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This study aims at examining the factors that promote the opportunities for police officers to commit narcotic
crime while performing their duties in Bangkok Metropolis. It is also intended to study various facts relating to amphetamine
crime situation from police officers’ clear point of view and to those amphetamine crime promoting factors which can be brought
to improve the process of police actions in further reducing the opportunities to commit narcotic crime. The data from this
research study will help develop strategies for preventing and suppressing efficiently the involvement of other state officers in
committing narcotic crime.
The population of this study consists of police officers both having direct and not having direct responsibilities in
amphetamine cases, polices officers and citizens who were guilty of amphetamine crime and imprisoned in Bangkok Metropolitan
prisons, totaling 150 persons. The research methodology used comprises literature review of relevant national and international
documents and research studies, field investigation employing questionnaires as well as in-dept interviews of key informants. The
statistical methods used in data analyses are percentage, standard deviation, Chi square, t-test and F-test.
The study finds that the factors effecting the opportunities to commit amphetamine crime are penalty rate for each
charge and opportunities to be arrested, prosecuted and sentenced in court as acknowledged by each person, and that the factors
having no effect on the opportunities to commit amphetamine crime are duty and responsibility of police officers in each line of
command. Therefore, if police officers less acknowledge about the penalty rate, they will have more opportunities to commit
amphetamine crime, and the less they acknowledge the opportunities to be arrested, prosecuted and sentenced by law, the
more opportunities to commit amphetamine crime they will have. On the contrary, if the opportunities to be arrested, prosecuted
and sentenced by law are strongly acknowledged, the opportunities to commit amphetamine crime will be less. As for the duty and
responsibility of police officers concerned, either directly involved or not, it is found that the opportunities to commit
amphetamine crime are not different. In addition, this study also reveals that the opportunities for police officers to commit
amphetamine crime depend upon pervasive acknowledge of penalty in each charge and their past experiences.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เมื่อกลาวถึงปญหายาเสพติดใหโทษ ยอมเปนที่ทราบโดยทั่วกันวาเปนปญหาที่สําคัญยิ่งตอ
ความมั่นคงของชาติเพราะกอใหเกิดปญหาดานอื่นๆ ตามมา ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่ง
