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คํานํา 
 

  ปจจัยสําคัญในการสืบสวนปราบปรามเพ่ือใหสามารถแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพ่ือนํามาใชในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด จึงมีความจําเปนตองทราบพฤติการณ 
แหงการกระทําความผิด ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองใชการสืบสวนโดยการใชเครื่องมือพิเศษ ท้ังในดานเทคนิค 
วิธีการ และอุปกรณเครื่องมือพิเศษท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการและรูปแบบในการกระทําความผิดของ           

นักคายาเสพติดท่ีมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหมๆ มาใชในการกระทําความผิด 

   ดังนั้น จึงไดจัดทําคูมือการบริหารงาน “การสืบสวนปองกันปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2” มาเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและ
ผูเก่ียวของนําไปใชในการปฏิบัติราชการประจํากองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด   
 
 
 
 
 

                พันตํารวจเอก วิบูลย  กิตติอัมพานนท 
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คูมือการบริหารการสืบสวนปองกันปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 2 

บทนํา 

• ความสําคัญของคูมือการบริหารงาน 
   ยาเสพติดเปนปญหาท่ีบั่นทอนความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงหากปลอยใหมีการแพรระบาด
ออกไปโดยมิไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง ยอมทําใหเกิดปญหาสังคมท่ีเปนปญหาลูกโซ และสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคม และคนในชาติอยางท่ีไมสามารถท่ีจะประเมินคาได สถานการณปญหายาเสพติดมีแนวโนม
การคาและการแพรระบาดสูงข้ึน ตัวยาหลักยังคงเปนยาบา และไอซ กลุมนักโทษในเรือนจํายังเปนกลุมการคา
ท่ีมีบทบาทในการสั่งการคายาเสพติด  สวนกลุมนักคารายใหญยังคงมีความเคลื่อนไหวอยูอยางตอเนื่อง              
และมีแนวโนมเพ่ิมเพ่ิมข้ึน มีรูปแบบการลําเลียงยาเสพติดท่ีหลากหลายและแยบยลมากข้ึน การนําเขายาเสพติด
ยังคงมีแหลงพักยาเสพติดอยูในประเทศเพ่ือนบานท้ังดานชายแดนไทย-ลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา             
โดยการลักลอบลําเลียงนําเขาทางชายแดนไทย-ลาว มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเขมราฐ  อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม 
และจังหวัดบึงกาฬ และจากการสกัดก้ันการลักลอบลําเลียงยาเสพติดอยางเขมขนของเจาหนาท่ี ทําให                
กลุมนักคายาเสพติดสูญเสียผลประโยชนเปนจํานวนมหาศาล กลุมนักคายาเสพติด กลุมผูลําเลียงมีความ
ระมัดระวังตัวมากยิ่งข้ึน มีการพกอาวุธปนติดตัวตลอดเวลา เพ่ือไวใชปองกันตัวและหลบหนีการจับกุมของ
เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จึงตองเพ่ิมความระมัดระวังและวางแผนตรวจคนจับกุมใหรัดกุมมาก
ยิ่งข้ึน สําหรับในป ๒๕๕๗ ปญหาการคาและการแพรระบาดของยาเสพติดจะมีแนวโนมไมแตกตาง                
จากปท่ีผานมา เนื่องจากยังคงมีการนําเขายาเสพติดอยางตอเนื่อง  มีผูเสพท่ีผันตัวมาเปนผูคารายยอยเพ่ิมข้ึน 
นักคารายยอยท่ียกระดับเปนนักคาระดับจังหวัดมีเครือขายขามจังหวัด  นักคาท่ีถูกจับกุมแลวไดรับการประกัน
ตัวกระทําผิดซํ้าอีก  ผูตองขังในเรือนจําท่ีคายาเสพติดโดยเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกเรือนจํา ผูคาชาวตางชาติ
ท่ีลักลอบนําเขายาเสพติด และมีบทบาทคายาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามของกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2                           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปจจัยสําคัญในการสืบสวนเพ่ือใหสามารถแสวงหาขอเท็จจริง 
และหลักฐาน เพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันของประชาชน และการรวมบรวมพยานหลักฐานในการนําตัว
ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมารับโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป โดยมีรายละเอียดแหงความผิดมี
อยู 3 ประการ คือ ขาวสารขอเท็จจริง ( Information ) การซักถาม ( Interrogation ) และเครื่องมือพิเศษ            
( Instrumentation )  ซ่ึงในการสืบสวนสอบสวนมีความจําเปนท่ีจะตองใชเครื่องมือพิเศษ ท้ังในดานเทคนิค
วิธีการและอุปกรณพิเศษ มีการพัฒนามาเปนลําดับเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการกระทาความผิดของ
คนราย ท่ีนับวันจะมีการปกปดซอนเรน แยบยลมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีมาใชกระทําความผิด 
จึงไดจัดทําคูมือบริหารงานการความรูของกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด  จึงไดจัดทําเอกสารนี้ข้ึนใชเปนกรณีศึกษาการสืบสวนปองกันปราบปรามยาเสพติดใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2  
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• วัตถุประสงคของคูมือ  
  1. เพ่ือเปนแนวทางในดานการสืบสวนปองกันปราบปรามยาเสพติดของผูบริหารและ
ขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2  
  2. เพ่ือใหทราบถึงเทคนิค วิธีการบริหารและการแกไขปญหาการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด 

• ประโยชนของคูมือ  
  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและผูเก่ียวของนําไปใชในการปฏิบัติราชการประจํา              
กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด   
 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 

• วิสัยทัศน 
กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 เปนหนวยงานดานการปองกันและปราบปราม             

ยาเสพติดอยางมืออาชีพและ สนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมมือกันแกไขปญหายาเสพติด  เพ่ือให
ชุมชนและสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด 
 

• พันธกิจ 
  1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีและท่ัวราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญา 
  2) สืบสวนสอบสวนคดีเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และ พ.ร.บ.มาตรการฯ 

3) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายอ่ืนอันเปนความผิด 
เก่ียวกับการยึด หรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมาเนื่องจากการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

4) สกัดก้ันการลักลอบลําเลียงยาเสพติดตามเสนทางคมนาคมจากพ้ืนท่ีชายแดนเขาสูพ้ืนท่ี 
ตอนในโดยบูรณาการรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 

• กําหนดหนาท่ีการงาน 
          อํานาจหนาท่ีกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

  กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  1) ดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธงานชวยอํานวยการ 
และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 
  3) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตรแผนงาน โครงการงานวิจัย 
งานประเมินผลและงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  4) ดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชีการงบประมาณ งานพัสดุอาคารสถานท่ี งาน
พลาธิการ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  5) ดําเนินการเก่ียวกับงานปองกันยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  6) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  7) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธและกิจการตางประเทศของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 
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  8) ดําเนินการเก่ียวกับงานฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด 
  9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

  กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 1 - 4 แตละหนวยงานมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
  1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ัวราชอาณาจักรตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักร 
  3) สืบสวนสอบสวนคดีเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
  กองบังคับการขาวกรองยาเสพติด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  1) ดําเนินการเก่ียวกับงานการขาว การวิเคราะหขาว งานสถิติขอมูลการประเมินแนวโนม
สถานการณดานยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  2) ดําเนินการเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

  กองบังคับการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  1) สกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติดท่ัวราชอาณาจักรตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ปราบปรามยาเสพติด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  3) สืบสวน รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการลําเลียงยาเสพติด 
โดยเฉพาะบุคคลหรือยานพาหนะท่ีตองสงสัย เพ่ือนํามาจัดทําระบบฐานขอมูลโดยกําหนดลําดับชั้นการอนุญาต
ใหเขาถึงฐานขอมูลสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  4) ประสานกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานอ่ืนท้ังในภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือขอใหสงขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลท่ีอาจเก่ียวของกับการลําเลียงยาเสพติด 
  5) ควบคุมหรือตรวจสอบเครื่องมือพิเศษสําหรับการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติดท่ีไดติดตั้ง
ไวตามจุดตรวจหรือดานตรวจในเสนทางคมนาคม 
  6) พัฒนาและจัดหาเครื่องมือพิเศษสําหรับการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด 
  7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

  กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ัวราชอาณาจักรตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  2) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการปราบปรามยาเสพ
ติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  3) ปฏิบัติการเครื่องมือพิเศษและสนับสนุนเครื่องมือพิเศษใหกับหนวยปฏิบัติตางๆ 
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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  4) รับผิดชอบกํากับดูแล บํารุงรักษารถยนตเอกซเรยเคลื่อนท่ีและสนับสนุนรถยนตเอกซเรย
เคลื่อนท่ีในการปองกันปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย” 
 
ความสําคัญของงานและการบริหารงาน 

• บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ/ลักษณะงาน 

  กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนมา มีหนาท่ีในการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ัวราชอาณาจักร โดยแบงสวนราชการออกเปน 

6 กองบังคับการ 1 หนวยงาน   ดังนี้ 

1. กองบังคับการอํานวยการ 

2. กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 1 

3. กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 

4. กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 

5. กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 4 

6. กองบังคับการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด 

7. กองบังคับการขาวกรองยาเสพติด  

8. กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 

กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ

การปองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 2, 3 และ 4  การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

เก่ียวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคดีอ่ืนๆ ท่ีมี โทษทางอาญาท่ัวราชอาณาจักร 

และสืบสวนสอบสวนคดีเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมาเนื่องจากการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

แบงออกเปน 5 กองกํากับการ ดังนี้ 

1. ฝายอํานวยการรับผิดชอบในดานธุรการกําลังพล งบประมาณ การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร  

และการขาว 

  2. กลุมงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสินรับผิดชอบในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดเก่ียวกับ   

ยาเสพติดในข้ันตอนการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือนําไปสูการพิจารณาในชั้นศาล 

  3. กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 รับผิดชอบในการปองกัน

และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 2 มี 8 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแกว  จังหวัดปราจีนบุรี และ

จังหวัดนครนายก 

  4. กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 รับผิดชอบ ในการปองกัน

และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 3 มี 8 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร จังหวัด

อํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 
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            5. กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 รับผิดชอบในการปองกัน

และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 4 มี 12 จังหวัด ไดแก จังหวัด

กาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคราม จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด

เลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู บึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี 

 

โครงสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  ในการปฏิบัติงานของกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 จะดําเนินการภายใต
กรอบของกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด เชน พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับ             
ยาเสพติด พ.ศ.25347  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติยาเสพติด          
ใหโทษ พ.ศ.2522 เปนตน รวมท้ังตองนํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ  โดยทานนายกรัฐมนตรี ไดใหนโยบายไวเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2556  สํานักงานตํารวจแหงชาติ              
ไดจัดใหมีการมอบนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
ใหแกขาราชการตํารวจระดับผูบังคับการของหนวยปฏิบัติ  ผูบัญชาการ และผูบังคับบัญชาในระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยไดเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร)  มามอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด ดังนี้  
  “ปญหาเรงดวนของสังคม คือ ปญหายาเสพติด รัฐบาลไดยกระดับเปนวาระแหงภูมิภาค
อาเซียน เพราะถือเปนการบอนทําลายความม่ันคงของชาติ กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมและปญหาทาง
เศรษฐกิจจะเห็นวามีการปราบปรามเพ่ิมมากข้ึน ขอใหเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนและฟนฟูผูท่ีเคยเสพให
คืนสูสังคม และเปลี่ยนจากการแกปญหาท่ีปลายเหตุดวยการนําเทคโนโลยีมาชวยวิเคราะหไมใหเหตุเกิดข้ึน” 

กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 

ฝายอํานวยการ 

กองกํากับการ 1 กองกํากับการ 2 กองกํากับการ 3 

กลุมงานสอบสวนและ 
ตรวจสอบทรัพยสิน 
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  นโยบายการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 555/2556  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2556  เรื่อง ให
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  โดยผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังนี้ 

  นโยบายการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (เนนหนัก) 
            1.  ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2.  การปฏิบัติงานของตํารวจใหยึดประชาชนเปนศูนยกลางและเสริมสรางการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยบูรณาการทุกภาคสวน 
  3.  ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันตอการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ โดยการควบคุมสถานท่ีเสี่ยง การจัดระเบียบสังคมตามอํานาจหนาท่ี 
  4.  ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมขน ท้ังผูผลิต ผูคา ผูจําหนายรายใหญและ
รายยอยในชุมชน ตลอดจนมาตรการยึดทรัพยหรือการสืบสวนทางดานการเงิน 
  5.  มุงรักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียว การปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 
คนรายขามชาติ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การคุมครองสิทธิเด็กและสตรี และการปองกันปราบปรามการคา
มนุษยใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
  6.  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรม
ดวยระบบท่ีเปนมาตรฐาน โปรงใส เสมอภาค เปนธรรม รวมท้ังพัฒนางานนิติวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐาน 
  7.  พัฒนาสถานีตํารวจใหมีความพรอมในการรับแจงเหตุ ใหบริการอยางรวดเร็ว โดยลด
ข้ันตอนและระยะการปฏิบัติในลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
 
  8.  พัฒนาศูนยรับแจงเหตุ 191 เพ่ือเฝาระวังในการรับแจงเหตุและบริหารสถานการณ
สําคัญระดับจังหวัดและสถานีตํารวจ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึงประชาชน 

9.  แกปญหาการชุมนุมเรียกรองและเหตุวิกฤติ การรักษาความสงบเรียบรอย ตองถือปฏิบัติ 
ภายใตกรอบกฎหมาย หลักสากล และใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงพัฒนาดานการจัดบุคลากร            
สิ่งอุปกรณ ยุทโธปกรณ ยุทธวิธีและสวัสดิการใหมีความพรอมในการปฏิบัติ 
  10.  แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือยุติเหตุรายรายวันและความรุนแรงดวยมาตรการ
เชิงรุก 
  11.  สรางความพรอมดานบุคลากร ระบบงาน การเชื่อมโยงฐานขอมูลอาชญากรรม อาคาร
สถานท่ี ยานพาหนะใหเปนมาตรฐาน เพ่ือรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
  12.  เตรียมการและชวยเหลือผูประสบภัย รวมถึงนักทองเท่ียวท่ีไดรับความเดือดรอนจาก 
สาธารณภัยอยางตอเนื่องจนเขาสูภาวะปกติ 
  13.  บังคับใชกฎหมายและพัฒนาระบบการจราจรใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุจราจร และสรางคานิยมของตํารวจจราจรใหเปน “สุภาพบุรุษจราจร” 
  14.  พัฒนาขาราชการตํารวจตามสายงานในทุกระดับ โดยเนนภาวะผูนํา 
  15.  พัฒนาศูนยปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับใหเปนเครื่องมือของผูบังคับบัญชาในการ
ขับเคลื่อนและติดตามงานในทุกมิติ โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารและระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจ 
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  16.  จัดระบบสวัสดิการใหแกขาราชการตํารวจและครอบครัว รวมท้ังขาราชการตํารวจ 
ท่ีเกษียณอายุราชการ ใหมีสุขภาพพลานามัยและความเปนอยูท่ีดี 

  นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
  1.  เพ่ิมความเขมในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  โดยยึด
กฎหมายและหลักนิติธรรม 
  2.  ระดมสรรพกําลังในการปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ 
โดยเนนผูคารายยอยในชุมชน เครือขายและขยายผลการจับกุมทุกราย รวมท้ังการสืบสวนติดตามจับกุม
ผูตองหาตามหมายจับคดียาเสพติด โดยเนนหมายจับคางเกา 
  3.  ประสานความรวมมือ เพ่ือดําเนินการปองกันปราบปรามยาเสพติดในเรือนจําอยาง
จริงจัง 
  4.  พัฒนาระบบการสืบสวนติดตามเสนทางการเงินของเครือขายการคายาเสพติดท้ัง
ภายในประเทศและเชื่อมโยงระหวางประเทศ เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 
  5.  ดําเนินมาตรการยึดทรัพยกับผูเก่ียวของกับยาเสพติดตามกฎหมายโดยเครงครัด 
  6.  ใหความสําคัญในการปองกันกลุมเสี่ยงและพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยจัดระเบียบสังคมตามอํานาจ
หนาท่ีและเขมงวดกวดขันอบายมุขในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง ไมใหเปนแหลงม่ัวสุมและแพรระบาดยาเสพติด 
  7.  ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือดําเนินการปองกันการแพรระบาดยาเสพติดใน
ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการทุกประเภท รวมท้ังการพัฒนาครูตํารวจ D.A.R.E. 
  8.  พัฒนาชองทางในการแจงขาวสาร ขอรองเรียน หรือเบาะแส ผานทุกชองทาง โดยเฉพาะ 
สื่อเทคโนโลยี และวางระบบการรักษาความปลอดภัยของผูแจงขอมูล 
  9.  เสริมสรางความรวมมือกับนานาประเทศในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  10.  ดําเนินการทางอาญาและวินัยกับขาราชการตํารวจท่ีเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดอยาง
เด็ดขาด 

รูปแบบการสืบสวนเพ่ือการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการตํารวจปราบปราม                
ยาเสพติด 2  โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1) การสืบสวนหาขาว 

2) การรวบรวมพยานหลักฐาน  
3) ออกหมายจับ  
4) จับกุม 

•  เทคนิคการสืบสวนหาขาวเพ่ือใชในการปราบปรามยาเสพติด ท่ีนํามาใชโดยท่ัวไป มีดังนี้ 
1. การใชเจาหนาท่ีอําพราง (Undercover Operations) เปนการใชเจาหนาท่ีเขา

ปฏิบัติการลับ โดยการอําพรางตัวและสถานภาพ  เปนเทคนิคการสืบสวนพิเศษอยางหนึ่ง   จากในหลาย ๆ 
วิธี เชน การดักฟง (wiretap) การสงมอบภายใตการควบคุม (controlled delivery) การลอ ใหกระทําผิด 
(entrapment)  การสะกดรอยดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (electronics surveillance)  โดยมีวิธีการ
ปฏิบัติการอําพราง ดังนี ้
  (1) การอําพรางบุคคล หมายถึง อําพรางตัวเขาไปอยูในกลุมขององคกรอาชญากรรม 
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานและทราบถึงบทบาทในองคกรอาชญากรรม ซ่ึงบางครั้งอาจมีเจาหนาท่ีของรัฐ
เก่ียวของกับการกระทําผิดรวมอยูดวย บางกรณีเจาหนาท่ีก็ไมไดเปนผูอําพรางตัว แตจะใชบุคคลท่ีถูกกําหนด
เขาไปอําพรางตัวโดยการควบคุมของเจาหนาท่ี ซ่ึงการใชวิธีดังกลาวตองใชบุคคลท่ีมีการรักษาความลับเปน
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อยางดีและตองปกปดตัว จะมีลักษณะเหมือนกับสายลับแตเปดตัวเองใหบุคคลอ่ืนเขาใจวาเปนบุคคลอ่ืน ท้ัง
การปกปดฐานะ อาชีพ การงาน เปนตน นอกจากนี้แลว บุคคลอีกประเภทหนึ่งท่ีมีการใหขอมูล ขาวสาร ซ่ึง
เรียกวา ผูแจงขาวหรือผูใหขาว เปนบุคคลซ่ึงใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมอาชญากรรมโดยการเขารวม
หรือเก่ียวพันกับกิจกรรมอาชญากรรมนั้น ซ่ึงบุคคลประเภทนี้ตองพิจารณาถึงความนาเชื่อถือและไววางใจใน
การมาเปนพยานดวย 

  (2) การอําพรางเอกสาร   จากการอําพรางบุคคลจะตองสังเกตวาสามารถเขาไปกลมกลืนกับ

สถานท่ีหรือเหตุการณตาง ๆ ไดโดยงาย แตถาหากวาเปาหมายมีศักยภาพหรืออิทธิพลในพ้ืนท่ีอาจจะทําให

ตํารวจหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ขอตรวจดูบัตรประจําตัว หรือเอกสารใด ๆ จากตัวเจาหนาท่ีอําพราง เรื่องท่ีกําลัง

