอบการและสถานบริการและโครงการครูแดซ่ึงเป็นโครงการท่ี
เกิดข้ึนในจงัหวดัแพร่ 

2. ระดับภาคได้แก่ 2.1 การจัดชุดปราบปรามยาเสพติดในระดับภาคและสถานีต ารวจระดับภาคให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 2.2 นโยบายในการด าเนินการกวดขนัแหล่งอบายมุข สถานประกอบการ สถานบนัเทิงและ
สถานบริการต่างๆ และรายงานให้แก่ต ารวจแต่ละภูธรทราบถึงแนวทางการด าเนินงานและ 2.3 สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการต่างๆ  

3. ระดบัจงัหวดัได้แก่ 3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนในจงัหวดัแพร่รับรู้ถึงปัญหาของยาเสพติด           
3.2 ส่งเสริมโครงการครูแด (ครูต ารวจ) ให้มีประสิทธิภาพและรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 3.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาการออก
ก าลงักายโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัแพร่และหน่วยงานอ่ืนๆ 3.4 ส่งเสริมการหารายไดใ้หก้บัประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
แพร่โดยการฝึกอาชีพ  3.5 การจัดชุดปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวดัและ 3.6 การตั้ งด่านตรวจยาเสพติด 
อยา่งสม ่าเสมอ 
 
5. การอภิปรายผล 

สาเหตุและปัจจัยของปัญหายาเสพติดของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวดัแพร่ มีสาเหตุและปัจจัยจากด้าน
ครอบครัว ดา้นสังคม ดา้นรายได ้ดา้นค่านิยมของสังคมและดา้นความรู้ความเขา้ใจซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคิดก่อน
กระท าผิด (Rational Choice Theory) ซ่ึงมีสมมุติฐาน 2 ประการคือ ทฤษฎีกลุ่มน้ีเช่ือวา่บุคคลเป็นผูมี้อิสระในการเลือก
ท่ีจะกระท าผิดกฎหมายและแนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายข้ึนอยูก่บัการท่ีบุคคลจะไดรั้บความพึงพอใจ
หรือผลประโยชน์สูงนั่นเอง ซ่ึงความพึงพอใจหรือผลประโยชน์ท่ีตอ้งการนั้นไม่จ ากัดเฉพาะในรูปของทรัพยสิ์น
เท่านั้ น หากแต่ยงัรวมถึงผลประโยชน์หรือความพึงพอใจด้านจิตใจด้วยสอดคลอ้งกับทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ี
แตกต่าง (Differential Association Theory) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้พฤติกรรม
อาชญากรรมและมีความเห็นด้วยกับพฤติกรรมท่ีละเมิดกฎหมายนั้น ซ่ึงการเรียนรู้พฤติกรรมและทัศนคติเกิดจาก 
การคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีใกลชิ้ดสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริลกัษณ์ ปัญญา (2560) พบวา่ ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
กลบัไปเสพยาเสพติดซ ้ าแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยัส าคญัคือ ปัจจยัหลกัคือ ดา้นบุคคล ปัจจยัท่ีรองลงมาคือ ดา้นครอบครัว 
ปัจจยัต่อมาคือ ด้านสังคม สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอญัชลี โตเอ่ียมและคณะ (2559) พบว่า เพศ การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน การมีพฤติกรรมเส่ียง การใช้ยาเสพติด 
ในครอบครัว การเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพ่ือนและพฒันกิจวยัรุ่นมีความสัมพนัธ์กบัการเสพแอมเฟตามีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายสุดา สุขแสงและคณะ (2558) พบวา่ ปัจจยัดา้นกลุ่มเพ่ือน ปัจจยัดา้น
ความรู้ ปัจจยัดา้นครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงใชส้ารเสพติดของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ในจงัหวดัสงขลาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงขอ้แตกต่างหรือขอ้คน้พบใหม่ท่ีมีความแตกต่างไปจากงานวิจัยของ 
คนอ่ืนๆ คือ ไม่ไดก้ล่าวถึงปัจจยัดา้นรายไดแ้ละดา้นค่านิยมของสงัคม 