นําไปสูการเกิดอาชญากรรม นับวันปริมาณยาเสพติดมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นทุกที (สํานักงาน ป.ป.ส., มปป. อางใน วุฒิ เหลาสุนทร และคณะ, 2536 : 1) โดยเฉพาะยาเสพติดตัว
ใหมที่กําลังเปนปญหาอยูในขณะนี้
“ยาบ า ” ภั ย ร า ยของชาติ …กํ า ลั ง กั ดกรอ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยให ท รุ ด โทรมลงเรื่ อ ยๆ
นอกจากคามสูญเสียดานเศรษฐกิจจากพิษภัยยาบาแลว คนไทยทุกระดับไมวาจะเปนเยาวชนในวัยเรียน
ผูใช แ รงงาน หรื อประชาชนทั่ ว ไป กํา ลั งตกเปนทาสของยาบาที่ แผ ขยาย วงกว างไปทั่ว ทุกภาคของ
ประเทศ
ล า สุ ด เมื่ อ วั นที่ 13 มี นาคม 2540 ตํ า รวจ-ทหารร ว มกั น กั บ หน ว ยปราบปรามยาเสพติ ด
(ป.ป.ส.) ไดบุกทลายแหลงผลิตยาบารายใหญที่สุดของภาคตะวันออกและของประเทศที่อําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด พบยาบาจํานวนมหาศาล 500,000 เม็ด มูลคา 50 ลานบาท พรอมแทนผลิต นับเปนการทลาย
แหลงผลิตยาบาใหญที่สุดเทาที่เคยจับกุมมา นอกจากนี้ทางการยังสืบทราบอีกวายังมีแหลงผลิตยาบาตาม
รอยตะเข็บชายแดนไทยดานตะวันออกอีกไมนอยกวา 6 แหง กําลังผลิตยาบารวมกวา 12 ลานเม็ด โดย
แหลงผลิ ตเหลา นี้จะอยู นอกเขตแดนไทย จึง ไม ส ามารถกวาดใหสิ้ นซากไดโ ดยเร็ ว ได (ศูนย ขอมู ล
กสิกรไทย , 2539 : 1)
นอกจากนี้ แ ล ว จากการประเมิ น สถานการณ แ พร ร ะบาดของยาบ า ในช ว งระหว า งป
2530 – 2540 ของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรีที่ได
รายงานถึง สถานการณที่ทวีความรุนแรงของการแพรระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบาในประเทศไทย
ดังนี้
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1.1 สถานการณการผลิตยาบา
1.1.1 ในชวง พ.ศ. 2530 – 2537 พื้นที่ผลิตยาบาสวนใหญทั้งที่เปนการผลิตหัวเชื้อและ
การผลิตอัดเม็ดอยูภายในประเทศทั้งสิ้นอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลางโดยเฉพาะอยางยิ่ง
จังหวัดในบริเวณปริมณฑลเปนแหลงผลิตหัวเชื้อขณะที่จังหวัดภาคกลางรอบนอกทั้งจังหวัดภาคอื่นๆ
เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เปนตน เปนแหลงผลิตอัดเม็ดซึ่งรับเอาหัวเชื้อจากพื้นที่
ขางตนมาดําเนินการผลิตตอเนื่องจากการผลิตในขั้นตอนการอัดเม็ดไมตองใชกรรมวิธีการผลิตที่ซับซอน
จึงทําใหการขยายตัวของจํานวนแหลงผลิตอัดเม็ดในพื้นที่ตางๆ เปนอยางรวดเร็วปจจุบันนี้พื้นที่กวา 30
จังหวัดเปนพื้นที่ที่มีการคายาบามานานและสามารถจัดตั้งโครงสรางการคาไดอยางแนนหนามีการขยายวง
ใหครบถวนจากกลุมผูคาไปสูกลุมผูผลิตเพื่อจะไดผลกําไรที่มากกวาเดิมหากดําเนินการครบวงจร
1.1.2 ในชวง พ.ศ. 2538 – ปลายป 2539 ตั้งแตป 2538 สถานการณการผลิตยาบาเริ่มมี
แนวโนม เปลี่ ยนแปลงไปจากวงจรเดิ มที่ เคยเกิดขึ้ นเมื่อขบวนการชนกลุ มน อยที่ คา เฮโรอีนตามแนว
ชายแดนโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมขุนสา กลุมวา เริ่มหันมาผลิตยาบาควบคุมไปกับการผลิตเฮโรอีนโดยใช
พื้นที่การผลิตตามแนวชายแดนทางภาคเหนือนอกเขตประเทศเปนหลัก ในระยะแรกยังไมเปนที่นิยมใน
ตลาดผูเสพ เนื่องจากคุณภาพไมเปนที่นิยม นับตั้งแตปลายป 2538 ผูผลิตกลุมนี้ไดรับความรวมมือจาก
นักเคมีชาวตางชาติทําใหสามารถพัฒนาคุณภาพของเม็ดยาบาไดเทาเทียมหรือกระทั่งดีกวาแหลงผลิต
ภายในประเทศไทย ประกอบกับมีปจจัยหลายประการที่เอื้ออํานวยตอการผลิตยาบาตามบริเวณชายแดน
เชนความปลอดภัยจากการถูกจับกุมปราบปรามของฝายเจาหนาที่ ความสามารถในการแสวงหาน้ํายาเคมี