สืบสวนอยูอาจจะเสียหาย หรือเจาหนาท่ีอําพรางอาจจะไดรับอันตรายได ถามีบัตรประกอบกับการปลอมตัว

เขาไปสืบสวนหาขาว เชน บัตรประจําตัวประชาชนท่ีจัดทําข้ึนเปนพิเศษซ่ึงสามารถประสานงานกับหนวย

ราชการท่ีเก่ียวของในการออกบัตรจัดทําข้ึน ก็จะทําใหเปาหมายมีความสงสัยในตัวเจาหนาท่ีอําพรางนอยลง

หรือไมมีเลย เจาหนาท่ีอําพรางมีความปลอดภัยมากข้ึน 

  (3) การอําพรางยานพาหนะ  ผูกออาชญากรรมหรือกลุมเปาหมายท่ีจะกระทําผิดหรือ

กระทําผิดมาแลวจะระมัดระวังตัวมาก ยานพาหนะท่ีขับตามหลังหรือจอดในระยะใกลชิดกับบานหรือ

ยานพาหนะสําหรับการสืบสวน โดยการปลอมเปนรถของบริษัทหรือองคกรใด ๆ ก็จะทําใหการปฏิบัติการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หรือบางครั้งนํารถยนตนั่งสวนบุคคลของทางราชการมาดัดแปลงทําเปนรถยนต

สาธารณะ (TAXI) เพ่ือชวยในการอําพราง เนื่องจากเปนรถท่ีมีเปนจํานวนมากในทองถนน (กทม./ปริมณฑล) 

บางเหตุการณก็ควรนํารถยนตตูมาดัดแปลงเปนรถบริษัทหรือองคกรใด ๆ เพ่ือจอดซุมสังเกตการณ หรือ

บรรทุกกําลังเขาปฏิบัติการตรวจคนจับกุม เนื่องจากบางพ้ืนท่ี การนํากําลังเขาไปปฏิบัติการตรวจคนหรือ

จับกุมตองผานพ้ืนท่ีชุมชน หรือเดินทางในระยะทางไกลกอนถึงเปาหมายปฏิบัติการ อาจจะทําใหอาชญากร

หรือผูกระทําผิดกฎหมายอาญาตาง ๆ รูตัวเสียกอน ทําใหภารกิจลมเหลวไมประสบผลสําเร็จ 

  (4) การอําพรางสถานท่ี การปฏิบัติการทางลับ เปนวิธีการสืบสวนสอบสวนพิเศษอยางหนึ่ง 

กรณีเปาหมายตองสงสัย หรือเปาหมายท่ีตองทําการสืบสวนมีสถานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีเจาหนาท่ีสืบสวนไม

สามารถท่ีจะเฝาสังเกตการณได ก็มีความจําเปนตองเขาไปเชาบานหรืออาคารพาณิชยเพ่ือเฝาสังเกตการณ 

หรือบางกรณีตองสรางเปนรานคารับซ้ือของเกา เนื่องจากรานคารับซ้ือของเกาเปนแหลงรับซ้ือของท่ีโจรกรรม

มา เชน ทองแดง ไดมาจากการขโมยตัดสายไฟแลวนําทองแดงมาขายใหกับรานรับซ้ือของเกา หรือบางครั้ง

กลุมมิจฉาชีพมาเสนอขายสินคาท่ีโจรกรรมมาจากประชาชน ทําใหเจาหนาท่ีอําพรางสามารถทราบความ

เคลื่อนไหวรวมท้ังขาวสารของกลุมมิจฉาชีพนั้น ๆ 

  (5) การอําพรางสถานการณ ในการเขาปฏิบัติการบางครั้งในพ้ืนท่ีเปาหมายมีภูมิประเทศท่ี

ดีกวา หรือยากตอการเดินทางเขาไปโดยปกติ หรือการใชกําลังเจาหนาท่ีตํารวจจํานวนมาก ถาเดินทางเขาไป

แบบธรรมดาเปาหมายอาจจะรูตัว ทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ภารกิจลมเหลว จึงจําเปนตองสราง

สถานการณอําพรางข้ึนมาเพ่ือเปนการพรางมิใหเปาหมายรูตัว เชน ตั้งกองผาปาโดยมีเจาหนาท่ีอําพรางในการ

ปฏิบัติปลอมเปนชาวบานไปเรี่ยไรหรือนําผาปาไปทอดในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือสืบสวนหาขาวหรือหาโอกาสเขา

ปฏิบัติการจูโจมจับกุม 
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  (6) การอําพรางอาชีพ  ในสถานการณตาง ๆ การเขาไปในพ้ืนท่ีชุมชน หรือพ้ืนท่ีเปาหมาย
บางเปาหมายซ่ึงเปนเปาหมายท่ีมีภารกิจในการสืบสวนหาขาว การอําพรางตัวโดยการเปลี่ยนแปลงใบหนา ทรงผม 
เสื้อผา อาจจะไมเพียงพอ แตถามีอาชีพอําพรางท่ีเหมาะสมประกอบไปดวยจะทําใหการอําพรางสมบูรณมากข้ึน 
ความสงสัยตาง ๆ จากเปาหมายก็จะลดลงหรืออาจจะไมมีเลย หรือในบางคดีสําคัญ ๆ อาจจะตองใชเวลานาน
พอสมควรในการอําพรางอาชีพ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน เชน อาชีพผูจัดการบริษัทรับเหมากอสรางท่ีมี
สถานท่ีดําเนินกิจการไปตามปกติ เพ่ือสืบสวนหาขาวในคดีฮ้ัวประมูล เวลามีการประมูลท่ีใด ๆ ก็สามารถท่ีจะ
เขาไปรวมประมูลไดเพ่ือสืบสวนหาบุคคลท่ีมีอิทธิพลหรืออยูเบื้องหลังในการฮ้ัวประมูล จากสื่อตาง ๆ ท่ีลงขาว
คดีฮ้ัวประมูลเม่ือมีการจับกุมเบื้องตนจะมีขาวดังไปท่ัว แตเม่ือมีการตัดสินคดี  ผูมีอิทธิพลหรือผูท่ีอยูเบื้องหลัง
การกระทําผิดจะไมมีความผิดหรือศาลพิพากษายกฟอง สาเหตุสําคัญท่ีทําใหอัยการสั่งไมฟองหรือยกฟองนั่น
คือ พยานหลักฐาน นั่นเอง 
  (7) การอําพรางขอมูลขาวสาร  การอําพรางขอมูลขาวสารสวนใหญจะใชเปนชั้นเชิงในการ
ตอสูทางธุรกิจ หรือการเมือง แตในทางการสืบสวนสอบสวนบางครั้งก็ตองใชการอําพรางขอมูลขาวสาร
เหมือนกัน เนื่องจากวาคดี ท่ีกําลังสืบสวนอยูหรือคดีท่ีกําลังจะใชเจาหนาท่ีตํารวจเขาปฏิบัติการตรวจคนจับกุม 
ซ่ึงสรางความเสียหายแกผูกระทําผิด หรือผูประกอบการเปนมูลคาทรัพยสินจํานวนมาก หรือตองรับโทษใน
อัตราสูง  เชน โรงงานผลิตซีดีเถ่ือน, สถานบริการท่ีเปดเกินเวลาหรือจัดใหมีปารตี้ยาเสพติด หรือโรงงานผลิตยาเสพ
ติด เปนตน ผูกระทําความผิดเหลานี้จะมีกลยุทธท่ีสําคัญคือการรูจักกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของบางคน และ       
มีการสงมอบผลประโยชนรายเดือน (สวยรายเดือน) ใหกับเจาหนาท่ีผูนั้น  ดังนั้น ในการเขาจับกุมแตละครั้งจะ
ลมเหลวไมสามารถจับกุมไดโดยผูประกอบการจะรูตัวลวงหนา หรือบางครั้งก็จัดฉากใหมีแตสิ่งของท่ีไมผิด
กฎหมายไวรอเจาหนาท่ี ตัวอยางเชน การเขาตรวจคนสถานบริการท่ีจัดใหมีปารตี้ยาเสพติด  ถาหากวา
ลมเหลวหลาย ๆ ครั้ง ควรออกขาวลวงวาจะไปตรวจท่ีอ่ืน แลวก็มีคําสั่งกะทันหันใหเขาตรวจคนจับกุม
เปาหมายท่ีเคยลมเหลวมาแลวเม่ือหลายครั้งกอน 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการขออนุญาตอําพราง (UNDER COVER) ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมีความจําเปน 
เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ 

(มีเหตุ) 

ขาราชการตํารวจผูไดรับมอบหมาย 
(ผูขออนุญาต) 

ผกก.ข้ึนไป 
(ผูอนุญาต) 

ปฏิบัติการอําพรางเพ่ือการสืบสวน 

การรายงานตอผูอนุญาต 
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2. การควบคุมการสงมอบ (Controlled Delivery) เปนการสงผานยาเสพติด หรือสิ่งของ 
ผิดกฎหมายจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปยังพ้ืนท่ี เปนวิธีการสืบสวนอีกวิธีการหนึ่งในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดี
กับกลุมเครือขายหรือองคกรอาชญากรรม ซ่ึงมีวิธีการซับซอน แบงแยกหนาท่ี การดําเนินงานเปนอิสระ     
ยากแกการหาพยานหลักฐานยืนยันถึงความสัมพันธของกลุมเครือขายหรือองคกรอาชญากรรมได ซ่ึงการ
ดําเนินการเปนวิธีปกติ ก็ไดเพียงบุคคลของเครือขายหรือองคกรอาชญากรรมระดับลางเทานั้น ไมอาจท่ีจะ
ดําเนินการเก่ียวกับตัวการท่ีสําคัญ หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีสั่งการได ทําใหการปราบปราม ไมอาจไดผลและ
ประสบความสําเร็จ  

ข้ันตอนการขออนุญาตการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม (CONTROL DELIVERY)  
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 6 และ 8  และกฎกระทรวงวาดวย

การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุมเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมีความจําเปน 
เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ 

(มีเหตุ) 

ขาราชการตํารวจระดับ สว.ข้ึนไป 
(ผูขออนุญาต) 

ผบช.ปส. 
(ผูอนุญาต) 