สาเหตุและปัจจัยของกลุ่มผู ้ค ้ายาเสพติดท่ีต้องการล าเลียงน ายาเสพติดผ่านทางพ้ืนท่ีจังหวดัแพร่คือ 
การคมนาคมง่ายต่อการท่ีจะขนส่งลงไปทางภาคกลางหรือจุดหมาย ด่านตรวจในจังหวดัแพร่ยงัถือได้ว่ามีความ
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หละหลวมและไม่มัน่คง เป็นเสน้ทางบงัคบัและมีเสน้ทางท่ีสามารถล าเลียงไดร้อบดา้น เจา้หนา้ท่ีมีอตัราก าลงัพลนอ้ย 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ มีเส้นทางเล็กๆ น้อยๆ ท่ีอ าพรางได้ดี โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการผ่าน 
ด่านตรวจ รูปแบบการขนส่งแบบกองทพัมดและยาพาหนะได ้โดยจะใชเ้วลาไม่นานและข่าวกรองในพ้ืนท่ียงัไม่ทัว่ถึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมานพ เนียรภาค (2556) พบวา่ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ พบว่า ขาดแคลนงบประมาณ สวสัดิการ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและก าลงัพลมีค่อนขา้งจ ากดัและควรไดรั้บการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งดา้น
ความรู้ ทักษะ ความช านาญและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ปัญหาด้านภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยูใ่นระดบัน้อย/ปานกลางและนอกจากนั้นยงัพบปัญหาการใชพ้ื้นท่ี
อ าเภอเมืองนครสวรรคซ่ึ์งมีลกัษณะเป็นสังคมเมือง มีแหล่งชุมชน แหล่งบนัเทิง สถานบริการ หอพกั บา้นเช่า ร้านเกม 
ร้านอินเทอร์เน็ตและสวนสาธารณะจ านวนมากท่ีเอ้ือต่อการใชเ้ป็นแหล่งพกัยาเสพติด กระจายยาเสพติดและล าเลียง 
ยาเสพติดไปสู่ภาคกลางและภาคอ่ืนๆ ของประเทศโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนเอเชีย) ซ่ึงผ่านพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ แต่อยา่งไรก็ตามจงัหวดัแพร่เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในการคมนาคมผ่านจาก
ภาคเหนือไปทางภาคกลางซ่ึงกลุ่มผูค้า้จะพยายามน ายาเสพติดล าเลียงผ่านจงัหวดัแพร่ไป ซ่ึงถา้หลุดพน้จากจงัหวดัแพร่
แลว้จะง่ายต่อการท่ีจะขนส่งลงไปทางภาคกลางหรือจุดหมายต่อไป ตลอดจนด่านตรวจยาเสพติดและเสน้ทางต่างๆ ท่ีมี
การตั้งด่านตรวจยาเสพติดในจงัหวดัแพร่นั้นมีความหละหลวม ไม่มัน่คงเท่าท่ีควร ประกอบกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ า
ด่านมีน้อย เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในเกณฑท่ี์ต ่า ตลอดจนมีเส้นทางเล็กๆ น้อยๆ ท่ี 
อ าพรางไดดี้ เช่น เส้นทางหลงัพระธาตุช่อแฮ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง ซ่ึงใชเ้วลาในการเดินทางหรือล าเลียงยาเสพติด
เพ่ิมมากข้ึนเป็น 1.30-2.00 ชัว่โมง โดยไม่จ าเป็นตอ้งผ่านด่านตรวจห้วยไร่ อ าเภอเด่นชยั ส่วนคลองชลประทาน อ าเภอ
สองจนถึงอ าเภอหนองม่วงไข่ ใชเ้วลาในการเดินทางหรือล าเลียงยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 45 นาที โดยไม่ผา่นด่านนางฟ้า 
อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดมกัจะยอมสละเพ่ือการขนส่งท่ีจะท าให้ตนไปถึง
จุดหมายของตนเองเพ่ือน ายาเสพติดไปท าการกระจายต่อไป ซ่ึงมีเสน้ทางในการล าเลียงยาเสพติดดงัน้ี 

1. จาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย-อ.เทิง จ.เชียงราย-อ.เชียงค า จ.พะเยา-อ.จุน จ.พะเยา-อ.เมือง จ.พะเยา-อ.งาว      
จ.ล าปาง-อ.สอง จ.แพร่-อ.ร้องกวาง จ.แพร่-อ.เด่นชยั จ.แพร่ (จุดตรวจหว้ยไร่)-จ.อุตรดิตถ ์