และสารตั้งตนจากแหลงผลิตไดอยางงายดาย เปนตน ทําใหแหลงผลิตยาบาในพื้นที่ดังกลาวขยายตัว
ออกไปอย า งกว า งขวางสามารถทดแทนการผลิ ต ยาบ า ภายในประเทศได จึ ง ทํ า ให ก ลุ ม ในประเทศ
ลดปริมาณการผลิตชั่วคราวและหันไปซื้อยาบาที่ผลิตในชายแดนภาคเหนือแทนเพราะวาการลักลอบ
ตั้งแหลงผลิตภายในประเทศมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกจับกุมปราบปรามไดมากกวาอีกทั้งราคาซื้อขายตามแนว
ชายแดน มีราคาถูกมากสามารถสรางกําไรไดไมตางกัน ดังนั้น ตั้งแตกลางป 2539 เปนตนมา การจับกุม
ยาบามักเปนยาบาที่ผลิตจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเปนสวนใหญ
1.1.3 ในชวง ปลายป 2539 - ปจจุบัน(2540) ซึ่งเปนระยะที่รัฐบาลไดประกาศนโยบาย
เรงรัดปราบปรามยาบาอยางจริงจัง ขณะที่สถานการณการผลิตยาบาตามแนวชายแดน ภาคเหนือมีความ
รุนแรงมากขึ้นทําใหเจาหนาที่ฝายปราบปรามหลายหนวยไดใหความสําคัญตอการจับกุม ปราบปรามกลุม
การคาในพื้นที่เหลานี้อยางมากจนสามารถจับกุมกลุมผูคายาบาที่เขาไปติดตอซื้อไดแทบทุกวันในปริมาณ
ของกลางรวมกันกวาลานเม็ดในชวง 6 เดือนที่ผานมา ซึ่งสรางความสูญเสียใหกับผูคา ทําใหการติดตอซื้อ
ยาบ า ชายแดนภาคเหนื อ เริ่ ม เป นพื้ นที่ เ สี่ ย งต อ การจั บ กุ ม เนื่ อ งจากเป นพื้ นที่ ที่ ถู กเพ ง เล็ ง จากหลาย
หนวยงานประกอบกับการซื้อขายระหวางกลุมผูผลิตกับผูคาตามแนวชายแดนมักชําระกันดวยเงินสด
โดยจะตองซื้อขายในปริมาณที่มากตามทําใหโอกาสที่จะถูกจับกุมในขณะลําเลียงยาบาออกนอกพื้นที่ไป
ยังจังหวัดตางๆ อยูในระดับสูง ทําใหกลุมผูผลิตและผูคาจํานวนหนึ่งเริ่มหันกลับมาลักลอบผลิตในเขต
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พื้นที่ประเทศไทยอีกครั้ง ดังนั้น แนวโนมการผลิตจะอยูในประเทศมากขึ้นและสวนใหญจะเปนกลุม
ผูผลิตใหมในพื้นที่ของแตละจังหวัดที่ไมมีความสัมพันธกับกลุมผูผลิตตามแนวชายแดน และบางสวนเปน
กลุมผูผลิตเกาที่หันกลับมาผลิต อีกครั้ง ลักษณะยาบาที่ผลิตจะเปนยาประเภทอัดเม็ดบางสวนผลิตหัวเชื้อ
สามารถจําหนายไดดีเพราะการซื้อหัวเชื้อนอกจากราคาจะต่ํากวาการซื้อเปนเม็ดแลวสะดวกตอการลําเลียง
รวมทั้งยังสามารถกระจายความเสี่ยงและสรางผลกําไรไดมากกวาอีกดวยพื้นที่ที่มีการผลิตมากจะอยูใน
ภาคกลางและภาคเหนือ (สํานักงาน ป.ป.ส. , มี.ค.-ส.ค.40 : 32-37)
1.2 สถานการณขบวนการคายาบา
1.2.1 การลักลอบนํายาบาเขาประเทศ ตั้งแต ป 2539 – ปจจุบัน (2540) สถานการณ
ปญหาการลักลอบนําเขายาบาจากประเทศเพื่อนบานที่มีเขตติดตอกับประเทศไทยไดทวีความรุนแรงและ
กระจายพื้นที่นําเขาออกไปอยางกวางขวาง ตามปริมาณการขยายตัวของการผลิตยาบานอกประเทศทั้งใน
พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประมาณการวาปจจุบันสัดสวนกวา
ครึ่ งของยาบ า ที่ใชเ สพกัน ในประเทศมาจากการผลิ ตในพื้นที่นอกประเทศแทบทั้ งสิ้นซึ่ง ถื อเป นการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณยาบาในระดับยุทธศาสตรที่ยังไมเคยปรากฏมากอนนับตั้งแตมีการระบาด
ของยาบาในประเทศ กระบวนการกอนที่จะมีการลักลอบนําเขาสูประเทศในพื้นที่นอกประเทศจะตอง
มีการขนยายยาบาที่ผลิตไดจากแหลงผลิตมาไวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งถือเสมือนเปนจุดรวมกอนที่จะ
กระจายออกไป
1.2.2 สถานการณกลุมการคายาบา
1.2.2.1 ในชวงสิบกวาปที่ผานมา กลุมผลิตและคายาบาระดับใหญอยูเพียงไม
กี่กลุมสวนใหญอาศัยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดําเนินการทั้งการผลิตและคา รวมทั้งจัดสง
ใหกับกลุมการคาในตางจังหวัด เพื่อนําไปจําหนายตอในระดับผูเสพอีกทอดหนึ่งในชวงนั้นจะมีกลุม
การคาหลักในระดับภาคและระดับจังหวัดที่เปนตัวรับยาบาจากกลุมผูผลิต และกระจายตอไปยังกลุม
การคาในระดับรองลงมา โครงสรางการผลิตและคายาบาในยุคนั้นจึงมักมีเครือขายใหญจํานวนหนึ่งเปน
ตั ว หลั ก ในการจั ด หายาบ า และถ า หากหน ว ยปราบปรามยาเสพติ ดสามารถจั บ กุ ม บุ ค คลสํ า คั ญ ใน
เครือขายเหลานี้ไดก็จะทําใหเกิดภาวะขาดแคลนยาบาในตลาดการคาอยางเห็นไดชัด ตัวอยางเชน กรณีที่
สํานักงาน ปองกันและปราบปราม (ป.ป.ส.) สามารถจับกุมผูคายาบารายใหญรายหนึ่งในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดเมื่อป 2536 ทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนยาบาในพื้นที่ดังกลาวราคายาบาใน
ระดับจําหนายปลีกใหกับผูเสพจึงมีราคาสูงขึ้น
1.2.2.2 จากการที่ยาบาเปนธุรกิจที่สามารถสรางผลกําไรใหกับผูผลิต/ผูคาไดใน
อัตราที่สูงกวายาเสพติดประเภทอื่นในชวงไมกี่ปที่ผานมาจึงมีกลุมบุคคลจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไดเขามา
มีสวนในธุรกิจนี้ในลักษณะของกลุมผูคาใหมที่มักเริ่มตนจากการเปนผูคาในระดับธรรมดาและพัฒนา
บทบาทของตนจนเปนผูคาระดับใหญกระทั่งเปนกลุมผูผลิตซึ่งสามารถพัฒนาการคาของตนใหครบวงจร
อันสงผลตอการสรางผลกําไรที่สูงกวาทิศทางของกลุมการคาใหมไปเปนไปในลักษณะเชนนี้ ผลที่ปรากฏ
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อยางเห็นไดชัด ก็คือ การเพิ่มจํานวนของกลุมผูผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผลิตอัดเม็ด กลุมการคาระดับ
ตางๆ ที่เปนกลุมผูคาใหมในหลายจังหวัดทําใหลักษณะการผูกขาดการผลิต และการคายาบาที่จํากัดอยู
เพียงไมกี่กลุมตามโครงสรางในชวงกอนไดจบสิ้นลง กลุมผูผลิตและคายาบากลุมใหมไดแตกตัวออกไป
เปนหลายกลุมที่ตางก็มีทิศทางใหกลุมของตนไดพัฒนาศักยภาพการผลิตและคาอยางครบวงจร
1.2.2.3 นอกจากการขยายตัวของกลุมการคาใหมดังที่ไดกลาวมาแลว ในปจจุบัน
พบวากลุมการคายาเสพติดเดิม เชน กลุมที่ผลิตและคาฝนและเฮโรอีนทางภาคเหนือ กลุมการคากัญชา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ ไดหันมาทําการผลิตคา และนําเขายาบาแทนหรือควบคูไปดวยซึ่งมีผล
ใหเครือขายการคายาเสพติดดั้งเดิมที่มีอยูและเชื่อมโยงในหลายจังหวัดไดกลายเปนเครือขายการคายาบา
เพิ่มขึ้นไปอีกอันเปนปจจัยที่ทําใหเครือขายการคา ยาบาขยายตัวกวางขวางมากขึ้น
1.2.2.4 ในรอบ 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2540) ของรัฐบาลจึงเปนชวงเวลาที่
ตองเผชิญหนากับสถานการณปญหาที่ดํารงอยูในลักษณะนี้ ซึ่งปญหายาบาไดกระจายตัวจนกลายเปน
วิ ก ฤติ ป ญ หาหนึ่ ง ของประเทศ และจากนโยบายที่ จ ริ ง จั ง ของรั ฐ บาล ได ส ง ผลให ห น ว ยงานต า งๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานปราบปรามฯ เขามาดําเนินการแกไขปญหายาบาจนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ขบวนการผลิตและการคายาบากลายประการ การคายาเสพติดมีความหมาย รวม 3 ลักษณะ คือ ปญหา
การนําเขายาเสพติดจากตางประเทศ ปญหากลุมหรือขบวนการการคายาเสพติด และปญหาการลักลอบนํา
ยาเสพติดออกนอกประเทศ
ในดานอุปสงคและอุปทานของยาบา พบวาในระยะกวาปสิบปที่ผานมา กระบวนการผลิต
ยาบาในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 ประการ เนื่องจากนโยบายการปองปรามของทางการ
ที่เขมงวด
ประการแรก คือ การเพิ่มขึ้นของตนทุนในการผลิตยาบา เนื่องจากที่สารตั้งตน (precursor)
เปนสารที่ผิดกฎหมาย มีการจับกุมอยางเขมงวดและมีการทําลายแหลงผลิต ทําใหการผลิตเปนไปอยาง
ยากลําบาก และตองมีการเคลื่อนยายแหลงผลิตบอยครั้ง การขนสงจากศูนยกลางซึ่งเคยมีอยูไมกี่แหงใน
ประเทศไทย กระจายไปสูแหลงที่มีตนทุนการขนสงต่ําลง และมีการกระจายจังหวัดศูนยกลางแยกยอย
ออกไปอีกทําใหการตรวจจับเปนไปไดยาก
ประการที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีในการผลิต การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของกระบวนการผลิต เปนการปรับสภาพใหสอดคลองตอการที่มีตนทุนในการผลิตสูงขึ้นจึงมี
การใชสารทดแทนที่มีราคาสูงกวาสารแอมเฟตามีนในเม็ดยา ผลตอประสาทของยาบาที่ใชสารทดแทน
บอกไดยากวาเปนของแทหรือของปลอมทําใหการแพรกระจายของยาบาที่มีสารประกอบอื่นเปนไปอยาง
รวดเร็วภายใตชื่อยาบา
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การเปลี่ยนแปลงสองประการนี้มีผลตอการผลิตและการจําหนายในปจจุบัน ในขณะที่มีการ
จับกุมอยางเขมงวดและมีการทําลายแหลงผลิตอยางสม่ําเสมอ การแพรกระจายของยาบาก็ดูเหมือนจะ
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเปนไปในอัตราที่เร็วกวาการจับกุมอยูเสมอ ทั้งที่นโยบายของทางการไดเนน
การปองปรามเพื่อลดปริมาณยาบาทั้งดานอุปทานและดานอุปสงค
ดานอุปสงคของยาบานั้น ขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญหลายประการ ไดแก ราคาของยาบาเอง
เศรษฐฐานะ ไดแก รายได อาชีพ เปนตน เหตุผลของการเสพ และรสนิยม ความชอบในตัวยา เปนตน
ราคายาบาในเชิงเศรษฐศาสตร นั้น นอกจากจะอยูในรูปของตัวเงินแลวยังประกอบไปดวยราคาที่ไมได
เปนตัวเงินดวย ซึ่งเปนราคาที่เกิดจากความยากลําบากในการบริโภคเพราะยาบาเปนยาที่ผิดกฎหมายและ
มีบทลงโทษที่รุนแรง ถึงแมราคาที่ไมไดเปนตัวเงินนี้จะไมสามารถเห็นไดแตเปนปจจัยที่ผนวกกับราคาที่
เปนตัวเงินเพื่อใหเกิดเปน “ราคาเต็ม” (full price) ของยาบา เชน การที่ยาบามีบทลงโทษที่รุนแรง
สําหรับผูเสพจะทําใหราคาของยาบานั้นขึ้นไปอีก ดังนั้น หากกฎของอุปสงค (law of demand เมื่อมีราคา
สูงขึ้นปริมาณซื้อจะต่ําลง) เปนจริง ยิ่งราคาสูงขึ้น ปริมาณการซื้อเสพนาจะต่ําลง ดังนั้น ราคาของยาบา
ที่กลาวตอไปนี้จะอยูในบริบทของราคาเต็มทั้งสิ้น
การขยายตัวของยาบาในทองตลาดเปนไปในลักษณะของการขยายตัวเพื่อใหสอดคลองตอการ
ขยายตัวของอุปสงคของยาบา แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในอุปทานของยาบาทั้งการเพิ่มและลดลงในชวง
ที่สิบป แตอุปสงคของยาบามักจะมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากกวาการลดลงสังเกตไดจากหลักฐานการ
แพรกระจายของการเสพยาบาในกลุมคนตางๆ แมกระทั่งในระยะที่มีการลดลงของปริมาณที่เสนอขายใน
ทองตลาด การเพิ่มในอุปสงคของ ยาบานั้นไมไดเปนการเพิ่มขึ้นดวยเหตุผลของเสพติดเพียงอยางเดียว
เหมือนยาเสพติดโดยทั่วไป แตการเพิ่มขึ้นของอุปสงคของ ยาบามาจากฐานของผูเสพสองฐานคือ ฐาน
กลุมของอุปสงคที่เสพยาบาเพื่อความบันเทิง และฐานของอุปสงคที่เสพยาบาเพื่อความจําเปนในอาชีพและ
ความกดดัน
ฐานแรก คือ กลุมของอุปสงคที่เสพยาบาเพื่อความบันเทิงแบงเปนประเภทที่เสพแลวติดดวย
และประเภทที่เสพเปนครั้งคราว กลุมนี้มักเปนกลุมที่มีความหลากหลายในรายได มักเปนกลุมที่เสพ