ดําเนินการครอบครองยาเสพติด
ภายใตการควบคุมเพ่ือการสืบสวน 

กรณียาเสพติดเสียหาย สูญหาย 
 ถูกทําลาย ใหรายงานภายใน 24 ช่ัวโมง 

(กรณีมีเหตุ)  

รายงานผลการดําเนินการภายใน 3 วัน นับแต
วันเสร็จส้ินภารกิจ 

การรายงาน 
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  3. การดักฟง (Wire Tap) เปนการกระทําใดๆ เพ่ือลวงรูขอมูลขาวสารท่ีสื่อสารถึงกัน ใน
การปฏิบัติงานสืบสวนของเจาพนักงานตํารวจท่ีผานมา มีการใชวิธีการสืบสวนเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสาร
การติดตอกันระหวางกลุมคนรายหรือผูกระทําความผิด แตเดิมนั้นใชวิธีท่ีไมยุงยากสลับซับซอนมากนัก โดย
การสงสายลับเขาไปอยูในกลุมคนราย รับฟงหรือลอบฟงการติดตอพูดคุยของกลุมคนราย หรือใชเครื่องมือ
พ้ืนฐาน เชน ไมโครโฟนขนาดเล็กซุกซอนเขาไปสงขอความ หรือบันทึกเสียงไว ซ่ึงขอมูลท่ีไดมามักจะใชเฉพาะ
ประโยชนในทางสืบสวนมากกวาท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล เพราะเปนการกระทําในทางลับ               
การดักฟงโทรศัพทใชวิธีตอเชื่อมคูสายโทรศัพทเขากับเครื่องบันทึกเสียง เม่ือมีการพูดคุยทางโทรศัพท ผูดักฟง
ก็อัดเทปบันทึกเสียงไว  ซ่ึงการดักฟงดังกลาวอาศัยหลักความยินยอม กลาวคือ เปนการบันทึกเสียงสนทนา
ระหวางผูเสียหาย ซ่ึงเปนคูสนทนากับคนราย เม่ือผูเสียหายใหความรวมมือกับเจาพนักงานในการดักฟง             
จึงไมมีปญหาในทางกฎหมายแตอยางใด แตตอมาการดักฟงไดถูกนํามาใชมากข้ึน กับการสืบสวนคดีอาญา
ประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงสวนใหญเปนคดีท่ีมีความสําคัญ มีอัตราโทษสูง โดยเฉพาะคดีผูคายาเสพติดรายใหญ ซ่ึงยากท่ีจะ
หาพยานหลักฐานโดยวิธีธรรมดา เพราะตัวการท่ีอยูเบื้องหลังการคายาเสพติดจะไมเขายุงเก่ียว ในการขนสง
หรือเก็บครอบครองยาเสพติดดวยตัวเอง แตจะมีลูกมือเก่ียวของในหลายระดับ ซ่ึงจะแบงหนาท่ีเปนสวนๆ              
มีการตัดตอน (Cut out) ไมใหมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงกัน การพบปะติดตอกันก็จะกระทําในท่ีเรนลับ 
และเทาท่ีจําเปน การสั่งงานระหวางกันจึงผานทางเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะทางโทรศัพท การจะสืบสวน
ทราบขอมูลความเคลื่อนไหวของผูรวมกระทําความผิดจึงจําเปนตองใชการดักฟงโทรศัพท แมขณะนี้ จะมี
เครื่องมือสื่อสารมากมายหลายประเภท แตการใชโทรศัพทก็เปนท่ีนิยมแพรหลายแตเดิมมีเพียงโทรศัพทท่ีผาน
ทางสายโทรศัพทหรือท่ีเรียกกันวาโทรศัพทบาน (Land) แตขณะนี้มีการใชโทรศัพทมือถือ (Cellular phone) 
อยางแพรหลาย ซ่ึงมีท้ังท่ีตองจดทะเบียนชื่อผูเชาและไมตองจดทะเบียน ซ่ึงทําใหยากตอการตรวจสอบติดตาม 
เครื่องมืออุปกรณท่ีใชในการดักฟง จากท่ีเคยใชเครื่องมืองาย ๆ  เปนเพียงเครื่องบันทึกเสียงธรรมดา มีการ
พัฒนาจนมีความสลับซับซอนและราคาสูงมากข้ึน การดําเนินการดักฟงของเจาพนักงาน ซ่ึงแตเดิมก็มีขอ
โตแยง ถกเถียง ในประเด็นความเหมาะสมและขอกฎหมายวาการดักฟงการสนทนาระหวางคนรายดวยกัน
หรือระหวางคนรายกับบุคคลอ่ืนท่ีไมไดยินยอมใหดักฟง เจาพนักงานจะกระทําไดเพียงใดก็มีความชัดเจนมาก
ข้ึน มีการบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของข้ึนมาหลายฉบับ การดักฟงทางโทรศัพทจึงมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน              
ท้ังวิธีการดําเนินใหถูกตองตามกฎหมาย ท้ังในดานเทคนิคและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 
สามารถดักฟงเชื่อมโยงขอมูลการสนทนาจากตนทางมายังผูดักฟง ซ่ึงอยูหางไกลจากจุดเปาหมายไดอยาง
สะดวกชัดเจน อยางไรก็ตามการดักฟงทางโทรศัพทยังคงมีเง่ือนไขท่ียุงยากท้ังในดานขอกฎหมายและ
ผูเก่ียวของในทางเทคนิค รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป การดักฟงจึงยังมีขอจากัดท่ีตองแกไขอีกหลาย
ประการ  

  การดักฟงโทรศัพทมีวิธีการท่ีเจาพนักงานผูรักษากฎหมาย (Law enforcement officer) 
สามารถดําเนินการไดหลายวิธี คือ  

  1. นําตัวอุปกรณสงสัญญาณไปติดตั้งเพ่ือดักรับสัญญาณจากตนทางหรือตัวครื่องโทรศัพท
ของเปาหมายโดยตรง เครื่องสงสัญญาณดังกลาวมีลักษณะเปนไมโครโฟนขนาดเล็ก (Transmitter) สงเสียงพูดไป
ยังเครื่องรับ (Monitor) ท่ีผูดักฟงใชรับฟงอยูบริเวณใกลเคียง วิธีการนี้เปนวิธีพ้ืนฐานท่ีไมสามารถเชื่อมโยง
สายโทรศัพทไดโดยตรง ใชในกรณีดักฟงในหองพักโรงแรมหรือสถานท่ีท่ีเขาไปติดตั้งอุปกรณไดไมยาก และเปน
กรณีท่ีมีเวลาจากัด หรือไมสะดวกในการเชื่อมโยงลากสายพวงกับสายสัญญาณได วิธีนี้มีขอเสียท่ีสัญญาณเสียง
อาจไมชัดเจน ปจจุบันเครื่องมือนี้ไมนิยมใชแลว  
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  2. วิธีเชื่อมโยงสายโทรศัพทมายังเครื่องรับท่ีมีเครื่องบันทึกเสียง ซ่ึงอาจเปนเครื่องบันทึกเสียง
ธรรมดา ท่ีผูดักฟงตองคอยบันทึกเสียงเม่ือมีการพูดคุยหรือมีตัวอัตโนมัติ (Voice activator) เม่ือมีผูยกหูโทรศัพท
เครื่องจะทํางานบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติ การดักฟงประเภทนี้ยังคงใชอยู ในกรณีท่ีสามารถพวงสายโทรศัพท
จากเครื่องโทรศัพทของเปาหมาย หรือจากจุดหนึ่งจุดใดท่ีสายโทรศัพทผาน อาจเปนการเชื่อมตอจากตู DTX 
หรือ PABX หรือชุมสายโทรศัพท หรือ Operator ตามอาคารโรงแรม ท่ีพักตาง ๆ ซ่ึงอาจจะตองขอความ
รวมมือกับทางเจาของสถานท่ี เครื่องมือท่ีใชมีท้ังราคาไมแพง สามารถดัดแปลงไดเอง หรือเปนเครื่องมือจาก
โรงงานท่ีมีราคาสูง  

  3. การตอสายตรงจากบานเปาหมาย (Direct Connect) มาสูท่ีทําการโดยใชอุปกรณ 
Remote Dialed Number Recorder (RDNR) ซ่ึงวิธีนี้ตองไดรับความรวมมือจากบริษัทผูใหบริการ เปนวิธีท่ี
สะดวกและมีประสิทธิภาพ แตอาจมีคาใชจายคอนขางสูงเพราะตองเชาคูสายโทรศัพทเพ่ือใชงาน  

  4. วิธีใชตัวสงสัญญาณจากชุมสายมายังท่ีทําการ (Leased Line) เปนวิธีท่ีตองอาศัย
อุปกรณ Loop Extender เพ่ือเชื่อมสัญญาณมายังตัวรับสัญญาณซ่ึงในขณะนี้ใชคอมพิวเตอรมีซอฟแวร  
รองรับเฉพาะ สามารถเก็บบันทึกเสียงการสนทนาและหมายเลขโทรศัพทติดตอได และเพ่ิมเติมรายละเอียด
ขอมูลการติดตอลงไปได ขอดีของวิธีนี้สามารถเชื่อมโยงผานหลายชุมสายมายังจุดท่ีใชเปนท่ีรับสัญญาณ                 
แมตัวเปาหมายอยูหางไกลเพียงใด หรืออยูในตางจังหวัดก็ตาม แตวิธีนี้มีคาใชจายคอนขางสูง เนื่องจากจะตอง
เสียคาใชจายตามจานวนชุมสายท่ีผานและระยะทางของคูสาย และคิดคาใชจายเปนรายครั้ง ท่ีมีการใช
โทรศัพทตามระยะทาง  

  5. วิธีการเชื่อมตอสัญญาณท่ีตองใชหมายเลขโทรศัพทในการตอเชื่อมสัญญาณกับ
หมายเลขโทรศัพทของเปาหมาย (Deal-up Slave) วิธีนี้สามารถแปลงสัญญาณเปนระบบดิจิตอลได ซ่ึงเปนวิธี
ท่ีนิยมใชอยูในปจจุบัน ขอดีของวิธีนี้คือเปนการเชื่อมสัญญาณท้ิงไว ไมตองเสียคาใชจายในการใชแตละครั้ง     
แตตองมีหมายเลขโทรศัพทวางไวหนึ่งหมายเลขเพ่ือใชสงสัญญาณ 