2. เส้นทางสายเด่นชัย-ศรีสัชนาลัย มุ่งหน้าไปทาง อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทัย ผ่านจุดตรวจดงยาง จ.แพร่ 
(เส้นทางจาก อ.แม่สาย-อ.แม่จนั จ.เชียงราย-จ.พะเยา-อ.งาว จ.ล าปาง-อ.สอง-อ.ร้องกวาง อ.เด่นชยั จ.แพร่ เน่ืองจากรถ
น าแจ้งว่าด่านห้วยไร่มีการตรวจละเอียดจึงเล่ียงไปใช้เส้นทาง อ.เด่นชัย จ.แพร่-ต.นาพูน จ.แพร่-อ.ศรีสัชนาลยั- 
จ.อุตรดิตถ์) ส่วนเส้นทางรองจาก อ.เวียงแก่น-อ.เทิง-อ.จุน-อ.ปง-อ.เชียงม่วน-อ.สอง (เล่ียงด่านตรวจนางฟ้า โดยใช้
ถนนเส้นผ่านวิทยาลยัการอาชีพสอง) ผ่าน อ.ร้องกวาง สามแยกร่องฟอง-บ้านสวนเข่ือน-พระธาตุช่อแฮ-อ.ท่าปลา       
จ.อุตรดิตถ ์แลว้เขา้สู่พ้ืนท่ีภาคกลางต่อไป 

3. แหล่งพกั (ชัว่คราว) ในพ้ืนท่ี อ.เชียงของฯ โดยใชเ้สน้ทางจาก อ.แม่จนั-อ.เมือง-อ.เทิง จ.เชียงราย- อ.เชียงค า 
จ.พะเยา-อ.งาว จ.ล าปาง-อ.สอง-อ.เมือง-อ.สูงเม่น-อ.เด่นชยั จ.แพร่ น าส่งให้กบักลุ่มเครือข่ายผูค้า้ยาเสพติด (ยาบา้) 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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4. เส้นทางจาก อ.แม่จนั-อ.เมือง-อ.เทิง จ.เชียงราย-อ.เชียงค า จ.พะเยา-อ.สองแคว-อ.ท่าวงัผา เขา้แหล่งพกั 
(ชั่วคราว) อ.เชียงกลาง จ.น่าน-อ.ร้องกวาง-อ.เด่นชัย จ.แพร่ น าส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายผูค้ ้ายาเสพติดในพ้ืนท่ี จ.
อุตรดิตถ ์บางส่วนและจะน าส่งยาเสพติด (ยาบา้) ส่วนท่ีเหลือไปยงัพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 
รูปที่ 1 เส้นทางหลกัในการล าเลียงยาเสพติด 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, 2558 

 
รวมถึงจังหวดัแพร่ไม่ได้มีพ้ืนท่ีติดกับแนวชายแดนของประเทศไทย เส้นทางในจังหวดัแพร่จึงสามารถ

ล าเลียงยาเสพติดไปพ้ืนท่ีทางตอนกลางของประเทศได ้ซ่ึงพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการ
ยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ถา้ผ่านจงัหวดัแพร่ไดก้ลุ่มผูค้า้ผูล้  าเลียง ยาเสพติดสามารถท่ีจะกระจายยาเสพติดไปยงัพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ไดแ้ละเป็นการยากท่ีเจา้หนา้ท่ีจะติดตามไดเ้พราะถา้ไดล้งไปยงัพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศแลว้ สามารถใชถ้นน
ไดห้ลากหลายเส้นทางยากต่อการติดตามจบักมุ โดยเส้นทางของจงัหวดัแพร่ถือวา่เป็นเส้นทางบงัคบัและจุดส าคญัคือ   
มีอีกหลากหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางหลงัพระธาตุช่อแฮ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง เส้นคลองชลประทาน อ าเภอสอง
จนถึงอ าเภอหนองม่วงไข่ซ่ึงเป็นเส้นทางรองท่ีเด่นชัด ถา้กลุ่มผูค้า้ผูล้  าเลียงมาจากจังหวดัแพร่ได้แลว้จะสามารถ     
หลบเล่ียงไดโ้ดยท่ีไม่ผ่านด่านตรวจ เช่น ด่านตรวจห้วยไร่ ดา้นตรวจนางฟ้า จะท าให้การล าเลียงยาเสพติดง่ายและ
สะดวกข้ึนและเส้นทางหลงัพระธาตุช่อแฮ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง เส้นคลองชลประทาน อ าเภอสองจนถึงอ าเภอ
หนองม่วงไข่ มีโรงแรม รีสอร์ท ใชเ้ป็นเป็นแหล่งท่ีพกัยาเสพติดท่ีจะน าออกล าเลียงสู่ภาคกลางไดโ้ดยจะเป็นแหล่งพกั
ยาเสพติดจากเสน้ทางปกติ โดยมีเสน้ทางดงัน้ี 

1. จาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย-อ.เทิง จ.เชียงราย-อ.เชียงค า จ.พะเยา-อ.จุน จ.พะเยา-อ.เมือง จ.พะเยา-อ.งาว 
จ.ล าปาง-อ.สอง จ.แพร่-อ.ร้องกวาง จ.แพร่-อ.เด่นชยั จ.แพร่ (จุดตรวจหว้ยไร่)-จ.อุตรดิตถ ์

2. เส้นทางสายเด่นชัย-ศรีสัชนาลัยมุ่งหน้าไปทาง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ผ่านจุดตรวจดงยาง จ.แพร่ 
(เส้นทางจาก อ.แม่สาย-อ.แม่จนั จ.เชียงราย-จ.พะเยา-อ.งาว จ.ล าปาง-อ.สอง-อ.ร้องกวาง อ.เด่นชยั จ.แพร่ เน่ืองจากรถ
น าแจ้งว่า ด่านห้วยไร่มีการตรวจละเอียดจึงเล่ียงไปใช้เส้นทาง อ.เด่นชัย จ.แพร่-ต.นาพูน จ.แพร่-อ.ศรีสัชนาลัย- 
จ.อุตรดิตถ)์ 
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3. ส่วนเส้นทางรองจาก อ.เวียงแก่น-อ.เทิง-อ.จุน-อ.ปง-อ.เชียงม่วน-อ.สอง (เล่ียงด่านตรวจนางฟ้า โดยใช้
ถนนเส้นผ่านวิทยาลยัการอาชีพสอง) ผ่าน อ.ร้องกวาง สามแยกร่องฟอง-บ้านสวนเข่ือน-พระธาตุช่อแฮ-อ.ท่าปลา 
จ.อุตรดิตถ ์แลว้เขา้สู่พ้ืนท่ีภาคกลางต่อไป 

เส้นทางท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชเ้ป็นแหล่งพกัชัว่คราวได้แก่ แหล่งพกั (ชัว่คราว) ในพ้ืนท่ี อ.เชียงของฯ โดยใช้
เส้นทางจาก อ.แม่จนั-อ.เมือง-อ.เทิง จ.เชียงราย-อ.เชียงค า จ.พะเยา-อ.งาว จ.ล าปาง-อ.สอง-อ.เมือง-อ.สูงเม่น-อ.เด่นชยั 
จ.แพร่และเส้นทางจาก อ.แม่จนั-อ.เมือง-อ.เทิง จ.เชียงราย-อ.เชียงค า จ.พะเยา-อ.สองแคว-อ.ท่าวงัผา เขา้แหล่งพกั 
(ชัว่คราว) อ.เชียงกลาง จ.น่าน-อ.ร้องกวาง-อ.เด่นชยั จ.แพร่ ซ่ึงขอ้แตกต่างหรือขอ้คน้พบใหม่ท่ีมีความแตกต่างไปจาก
งานวจิยัดงักล่าวคือ ไม่ไดอ้ธิบายเชิงลึกเก่ียวกบัเสน้ทางล าเลียงยาเสพติดไปสู่ภาคกลางและภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

 
รูปที่ 2 แผนท่ีจงัหวดัแพร่ 

ที่มา: จงัหวดัแพร่, 2561 

 
 แต่อยา่งไรก็ตามการเป็นเส้นทางผ่านของการล าเลียงยาเสพติดท าให้เกิดปัญหาในการป้องกนัคือ เน่ืองจาก
เสน้ทางในจงัหวดัแพร่มีความปลอดภยัสูงจึงท าใหก้ารการป้องกนัเชิงจบักุมมีนอ้ยเพราะเส้นทางดงักล่าวไม่ไดมี้พ้ืนท่ี
ติดกบัแนวชายแดน ใช้ถนนไดห้ลากหลายเส้นทางยากต่อการติดตามจบักุม มีความหละหลวมในการตั้งด่านตรวจ 
รวมถึงระบบข่าวกรองยงัขาดประสิทธิภาพประกอบกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ าด่านมีนอ้ย เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ มี
ประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่าจึงท าใหเ้กิดปัญหาในการป้องกนัเชิงป้องกนัตามมา จึงท าใหมี้แนวทางการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพในจงัหวดัแพร่ซึงกล่าวในล าดบัถดัไป 