เพราะมีรสนิยมที่ชอบลอง เปนกลุมที่มีอํานาจซื้อสูง โดยไมจําเปนวาจะตองมีรายไดจากการประกอบ
อาชีพสูง แตมักเปนกลุมที่อยูในตลาดที่มีความผันแปรสูง
ฐานที่สอง คือ กลุมของอุปสงคที่เสพยาบาภายใตความกดดันทางอาชีพ แบงเปนประเภทที่
เสพแลวติดและประเภทที่เสพเปนครั้งคราว ในกลุมนี้ ไดแก เปนนักเรียนนักศึกษา และกลุมแรงงาน
มีรายไดไมแนนอน แตมีความจําเปนในการใชยาบาเพื่อใหบรรจุเปาหมายตามลักษณะอาชีพ เชน การใช
ยาบาเพื่อสามารถทํางานไดมากขึ้น ดูหนังสือไดนานขึ้น เปนตน เปนกลุมที่มีอํา นาจซื้อต่ําเนื่องจาก
รายไดมักไมแนนอน แตเปนอุปสงคที่มีฐานกวางมีการแผกระจายอยูทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเกษตรของ
ประเทศเปนตลาดที่มีลักษณะคอนขางมีความผันแปรต่ํา
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เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลของการเสพยาบ า ทั้ ง สองประการดั ง กล า วมี ค วามแตกต า งกั น อย า งมาก
อุปสงคของยาบาในแตละกลุมที่มีเหตุผลตางกันจะมีความยืดหยุนตอราคาเต็ม (price elasticity) ที่ตางกัน
กลุมที่เสพเนื่องจากความบันเทิงจะเปนกลุมที่มี ความยืดหยุนตอราคาสูง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาจะมีผลตอการซื้อเสพมาก เชน เมื่อราคาแพงขึ้นเล็กนอยปริมาณซื้อเสพจะลดลงมา หรือเมื่อราคา
ถูกลงเพียงเล็กนอยปริมาณการซื้อจะเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่กลุมที่เสพเพราะความกดดันทางอาชีพจะเปน
กลุมที่มี ความยืดหยุนตอราคาต่ํา หมายถึง ไมวาราคาจะแพงขึ้นมากหรือถูกลงก็ยังจําเปนตองซื้ออยู
เพราะคิดวาจําเปนชวยใหทํางานไดมากดูหนังสือไดดีขึ้น เปนตน
ในสวนดานอุปทานของยาบาจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญหลายประการ ไดแก
ราคาของยาบาในทองตลาด ราคาวัตถุดิบในการผลิตซึ่งรวมทั้งสารประกอบในตัวยา เครื่องมือการผลิต
การขนสง เปนตน นโยบายทางการคาของผูผลิต และการตรวจจับและบทลงโทษของทางการ เปนตน
ผู มี ค วามเกี่ ย วข อ งทางด า นอุ ป ทานยาบ า คื อ ผู ผ ลิ ต ยาบ า และตั ว แทนจํ า หน า ยยาบ า
แมจํานวนผูผลิตรายยอยจะเพิ่มขึ้นแตคุณภาพของยานั้นไมไดเพิ่มขึ้นไปดวย ผูจําหนายนั้นพึ่งพาผูผลิต
อยางสมบูรณ หมายถึง หากไมมีแหลงผลิตผูจําหนายก็จะไมมีตัวตนไปดวย
นโยบายการกวาดลางแหลงผลิตยาบาในชวงสี่สิบปที่ผานมา ทําใหการนําเขาและการผลิต
ยาบามีตนทุนสูงขึ้น การผลิตยาบาโดยรวมจึงเผชิญกับภาวะการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิต เนื่องจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และภาวะการที่ตองการเคลื่อนยายบอยๆ เพื่อหลบหลีกทางการ ผลที่ควร
เกิดขึ้นคือการลดลงในปริมาณยาบาในทองตลาด ราคาที่จําหนายจะสูงขึ้น แตเปนที่นาสังเกตวาในความ
เปนจริง ปริมาณยาบาบังคงเพิ่มขึ้นและแผกระจายออกไปในกลุมตางๆ มากขึ้น แสดงถึงภาวะการเพิ่มขึ้น
ในอุปสงคเกิดขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการลดลงของอุปทาน (เนื่องจากการกวาดลาง) ยาบาที่ถูกยึดไดและ
นาจะถูกทําลายบางสวนอาจไมไดถูกทําลายอยางแทจริงและกลับเขาสูระบบการคายาบาอีกครั้ง
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ เมื่อตนทุนในการผลิตยาบาสูงขึ้นอยางมาก เปนการเพิ่มแรง
กดดันใหผูผลิตปรับการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในอัตราสวนที่สูงกวาสิ่งที่
เกิดขึ้นคือการใชวัตถุดิบที่สามารถใชทดแทนกันไดและมีตนทุนในการ สรรหานอยลง จุดนี้เองเปนการ