  6. การดักฟงโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวยวิธี Active Interception คือ การใชเครื่องมือ Cloning 
สถานีรับสัญญาณโดยคนหาเสาสัญญาณท่ีกาลังสงสูงท่ีสุดในพ้ืนท่ี แลวใชเครื่อง Cloning กาลังสง เพ่ือให
สามารถรับสัญญาณจากเครื่องมือถือของเปาหมาย แตวิธีนี้ตองนําเครื่องไปอยูใกลกับเปาหมายจึงจะไดผล 
และตองเคลื่อนท่ีตามเปาหมาย เครื่องมือลักษณะนี้มีหนวยงานบางหนวยงานใชอยู แตกองบังคับการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 2  ยังไมมีเครื่องมือนี้เนื่องจากราคาสูง  

  7. เครื่องดักฟงโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวยวิธี Passive เปนอุปกรณทําหนาท่ีควบคุมสถานีสง
สัญญาณ (Base Station) ซ่ึงสามารถครอบคลุมการรับสงสัญญาณในพ้ืนท่ีโดยเครื่องจะทําหนาท่ีสุมเลือก
สัญญาณท่ีตองการ แลวลอกสัญญาณไวเพ่ือติดตามสัญญาณรับสง แตมีขอจํากัดคือ ตองมีขอมูลรหัสการใช
งานของเครื่องโทรศัพท SIM card หรือ IMEI และเครื่องมือดังกลาวมีราคาสูงมาก และอุปกรณมีขนาดใหญ  

4. การลอใหกระทําผิด (Entrapment) เปนการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยการลวงให    
ผูท่ีมีพฤติกรรม เปนผูกระทาความผิดเปดเผยตัว เปนวิธีการท่ีกระทําเพ่ือลอใหผูผูกระทําผิดมีความผิดปรากฎ 
ซ่ึงเปนการกระทําเพ่ือแสวงหาหลักฐานกระทําผิดจากผูกระทําผิดโดยตรง สําหรับเทคนิคและวิธีการเปนไป
ตามสถานการณท่ีแตกตางกันไปของผูกระทําความผิดนั้นๆ โดยการดําเนินการของกองบังการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 2 จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 เทานั้น  
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 องคประกอบของการลอใหกระทําความผิด 
 1. ผูกระทําการลอใหกระทําความผิด 
     - เจาหนาท่ีของรัฐ  
  -  บุคคลอ่ืน เชน สายลับ 
 2. ผูกระทําความผิด 
  -  มีเจตนากระทําความผิดตามกฎหมายและสามารถดําเนินคดีได 
  -  มีเจตนากระทําความผิดแตไมสามารถดําเนินคดีได เนื่องจากมีวิธีการลอใหกระทํา

ความผิดโดยมิชอบ 
 3. วิธีการลอใหกระทําความผิด 
  -  เปนกลยุทธหรือเครื่องมือในการแสวงหาการกระทําผิด ซ่ึงเปนตัวชี้เจตนาของ

ผูกระทําการลอใหกระทําผิดได 
  -  ใชตัวบุคคลอําพราง 
  -  ใชสิ่งของยานพาหนะ เงิน เปนตัวลอใหกระทําความผิด 

 วิธีการหรือวิธีทําลอใหกระทําความผิด 
 1. วิธีการทําในเชิงบวก  เปนการลอซ้ือจากผูกระทําความผิด ท่ีมีเจตนากระทําผิดอยูแลว 

ตัวอยางเชน การสืบสวนเครือขายยาเสพติด เปนเครือขายท่ีเจาพนักงานผูสืบสวน สืบสวนทราบวามีการ
กระทําความผิดเก่ียวกับการคายาเสพติดอยูแลว โดยมีการจับกุมผูกระทําความผิดบางคนไดกอนหนา 
ภายหลังการจับกุมผูตองหาในเครือขายรวมมือใหเจาพนักงานสามารถอําพรางตัวเปนญาติของผูตองหาแลว
ติดตอกลับไปยังกลุมผูกระทําความผิด เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวและพฤติการณเก่ียวกับการคายาเสพติด ซ่ึง
เปนการพิสูจนคําใหการของผูตองหาท่ีซัดทอดถึงผูเก่ียวของดวยวาเก่ียวของและเปนผูสั่งการใหผูตองหา
กระทําผิดเก่ียวกับ ยาเสพติดจริง และอาจใหผูตองหาติดตอไปเพ่ือขอรับยาเสพติดท่ียังซุกซอนอยูนํามา
จําหนาย เพ่ือสามารถจับกุมไดในทายท่ีสุด  

 2. วิธีการทําในเชิงลบ  
     2.1 การลอซ้ือจากผูกระทําผิดท่ีไมมีพฤติการณหรือเคยมีแตเลิกไปแลว ใหมากระทํา

ผิดในเรื่องนั้นๆ อีก 
  2.2 การลอขายยาเสพติด เชน การเสนอขายยาเสพติดใหผู อ่ืนนําไปขายตอโดย

เจาหนาท่ีหรือสายลับเปนของกลาง ไปจัดหายาเสพติดจากผูขายมาสงใหผูซ้ือแลวจับกุมผูซ้ือ 
 อยางไรก็ตาม วิธีการนี้เปนเรื่องลอแหลมท่ีตองใชความระมัดระวัง รอบคอบ เพราะหาก

การลอใหกระทําความผิด เจาพนักงานใชวิธีการจนเกินขอบเขต ไปกระตุนใหผูอ่ืนกระทําความผิด โดยไมมี
ความผิดท่ีจะกระทํามากอน เปนการชังจูง ขมขู ใหไปซ้ือยาเสพติด หรือใหนําไปหาผูคายาเสพติด เพ่ือใหนํายา
เสพติดมาจําหนาย โดยเจาหนาท่ีอําพรางสรางเรื่องตองการหายาเสพติดไปจําหนายตอ จึงเปนวิธีการท่ีไดมา
ซ่ึงพยานหลักฐานโดยมิชอบ การลอใหกระทําความผิดโดยกอใหผูอ่ืนกระทําความผิด มิใชเปนการแสวงหา
พยานหลักฐานจากผูท่ีมีเจตนาจะกระทําความผิดอยูแลว อาจเปนการไดพยานหลักฐานมาโดยมิชอบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 266 กลาวคือ “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล 
ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ใชอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดท่ีมิได
เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน และใหสืบตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน อันวาดวยการสืบพยาน” 
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   5. การสะกดรอยดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronics Surveillance) เปนการ
พัฒนาดัดแปลงเครื่องมือพ้ืนฐานใหเหมาะสมกับภารกิจ . การเฝาจุดและสะกดรอยติดตาม ก็ทําไดหลายวิธี 
ตามหลักของการสืบสวนโดยท่ัวไปแตตองอาศัยขอมูลจากแฟมขอมูลท่ีมีการจัดทําไวอยางเปนระบบ รวมท้ังมี
การถายภาพสะกดรอยติดตาม เปนหลักฐานสาคัญท่ีเชื่อถือได ซ่ึงเจาหนาท่ีตารวจตองรวบรวมประกอบคาให
การของเจาหนาท่ี เพ่ือพิสูจนการกระทาผิดของผูตองหา 

 การใชเครื่องมืออิเลคทรอนิกสในการสืบสวนติดตามพฤติการณของคนราย หรือบุคคล
ตองสงสัยแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

 1. การติดตั้งเครื่องมือไปกับบุคคล  การติดตั้งเครื่องมือโดยการซุกซอนไปตามสวนตาง ๆ 
ของรางกาย  โดยอาศัยลักษณะสงท่ีโคงของรางกาย และเปนสวนท่ีฝายตรงขามละเลยท่ีจะทําการตรวจคน 
เชน การติดตั้งเครื่องสงวิทยุขนาดเล็ก ท่ีบริเวณใตหัวเขาดานในขาหรือขอเทา แลวเดินสายไมโครโฟนมายัง
บริเวณหนาอกของเจาหนาท่ีผูติดเครื่องมือ การติดตั้งอุปกรณท่ีบริเวณรองแผนหลังของเจาหนาท่ีโดยใชแผน
ผาเทปหรือแผนกาวติดทับอีกครั้ง หรืออาจใชเครื่องมือท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ เชน กลองวีดีโอซอนพราง ใน
รูปแบบกระดุม ปากกา แวนตา หรืออาจใชเครื่องมือแบบงาย ๆ ขนาดเล็กซอนไวในกระเปา ท่ีออกแบบมา
โดยเฉพาะ   

      ขอควรระวัง ในการติดอุปกรณไปตามสวนตางๆ ของรางกาย คือ  

  (1) ความปลอดภัยของเจาหนาท่ีผูติดตั้งเครื่องมือ โดยพิจารณาเปนกรณีไป ดังนั้น 
ระยะหางของจุดเฝาดู เฝาฟงกับตัวเจาหนาท่ีตองไมไกลเกินกวา ท่ีจะเขาไปชวยเหลือไดทันที กรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

  (2) ตองระวังในเรื่องของขอตอหรือสายตางๆ ท่ีอาจจะหลุดหรือขาดได การเดินสาย
อุปกรณตางๆ ไปตามรางกาย ตองมีความพอดี ไมตรึง จนไมสะดวกตอความเคลื่อนไหวของผูถูกติดตั้ง 

  (3) ระวังเรื่องความรอน ความชื้นท่ีอาจเกิดข้ึนได 

 2. การติดตั้งเครื่องมือกับยานพาหนะ เชน การติดตั้งอุปกรณติดตามดวยดาวเทียม              
จีพีเอส เพ่ือตองการทราบเสนทางการเดินทาง การติดตั้งเครื่องสงวิทยุขนาดเล็ก เพ่ือตองการทราบความ
เคลื่อนไหวและบทสนทนา หรือการติดต้ังเครื่องมือแบบใดๆ ก็ตาม ผูติดตั้งตองทราบถึงรายละเอียดตางๆ 
กอน เชน หากเปนรถยนต  