ซ่ึงแนวทางการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของตะวนั 
ตระการฤกษ์และคณะ (2560) พบว่า การพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ปัจจยัด้านภาวะผูน้ าประกอบดว้ย 4 แนวทางคือ การบริหารงานแบบมี 
ส่วนร่วม ทกัษะในการสอนงานแก่เจา้หน้าท่ีต ารวจ การสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งและความสามารถในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก รวมถึงองคก์รระหวา่งประเทศ ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจประกอบดว้ย 5 แนวทาง
คือ การพฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจ การถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่สมาชิกในทีม การสร้างและพฒันา อส.ตร. เพ่ือช่วยสนบัสนุน
การท างานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ การจดัประชุมระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือบูรณาการภารกิจร่วมกนั
และการพฒันาองคค์วามรู้ในการท างาน ปัจจยัดา้นงบประมาณประกอบดว้ย 3 แนวทางคือ การพฒันาระบบการจดัสรร
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งบประมาณลงสู่พ้ืนท่ี การพฒันาเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้มีศักยภาพในการเขียนโครงการและปรับปรุงระเบียบการใช้
เงินกองทุนสวสัดิการด้านยาเสพติด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 แนวทางคือ การพฒันาเคร่ืองมือและ
โปรแกรมประยกุต์เฉพาะทางการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและข่าวสารการใชร้ะบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์และ
การมีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัในการท างาน ปัจจยัดา้นกฎหมายประกอบดว้ย 2 แนวทางคือ การศึกษาถึงปัญหาและ
ขอ้จ ากดัเพ่ือปรับปรุงขอ้กฎหมายในการท างานและการสร้างทีมงานท่ีปรึกษาและแตกต่างจากงานวิจยัของชมยัภรณ์ 
ถนอมศรีเดชชัย (2559) พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส าคัญคือ เทศบาลนครควรด าเนินงาน 
เพ่ือป้องกนัยาเสพติดโดยใชเ้ครือข่ายท่ีทนัสมยั เช่น อินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมและไลน์อยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุมและ
ทั่วถึงในเวลาเดียวกัน เทศบาลนครควรประสานงานหรือชักชวนภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา้มามีส่วนร่วมและ 
ตัวแบบการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันยาเสพติดของเทศบาลนครตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืนควร
ประกอบดว้ย 5 ดา้น เรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อยคือ ดา้นเครือข่าย เทคโนโลยี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และส่ิงแวดลอ้ม ดังท่ีกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้การป้องกันในระดับจังหวดัควรส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชน 
ในจังหวดัแพร่รับรู้ถึงปัญหาของยาเสพติด ส่งเสริมโครงการครูแด (ครูต ารวจ) ให้มีประสิทธิภาพและรูปธรรม 
มากยิ่งข้ึน ส่งเสริมการเล่นกีฬาการออกก าลงักายโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัแพร่และหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งเสริมการหา
รายไดใ้ห้กับประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่โดยการฝึกอาชีพ การจดัชุดปราบปรามยาเสพติดในระดับจงัหวดัและ 
การตั้งด่านตรวจยาเสพติดอย่างสม ่าเสมอ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างต ารวจภูธรจังหวดัแพร่ หน่วยงานภายใต้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัแพร่ ภาคเอกชน ภาคประชาชนจึงจะท าใหก้ารป้องกนัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
6. บทสรุป 

จากสาเหตุและปัจจยัของปัญหายาเสพติดของประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ประกอบดว้ยดา้นครอบครัว
สงัคม รายได ้ค่านิยมของสงัคมและความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงสาเหตุและปัจจยัของกลุ่มผูค้า้ยาเสพติดท่ีตอ้งการล าเลียง
น ายาเสพติดผ่านทางพ้ืนท่ีจังหวดัแพร่คือ เป็นจังหวดัท่ีไม่มีขนาดใหญ่มากนักหากเทียบกับจังหวดัอ่ืนๆ มีความ
ปลอดภยัและมีโอกาสถูกจบักุมไดน้้อยท่ีสุด ไม่มีพ้ืนท่ีติดกบัแนวชายแดน ใช้ถนนไดห้ลากหลายเส้นทาง มีความ
หละหลวมในการตั้งด่านตรวจยาเสพติด ระบบข่าวกรองของเจา้หน้าท่ีต ารวจยงัขาดประสิทธิภาพนั้ นทางภาครัฐ 
เอกชนและภาคสังคมควรมีการบูรณาการในการก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ใหเ้หมาะสม 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

บทความวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญา
วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม วิทยาลยัรัฐกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.ศศิภทัรา ศิริวาโท , ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆและ ดร.ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ ท่ีให้ค  าแนะน า 
ในการท าวจิยั ใหค้วามรู้ ขอ้ช้ีแนะและแนวทางในการท าวจิยัใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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8. เอกสารอ้างองิ 
กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัแพร่. ยาเสพติดในจงัหวดัแพร่. [ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา  
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