เริ่มการผลิตยาบาที่มีสารอื่นๆ เจือปน ไมวาจะเปนเอเฟดรีนหรือแมกระทั่งคาเฟอีน เปนสารประกอบใน
การผลิตดังที่ปรากฏจากคุณภาพของยาบาจากหลักฐานในการจับกุม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการ
ผลิตยาบานั้น ทําใหตนทุนในการผลิตต่ําลง และปริมาณยาบาคุณภาพตางๆ กันมีการเสนอขายมากขึ้น
สถานการณดังกลาวควรทําใหราคาของยาที่ตองการเสนอขายในตลาดลดต่ําลงในขณะที่ปริมาณเสนอขาย
ในตลาดควรเพิ่มขึ้น แตจากประวัติศาสตรการคายาบา พบวา ราคาของ ยาบานั้นกลับสูงขึ้น เหตุการณนจี้ ะ
เกิดไดตอเมื่ออุปสงคของยาบามีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวายาบาที่หมุนเวียนอยูทําใหราคา ในทองตลาด
สูงขึ้น ดังนั้น กําไรของการเสนอขายยาบาในทองตลาดจึงเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ผลที่เกิดขึ้นคือความ
ตองการเขารวมในธุรกิจยาบาของนักธุรกิจรายใหมเพิ่มอีกมาก อยางไรก็ตามในขณะที่การเปลี่ยนลักษณะ
การผลิตเปนการใชวัตถุดิบทดแทนแลว กระบวนการผลิตอื่นๆ ยังคงไวเชนเดิม ผูผลิตรายยอยใหมมักเปน
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ผูที่มีประสบการณในวงการคายาบาระยะหนึ่งและมีการพัฒนาในแนวตั้ง(การขยับขึ้นในกระบวนการ
ผลิต) มากกวาการพัฒนาเพื่อเทคโนโลยีใหมแนวหนากวาง แตเปนที่นาสังเกตวาผูผลิตที่มีประสบการณ
ในการผลิตผลิตนาน เชน กลุมชนกลุมนอยภาคเหนือ เริ่มเกิดภาวะการประหยัดตอขนาดการผลิต หรือ
การผลิตที่มีตนทุนในการผลิตที่ต่ําลงเมื่อผลิตสูงขึ้น กลุมดังกลาวมีความเปนไปไดสูงที่จะเปนกลุม
แนวหนาในการผลิตแบบใหม เนื่องจากมีบุคลากรที่มีประสบการณเฉพาะอยูแลว และมีหลักฐานของ
พัฒนาเปนนิคมยาบาที่รวมการผลิตและการคาเบ็ดเสร็จไวในตัว
กลาวโดยสรุป ตลาดยาบามีลักษณะเปนตลาดเนนการจําหนาย (sales-oriented market) โดย
มักมีกลยุทธคือการเพิ่มปริมาณการขายใหไดมากที่สุดภายใตโครงสรางของการคาเพื่อกําไรสูงสุด เชน
การขายตรง (direct sales) และการลอใหมีการขยายผลของตลาดโดยมีสวนลดใหกับเอเยนตรายยอยๆ
เชน นักเรียน นักศึกษา วัยรุน เปนตน กุญแจสําคัญในลักษณะตลาดชนิดนี้คือ การคาดคะเนยอดขาย
หรือการพยากรณยอดขาย และทําการขยายการผลิตตามการเพิ่มขึ้นของผูเสพ มีความชํานาญเฉพาะ คือ
การรูจักจุดเชื่อมโยงของลูกคาโดยเนนชองทางการจําหนายและผลของการจําหนายในระยะสั้น โดยเนน
ตนทุนของการคมนาคมและการขนสงต่ําเปนนโยบายสําคัญ ทําใหกําไรที่ไดเปนสิ่งจูงใจกวาการเสี่ยงตอ
การถูกกวาดลางและจับกุม
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1.3 สถานการณการจับกุมยาบา
ตารางที่ 1.1
แสดงผลการจับกุมคดียาเสพติดระหวางป 2538 - 2541
ประเภทยาเสพติด
เฮโรอีน
มอรฟน
ฝน
น้ํายาเคมี
กัญชาแหง
กัญชาสด
พืชกระทอม
แอมเฟตามีน
สาระเหย
เอ็คสตาซี่
ที่มา :

ป 2538
ราย
คน
35,741 38,133
14
15
2,778 2,942
8
8
49,143 53,183
447
329
873
913
20,064 21,833
37,142 40,622
10
14

ราย
23,398
0
3,463
12
43,602
861
1,470
51,014
36,950
63

ป 2539
คน
24,799
0
3,616
9
47,591
713
1,528
56,162
39,778
69

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
http://www.police.go.th.html

ราย
17,158
4
3,792
370
32,926
677
2,145
79,138
32,524
181

ป 2540
ป 2541
คน
ราย
คน
18,030 13,650 14,365
4
19
20
3,935 3,364
3,588
400
3
2
35,852 25,335 27,461
453
836
736
2,184 1,898
1,962