   (1) เปนยานพาหนะยี่หอใด รุนใด มีระบบปองกันอะไร หรือไม  

   (2) โครงสรางรายละเอียดของยานพาหนะเพ่ือหาจุดซุกซอนอําพรางเครื่องมือ 

  (3) วางแผนติดตั้ง จัดเตรียมอุปกรณ ทดสอบการใชงาน (หากเปนไปไดควรหา
ยานพาหนะจริงมาใหเจาหนาท่ีทดสอบการติดตั้งจับเวลา) 

 3. การติดตั้งเครื่องมือในอาคารสถานท่ี หองพัก หองโถง ทางเดิน การติดตั้งในพ้ืนท่ี
ประเภทนี้มีวิธีการท่ีไมแตกตางจากการติดตั้งเครื่องมือกับยานพาหนะ คือ ตองทราบรายละเอียดของสถานท่ี
กอน โดยสงเจาหนาท่ีท่ีมีความร ู  ความเขาใจไปทําการสํารวจการติดตั้งเครื่องมือทุกชนิด และทุกสถานท่ีมีหลัก
ในการวางแผนการติดตั้งและการใชงาน ดังนี้ 
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  (1) ปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินการสืบสวนท่ีผานมาดวยเหตุใด จึงตองการติดตั้ง
เครื่องมือ เชน คนรายมีการระวังตัวสูง ยากตอการสะกดรอยติดตาม พ้ืนท่ียากตอการวางตัวเจาหนาท่ีอําพราง 
มีเจาหนาท่ีสืบสวนไมเพียงพอ 

  (2) รายละเอียดของตัวเปาหมายตางๆ เชน เปนโรคประจําตัว ท่ีอาจเก่ียวของ เชน 
เปนโรคแพสารเคมีหรือกลิ่นอะไรบาง เปนตน 

  (3) กําหนดสิ่งท่ีตองการ เชน ตองการติดตั้งเครื่องมือประเภทภาพไวหนาบาน
เปาหมายเพ่ือสังเกตการเดินทาง ความเคลื่อนไหวแทน Eyeball , ตองการเสียงสนทนาของเปาหมายกับเพ่ือน
รวมกระบวนการ 

  (4) ทําการสํารวจในกรณีท่ีเปนการซุกซอนอุปกรณไปตามสวนตางๆ ของรางกาย ตอง
ทําการสํารวจดูลักษณะ ความสูง อวน ผอม เพ่ือหาจุดท่ีเหมาะสม หากเปนสถานท่ีตองทําการสํารวจภาพถาย 
สถานท่ีเพ่ือนํามาพิจารณาในการเลือกอุปกรณการซอนพราง การใชพลังงานไฟฟา หากเปนยานพาหนะ ก็ตอง
ดําเนินการเชนเดียวกัน 

  (5) การคัดเลือกอุปกรณ วิธีการซอนพราง การกําหนดวิธีการเก็บกูขอมูล เก็บกู
เครื่องมือ จุดเฝาดู เฝาฟง รวมท้ังการประเมินขอดีขอเสีย 

•  ความสําเร็จของงาน 
1. การปราบปรามและบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด การสืบสวน สอบสวน ขยายผล การ 

จับกุม การตรวจสอบทรัพยสิน การปดลอมตรวจคนนักคายาเสพติดรายสําคัญจนถึงรายยอย เพ่ือเปนการ
กดดันและตัดวงจร รวมท้ังปองกันการแพรระบาดในเรือนจําโดยกําหนดแผนปดลอมตรวจคนเรือนจํา  เปน
ภารกิจประจํา 

2. วางระบบการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน การทําลายโครงสรางการคายาเสพติด 
ตามแนวชายแดน การสกัดก้ันการลักลอบนําเงินออกนอกราชอาณาจักร การบูรณาการแผนรวมกับหนวยงาน
ในพ้ืนท่ี 

3. มีการสรางกลไกแบบภาคีรวม สํารวจปองกันกลุมเสี่ยงและจัดระเบียบสังคม ลดพ้ืนท่ี 
เชิงลบ ใชมาตรการทางกฎหมาย จัดระเบียบสถานบันเทิงและแหลงม่ัวสุมของเยาวชน เพ่ิมพ้ืนท่ีเชิงบวก ให
ความรูแกเยาวชนในสถานศึกษา (โครงการ D.A.R.E.) 

•  นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ 
  การสืบสวน (Investigation) หมายถึง การดําเนินงานตามข้ันตอนของพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจ ซ่ึงไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง และหลักฐานในการกระทําผิด อีกท้ัง                
เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงคในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 การควบคุมการสงมอบ (Controlled Delivery) หมายถึง การครอบครองชั่วคราวซ่ึงยาเสพติด
เพ่ือสงตอแกผูตองสงสัย วากระทําความผิดซ่ึงอยูภายใตการกํากับคําสั่ง หรือการสะกดรอยติดตามของ             
เจาพนักงาน ท้ังการสงตอนั้นใหรวมถึงการนําเขา หรือสงออก เพ่ือการสงตอในหรือนอกราชอาณาจักรดวย 

 การใชเจาหนาท่ีอําพราง (Undercover Operations) หมายถึง การใชเจาหนาท่ีอําพรางตัว
เขาไปในกลุมเครือขายลักลอบคายาเสพติด เพ่ือคนหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงเพ่ือให
ทราบถึง ความเคลื่อนไหวของกลุมเครือขายนั้นๆ 

 การรวบรวมพยานหลักฐาน หมายถึง 0 การหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิด
เปนสิ่งสําคัญตองสมบูรณเชื่อถือไดและตองคํานึงถึงทุกข้ันตอน  จากลักษณะพิเศษของอาชญากรรมคดียาเสพ
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ติดท่ีมีรูปแบบการดําเนินงานเปนเครือขายงานและใชประโยชนเจาหนาท่ีของรัฐสรางอิทธิพลใหตนเอง เพ่ือให
หลบรอดจากการถูกจับกุม  

 
การวิเคราะหปญหาและแนวทางการบริหาร 

• ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนท่ีผูบริหารเกี่ยวของ 
1. พฤติกรรมในการกระทําความผิดยากแกการปราบปรามความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

เนื่องจากลักษณะโครงสรางของการกระทําความผิดขององคกรอาชญากรรมยาเสพติดนั้น ตัวบุคคลหรือ               
ผูบงการโดยสวนใหญจะมีการกระทําท่ีเก่ียวของกับการวางแผน การสั่งการ หรือมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทน โดยจะไมเขาใกลกับตัวยาเสพติด จะมีการตัดทอนสั่งการ การมอบหมายบุคคลในองคกรรับผิดชอบ              
ในแตละชวงหรือในแตละข้ันตอนในการกระทําความผิด โดยบุคคลท่ีอยูใกลตัวยาเสพติดมากท่ีสุดสวนใหญจะ
เปนบุคคลในระดับลางของกระบวนการ เชน ผูลําเลียง ผูดูแลสถานท่ีเก็บยาเสพติด จึงทําใหยากลําบากตอการ
รวบรวมพยานหลักฐานนํามาพิสูจนการกระทําความผิดของตัวนายทุนผูบงการหรือบุคคลระดับสูงในองคกร 

2. ปญหาประสิทธิภาพขององคกรและเจาหนาท่ี  
 2.1 เทคนิควิธีการและกระบวนการสืบสวนขาดประสิทธิภาพ เพราะถูกกําหนดข้ึนมา 

เพ่ือใชกับอาชญากรรมท่ัวไป เจาหนาท่ีจึงยังขาดความรูและเทคนิคในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด 
 2.2 ขาดงบประมาณและเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัย เนื่องจากการสืบสวนตองใช

เทคนิคตางๆ เชน การอําพรางตัว การสะกดรอยติดตาม ตองใชคาใชจายในการดําเนินการสูง รวมท้ัง              
การดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือมาดําเนินคดีตอผูกระทําผิดตองใชระยะเวลานาน  

 2.3 ปญหาเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตของหนาท่ีฝายปราบปราม เนื่องจากผูผลิตและ
ผูคายาเสพติดรายสําคัญ มีปจจัยทางการเงิน มีอํานาจในการตอรองอันเปนมูลเหตุจูงใจใหหนาท่ีฝาย
ปราบปรามทุจริต เจาหนาท่ีขาดอุดมการณ จะเล็งเห็นผลประโยชนท่ีไดรับจากผูกระทําผิดมากกวา
ผลประโยชนของทางราชการ 
 3. ปญหาดานพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนกวางโดยมีระยะทางประมาณ 700 ก.ม. รวมท้ังมี           
ดานตรวจถาวร จุดผอนปรน ชองทางธรรมชาติ ทําใหกลุมผูคาอาศัยเปนชองทางในการลักลอบนําเขายาเสพติด 
ซ่ึงยากตอ การปองกัน อีกท้ังเจาหนาท่ีมีกําลังไมเพียงพอ ไมสามารถท่ีจะตรวจตราดูแลไดอยางท่ัวถึง
ตลอดเวลา 

 4. ปญหาดานการขาดความรวมมือจากภาคประชาชน ทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวาง
เจาหนาท่ีตํารวจกับประชาชน การปฏิบัติการดานการขาวเปนไปไดไมดี และผูปกครองของนักเรียนบางคน
ไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของนักเรียน 
 
แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา 

•  แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ/ประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางในการบริหาร 
  Kenny และ William (อางใน ประชา พรหมนอก, 2529: 15-16) ไดกลาวไววา 
โดยท่ัวไปแลว ตํารวจมีหนาท่ี 

1) การควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) หมายถึง การปราบปรามโจรผูราย และ
หมายรวมถึงกิจกรรมตางๆ ของตํารวจท้ังมวล ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีจะควบคุมการกระทําตางๆ ในทาง
อาชญากรรม ตลอดจนบทบาทของตํารวจในการนําตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีฟองรองตอศาล 
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2) การปองกันอาชญากรรม (Crime Prevention) ไดแก กิจกรรมตางๆ ของตํารวจซ่ึงมีวัตถุ
ประสงคท่ีจะขจัดความปรารถนาของประชาชนท่ีจะประกอบอาชญากรรม และประสานงานอยางใกลชิดกับ
หนวยอ่ืนๆ ของสังคมในการปองกันอาชญากรรม 

3) การควบคุมความประพฤติ (Control or Regulation Conduct) หมายถึง กิจกรรมของ
ตํารวจท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะบังคับใหมีการปฏิบัติตามกฏเกณฑหรือของบังคับของสังคม ซ่ึงไดกําหนดข้ึนเพ่ือ
วางมาตรฐานในการปฏิบัติตนของประชาชนในสังคมท้ังหมด 

4) หนาท่ีในการบริการ (Provision of Service) หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีไดกระทําเพ่ือ                 
เปนการชวยเหลือประชาชนหรือหนวยงานของทางราชการ บริการเหลานี้สวนมากจะเปนหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากทางราชการ หรือรัฐบาล 

4. บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจรวมท้ังขาดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี 
  สุวัณชัย ใจหาญ (2522: 85-86) ไดอธิบายไววา การสืบสวน หมายถึง การเท่ียวเสาะ
แสวงหาในชั้นตน เพ่ือทราบขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีเกิดเปนคดีอาญาข้ึนนั้นวาเปนอยางไร มีสาเหตุ
เนื่องมาจากอะไร กระทําผิดฐานใด เพ่ือสืบคนจากฐานท่ีเกิดเหตุวามีอะไรตกหลนหรือท้ิงรองรอยไวพอจะไดเป
นหลักฐานหรือเคาเง่ือนวาผูกระทําผิดเปนผูใด มีอะไรเปนเครื่องพิสูจน หรือมีใครรูเห็นบาง นอกจากนั้นมี
พยานหลักฐานในคดีนั้นๆ อีกอยางไรเพ่ือเปนทางท่ีจะทําการสอบสวนใหคดีมีมูลสําหรับฟองใหศาลลงโทษ             
ผูกระทําผิดตอไป 
  วัลลภ วัจจนะพุกกะ (2540 : 1) ไดจําแนกกระบวนการสืบสวนออกเปน 4 ประเภท คือ  
  1) การสืบสวนโดยวิธีธรรมดา เชน วิธีการเฝาจุด การสะกดรอย กรณีเปนนกตอ การใช
สายลับ เปนตน  
  2) การสืบสวนโดยใชวิทยาการ เชน การใชวิทยาศาสตร การแพทย การทะเบียนประวัติ
อาชญากร  
  3) การสืบสวนโดยการซักถาม 
  4) การสืบสวนโดยใชวิธีอ่ืนๆ  
  วิทยา  ประยูรวงศ (2540 : 2) ไดใหความหมายของการสืบสวน ไววา 
  1) การสืบสวนกอนเกิดเหตุ เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
  2) การสืบสวนหลังเกิดเหตุ เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือทราบรายละเอียดแหงการกระทําผิด 
  2.1 กรณีจับตัวผูกระทําผิดได การสืบสวนดังกลาวนี้ ตองใชพยานหลักฐาน พยาน
เอกสาร  
 2.2 กรณีรูตัวผูกระทําผิดแตจับกุมตัวไมได การสืบสวนดังกลาวนี้ตองใชเก่ียวกับ
รายละเอียดแหงความผิด 
 2.3 กรณีไมทราบตัวผูกระทําผิด ตองสืบสวนใหทราบวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร 
เม่ือใด  
    การจัดการ คือ กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามข้ันตอน
การบริหารคือ  
   1) การวางแผน ( Planning ) 
   2) การจัดการองคการ ( Organizing ) 
   3) การชี้นํา ( Leading ) 
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    4) การควบคุม ( Controlling ) 
ซ่ึงจากความหมายดังกลาวมีคําสําคัญ 3 คํา คือ กระบวนการ, ทรัพยากรการบริหาร และวัตถุประสงค 
สามารถนํามาเขียนเปน แผนภูมิไดดังภาพ 

กระบวนการจัดการ 
 

 
    INPUT คือทรัพยากรการบริหาร (Management resources) อันไดแก 4 M’s ประกอบดวย 
คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ/จัดการ (Method / Management) ถูกนําเขาใน
ระบบเพ่ือการประมวลผลหรือการบริการท่ีเติบโตและพัฒนากาวหนาไปพรอมกับอุตสาหกรรมการผลิตและ
การบริการท่ีเติบโตและพัฒนาข้ึนไปอยางรวดเร็วทําใหทรัพยากรเพียง 4 ประการเริ่มไมเพียงพอสําหรับ
เปาหมาย จึงไดเพ่ิมข้ึนอีก 2 M’s เปน 6 M’s ไดแก เครื่องจักรกล (Machine) และ การตลาด (Market)            
ในขณะเดียวกันการทํางานท่ีมองเห็นถึงความสําคัญ หรือคุณคาของจิตใจของผูปฏิบัติงานมีมากข้ึน โดยให
ความสําคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคนงานมากข้ึน จึงเพ่ิมขวัญและกําลังใจ (Morale) เขาไป
เปน 7 M’s และเม่ือโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ระบบการสื่อสารไรพรหมแดนท่ีติดตอ
เชื่อมโยงกันเปนระบบเครือขายครอบคลุมท่ัวโลกทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วใครไมรูหรือไมมีขอมูลยอม
เสียเปรียบในเชิงธุรกิจจึงไดเพ่ิม ขอมูลขาวสาร (Message) เขาไปในทรัพยากรกระบวนการผลิต รวมเปน            
8 M’s ซ่ึงทรัพยากรเหลานี้จะเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ ไมสิ้นสุดตราบเทาท่ีระบบอุตสาหกรรมการผลิตการจัดจําหนาย
และการบริการยังคงพัฒนาและกาวไปไมหยุดยั้ง 
   PROCESS คือ หนาท่ีหรือกิจกรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีผูบริหารตองกระทํา ในปจจุบันยึดถือหนาท่ี 4 
ประการ ไดแก POLC การวางแผน (Planning), การจัดองคการ (Organizing), การชี้นํา (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) ซ่ึงมีพัฒนาการของแนวคิดมาตั้งแตสมัยของ ฟาโย (Henri Fayol) ป 1916 ท่ีเห็นวาหนาท่ี             
การจัดการ ประกอบดวย POCCC ไดแก การวางแผน (Planning), การจัดองคการ (Organizing), การสั่งการ 
(Commanding), การประสานงาน (Coordinating), การควบคุม (Controlling) ตอมาในป 1937 กูลิกและเออรวิก 
( Gulick และ Urwick ) เห็นวากระบวนการจัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning), การจัดองคการ 
(Organizing), การจัดคนเขาทํางาน (Staffing), การอํานวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating ), 
การรายงานผล (Reporting) และ การงบประมาณ (Budgeting) ซ่ึงนิยม เรียกยอวา POCDCORB เม่ือป                    

FEEDBACK 

INPUT 

- 4 M’s 

- 6 M’s 

- 8 M’s 

 

PROCESS 

- POLC 

- POSDC 

- POSDCORB 

OUTPUT 

- OBJECTIVES 

- GOALS 
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1972 แฮรโรลด คูนตซ  (Harold D. Koontz ) มีความเห็นวาหนาท่ีทางการจัดการคือ POSDC ไดแก                
การวางแผน (Planning), การจัดองคการ (Organizing ), การจัดคนเขาทํางาน (Staffing), การอํานวยการ 
(Directing) และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงแนวความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปชัดเจน โดยในป 1988 
คูนตซและเวียหริช  (Koontz และ Weihrich) เขียนตําราใชชื่อวา Management รวมกันและไดเปลี่ยน
หนาท่ีทางการจัดการจากตัว D (Directing) เปน L (Leading) พัฒนาดานแนวคิดดังกลาวยังคงกาวตอไปไม
หยุดยั้ง บางทีในยุคหนาเราอาจเห็นหนาท่ีการจัดการท่ีเหลืออักษรเพียงตัวเดียวหรือสองตัวเทานั้นก็เปนได 
ดังนั้นอาจสรุปหนาท่ีหรือกิจกรรมข้ันพ้ืนฐานทางการจัดการไดวาเปนเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการ (Process) 
แปรรูปทรัพยากรท่ีนําเขาใหเปนผลผลิตตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการตอไป 
   OUTPUT คือเปาหมาย (Goals) หรือ วัตถุประสงค (Objectives) ขององคการ ท่ีนําออกมา
จากกระบวนการแปรรูปในข้ันตอนท่ีสอง เปาหมายขององคการสามารถแบงหยาบไดเปน 2 ประเภทดวยกัน 
คือ องคการท่ีมีเปาหมายท่ีมุงแสวงหากําไร (Profit) และองคการท่ีมีเปาหมายไมมุงแสวงหากําไร (Non – 
profit ) หรืออาจแบงเปนองคการท่ีวัตถุประสงคเพ่ือการผลิตสินคา กับองคการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการ 
(Services) ก็ได   
ท่ีมา : http://grad.vru.ac.th/meeting_board/2555_03-meeting/MBA/Ittipon2.pdf 

   บทสรุป 

  จากทฤษฎีและแนวคิดท่ีไดนําเสนอมาแลวขางตนจึงสามารถนํามากําหนดเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการในการสืบสวนปองกันปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 2 คือ กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 มีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวน
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 (จํานวน 28 จังหวัด)  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ี
ขนาดใหญ และมีแนวชายแดนติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยมีพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนกวาง มีระยะทางประมาณ 700 ก.ม. รวมท้ังมีดานตรวจถาวร จุดผอนปรน 
ชองทางธรรมชาติ ทําใหกลุมผูคาอาศัยเปนชองทางในการลักลอบนําเขายาเสพติด ซ่ึงยากตอ การปองกัน อีก
ท้ังเจาหนาท่ีมีกําลังไมเพียงพอ ไมสามารถท่ีจะตรวจตราดูแลไดอยางท่ัวถึงตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือใหการ
สืบสวนปองกันปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองนําหลักการบริหาร 8 M’s  ไดแก 
   1) คน (Man) คือ ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 
ซ่ึงจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ดานการขาว 
และเทคโนโลยีใหมๆ เปนผูชํานาญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนอยางดี ท้ังนี้หนวยงานตองจัดใหมีการฝกอบรม
หลักสูตรท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรและเพ่ือลดอัตรา
การเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากร 

   2) เงิน (Money)  การสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตองใชเทคนิคตางๆ เชน               
การอําพรางตัว การสะกดรอยติดตาม ตองใชคาใชจายในการดําเนินการสูง รวมท้ังการดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือมาดําเนินคดีตอผูกระทําผิดตองใชระยะเวลานาน จึงมีความจําเปนตองมีงบประมาณ
สนับสนุนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติการดังกลาว 

  3) วัตถุดิบ (Material) ท่ีเก่ียวกับการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดในท่ีนี้ หมายถึง 
วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานการสืบสวน โดยเจาหนาท่ีจะตองรูจักนํามาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดภายใตขอจํากัดของหนวย 

http://grad.vru.ac.th/meeting_board/2555_03-meeting/MBA/Ittipon2.pdf
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  4) วิธีการ/จัดการ (Method/Management)  ในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด
จะตองนําหลักการและเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือใหไดตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ไดแก 

 
   4.1 การสืบสวนหาขาว 
   4.2 การรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา 
   4.3 การวางแผนกอนการปฏิบัติการ 
   4.4 การจัดกําลังคน 
   4.5 การควบคุมสั่งการ  
   4.6 เทคนิคและรูปแบบการปฏิบัติ เชน การสะกดรอย การดักฟง การใช

เจาหนาท่ีอําพราง เปนตน โดยข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสถานการณ 
   4.7 การปฏิบัติ 
   4.8 การรายงานผล รวมถึงการวิเคราะหขอดี ขอเสีย ปญหาอุปสรรคใน               

การปฏิบัติการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติและเปนแนวทางในการปฏิบัติครั้งตอไป 
    5) เครื่องจักรกล (Machine) หมายถึง อาวุธยุทโธปกรณและนวัตกรรมใหม ๆ เชน 
ระบบอานแผนปายทะเบียนรถยนตอัจฉริยะ (License plate Recognition) เปนการตรวจจับรถยนตตอง
สงสัยจากแผนปายทะเบียน เพ่ือเฝาระวังไดตลอดเวลาตามเสนทางท่ีตองการอยางครอบคลุม และ เครื่องอาน
ถอดโทรศัพทผูตองหา เปนตน 
   6) การตลาด (Market) ในท่ีนี้หมายถึง กลุมเครือขายผูกระทําความผิด ซ่ึงปจจุบัน
ไดพัฒนารูปแบบและวิธีการซุกซอนและลักลอบลําเลียงยาเสพติด รวมท้ังมีอาวุธและวิทยาการท่ีทันสมัยกวา
เจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ 
   7) ขวัญและกําลังใจ (Morale) เปนสิ่งสําคัญท่ีผูบังคับบัญชาจะตองเล็งเห็นและให
ความสําคัญ เพ่ือเปนแรงจูงใจของขาราชการตํารวจผูปฏิบัติและทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
   8) ขอมูลขาวสาร (Message) เปนหัวใจสําคัญของการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด 
โดยการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ตองอาศัยขอมูลการขาวเปนสําคัญ เพ่ือนํามาวิเคราะหและประเมินกลุม
เครือขายเปาหมายในการปฏิบัติการปราบปรามผูกระทําผิด เปนตน 
   จากการนําทฤษฎีและแนวคิดท่ีไดนําเสนอมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการใน 
การสืบสวนปองกันปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 
สรุปไดวา การสืบสวนท่ีเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ  นับเปนการสืบสวนในคดีท่ีมีความยุงยากซับซอน                  
อยางยิ่ง  และเปนการสืบสวนท่ีจําเปนตองอาศัยเทคนิคและวิธีการสมัยใหมเขามาใช  เนื่องจากเปน
อาชญากรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ มีกลุมผูมีอิทธิพล มีตนทุนสูง  มีเครือขายกระบวนการดําเนินงานอยาง
กวางขวาง มีการวางแผนปฏิบัติไวลวงหนาเปนอยางดี เพ่ือหลีกเลี่ยงการสืบสวนติดตามจับกุมของเจาหนาท่ี 
รวมท้ังมีอาวุธและวิทยาการท่ีทันสมัยกวาเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ มีแผนดําเนินการอยางรอบครอบ
ท้ังยังไดรับความชวยเหลือรวมมือจากผูมีอิทธิพลหลายฝายพยายามพัฒนาการดําเนินการใหมีความกาวหนา
เหนือความสามารถของเจาหนาท่ีรัฐอยูตลอดเวลาและเม่ือเจาหนาท่ีจับบุคคลดังกลาวได ก็ไมยอมซัก
ทอด หรือเลาความจริง ถึงวิธีการลักลอบแหลงผลิต หรือจําหนายแกเจาหนาท่ี จึงจําเปนท่ีเจาหนาท่ีจะตอง
หม่ันศึกษาวิธีการของคนรายอยางตอเนื่องตลอดเวลา  รวมท้ังจะตองมีความสามารถในการรูจักใชเทคนิค
สมัยใหมเขามาทําการสืบสวนอยางเปนระบบ ท้ังเปนเรื่องท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของตองใหความรวมมือกันอยาง
จริงใจเปนเรื่องท่ีจะตองสงเสริมอบรมเจาหนาท่ีใหมีความไหวพริบศึกษาถึงวิธีการ เลหเหลี่ยมลักลอบจําหนาย
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ยาเสพติด และสํานึกในความรับผิดชอบท่ีจะตองปองกันปราบปรามภัยอันตรายชั่วรายของยาเสพติดท่ีมีตอ
มนุษยชาติ  รวมท้ังใหรางวัลแกสายสืบและปองกันความปลอดภัยแกผูใหขาวแกเจาหนาท่ีทุกกรณี  

• ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานเพ่ือการตัดสินใจแกปญหา 
  1. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 
  2. บันทึกสั่งการ ตร. ท่ี 0011.23/ว 112 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2) 
  3. กฎหมายเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 -  พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ป พ.ศ.2519 ฉบับท่ี 3 (แกไข) พ.ศ.2543 
 -  พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
 -  พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2545 

• สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจและส่ิงท่ีตองพิจารณาประกอบ           
การตัดสินใจ 

1. ควรใหมีการสัมมนาเจาหนาท่ีเพ่ือวางแนวทางในการดําเนินการใหเทาทันตอรูปแบบ ท่ีมี
ความสลับซับซอน การแบงแยกหนาท่ีและติดตามความทันสมัยของกฎหมาย ท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา การพัฒนาของเทคโนโลยีดานการสื่อสารเพ่ือผิดตอตัวการ นายทุน ผูอยูเบื้องหลัง เพ่ือการท่ีจะให
กลุมผูคายาเสพติดท่ีมีลักษณะเปนเครือขายท้ิงรองรอยหรือปรากฏหลักฐานชัด ๆ ตรง ๆ คงเปนไปไดยาก  
รวมท้ังสงเจาหนาท่ีสืบสวนปราบปรามยาเสพติดไปอบรมเพ่ือหาเทคนิคการสืบสวนสมัยใหม ๆ มาพัฒนางาน
สืบสวนตอไป รวมท้ังพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ผูบังคับบัญชาตองใหความดูแลเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด ดูแลทุกขสุขของ
ผูนั้นและครอบครัว สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต จนเกิดเปนความภาคภูมิใจใน
อาชีพตํารวจ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณพรอมท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปราบปรามยาเสพติด 

3. จัดหาอุปกรณท่ีทันสมัย เชน ระบบอานแผนปายทะเบียนรถยนตอัจฉริยะ (License 
plate Recognition) เปนการตรวจจับรถยนตตองสงสัยจากแผนปายทะเบียน เพ่ือเฝาระวังไดตลอดเวลาตาม
เสนทางท่ีตองการอยางครอบคลุม 

4. บูรณาการกับเจาหนาท่ีหนวยตางๆ ในการปราบปรามจับกุมท้ังภายในองคกร เชน 
สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง, ตํารวจทางหลวง,ตํารวจน้ํา,ตํารวจรถไฟ, ตํารวจทองท่ี  และภายนอก
องคกร เชน สํานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA), หนวยปฏิบัติการตามลําแมน้ําโขง, ศุลกากร, 
เจาหนาท่ีฝายปกครอง เปนตน  

5. สรางความรวมมือระหวางประเทศ เชน จัดใหมีการสัมมนาระหวางเจาหนาท่ีเพ่ือนบาน 
และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 

6. การสรางความเชื่อม่ันใหประชาชน  เพ่ือใหประชาชนใหความรวมมือในการสอดสองและ
แจงขาวสารผูมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การสงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน และการจัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยรวมบูรณา
การกับทุกภาคสวน 

• ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางบริหารผิดพลาด 
1. จะทําใหไมสามารถนําตัวผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมาลงโทษตามกฎหมายได 
2. อาจทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหรือสายลับไดรับอันตราย 
3. สิ้นเปลืองกําลังพล วัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ 
4. บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจรวมท้ังขาดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี 



 

 

บรรณานุกรม 

 

ประชา พรหมนอก. 2529. ผลกระทบบางประการตอชุมชนจากโครงการพัฒนาของกองบังคับการ 

  ตํารวจภูธร 6 ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร.วิทยานิพนธปริญญา 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วัลลภ วัจจนะพุกกะ. 2540. การสืบสวน. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรสารวัตร 

 สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ. 

วิทยา ประยูรวงศ. 2540. การสืบสวน. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรสารวัตร 

สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ. 

สุวัณชัย ใจหาญ. 2522. คํ าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1. 
 กรุงเทพมหานคร: การพิมพพระนคร. 
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ประวัติผูเขียนคูมือ 

 

ช่ือ  สกุล   พันตํารวจเอก วิบูลย  กิตติอัมพานนท 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  กองบังคับการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด 
    กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
    เลขท่ี 88 หมู 3  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  
     กรุงเทพมหานคร 10210 
 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  กองบังคับการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด 
    กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
    เลขท่ี 88 หมู 3  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  
     กรุงเทพมหานคร 10210 
 
ประวัติการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประสบการณในการทํางาน 
    -  ดานการสืบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
    -  ดานการสืบสวนขยายผลและปองกันปราบปรามยาเสพติด 
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