87,595 129,400 142,592
34,671 22,309 23,589
198
117
212

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ,

2542

จากตารางที่ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบผลการจับกุมแอมเฟตามีนในระหวางป 2538-2541 พบวา
มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตป 2539-2541 มีการจับกุมไดเปนจํานวนมาก และ
จากสถิติดังกลาวนี้ ยอมสงผลใหผูที่ถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในคดีอื่นๆ มีปริมาณสูงขึ้น
ตามไปดวย
นอกจากนี้แลวยาบา ยังเขาไปเกี่ยวของเกือบทุกสังคมและทุกอาชีพ จากขอมูลการปราบปราม
และทําลายแหลงยาบาชวงป พ.ศ.2530-2538 รายงานโดยคณะทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติด
ในชวงแผนปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2540-2544 (2539) ระบุวา ประชากรผูใชยาบาสามารถ
แบงออกไดเปนหลายกลุมดวยกันโดยกระจายไปอยางกวางขวางแทบทุกพื้นที่ของประเทศ ผูใชสวนใหญ
มักอยูในวัยทํางาน แตระยะหลังมีกลุมเด็กวัยรุนเพิ่มขึ้นมาก กลุมผูใชแรงงานอาจประเมินไดวาการศึกษา
ไมสูง แตปจจุบันกลุมประชากรในสถานศึกษาระดับตางๆ มีคานิยมในการใชเพื่อการบันเทิงสวนใหญ
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สําหรับรายไดของผูใชยาบาในกลุมผูประกอบแรงงานอาจถือไดวาเปนกลุมรายไดไมแนนอน สวนกลุม
ในสถานศึกษายังไมนาจะมีรายได
สําหรับอาชีพของกลุมผูใชยาบาเคยพบวามีการใชอยางมากในแรงงานตัดออย ตอมาในระยะ
หลังไดแพรกระจายออกไปในแรงงานดานอื่นๆ เชน ชาวไรมันสัมปะหลัง แตงโม สัปปะรด กลุมทํานา
ทําสวนในภาคกลางบางสวน เปนตน สวนใหญแลวแรงงานที่มักพบการใชยาบามักเปนกลุมรับจางที่
มักคิดคาจางเปนผลงาน สําหรับแรงงานจางเหมาหรือจางรายวัน นายจางบางสวนอาจเตรียมยาบาไวใหใช
ในพื้นที่ที่มีการแพรกระจายอยางรุนแรงเกษตรกรจะใชยาบาเมื่อออกไปทํางาน แตมีหลักฐานวาพบการ
ใชยาบาแมไมไดไปทํางาน
อีกกลุมคือ กลุมกรรมกร มักพบการใชยาบาอยางกวางขวาง เชน กรรมกรแบกหาม กรรมกร
ในโรงงานโมหิน กรรมกรในกิจ การกอสราง เป นตน นอกจากนี้ยังพบการใชยาบาในกลุมแรงงาน
ผูประกอบอาชีพทําประมงและกิจการที่เกี่ยวของจากการสํารวจพบการผสมน้ําใหลูกเรือเสพอาจมีการซื้อ
ยาบาประมาณ 5-10 ถุงขึ้นไป
ในกลุมผูประกอบอาชีพขับรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกมีหลักฐานวาใชมากันตั้งแต พ.ศ. 2500
ซึ่งมักเห็นกันเปนเรื่องปกติ แตชวงที่ผานมานี้พบการแพรระบาดในกลุมรถบรรทุกดิน/ทราย/ลูกรัง/เพื่อ
ถมที่ดิน เนื่องจากเงินเดือนนอยจึงตองเพิ่มเที่ยวในการทํางานใหไดมากที่สุด รถบรรทุกสินคาทางไกล
ระหวางจังหวัดพบการระบาดของยาบาเชนกัน รถโดยสารประจําทาง พบวามีการใชยาที่มีสัดสวนสูง
พอควร มักไดยาบาฟรีจากการบริการของรานอาหารที่จอดพัก นอกจากนั้นยังพบในกลุมรถบรรทุกน้ํามัน
รถกะบะบรรทุก ผูขับรถรับจางสามลอ/มอเตอรไซด และรถแท็กซี่ ซึ่งมักใชยาบาในชวงเวลากลางคืน
ในกลุมผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบันเทิงหรืองานกลางคืนมีขอมูลนอยมากแต พบวามีการใชในอัตราที่สูง
ในกลุมที่ใชเพื่อเสริมอาชีพนี้ ใชเนื่องจากความจําเปนที่ตองเสริมอาชีพ แตเปนเพียงบางสวนที่มีการใช
ยาบาเทานั้นไมใชแรงงาน วัยรุน นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด กลุมนี้รับรูโทษของการใชยา และใชยาตาม
ความจําเปนดังสองตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่หนึ่ง กรณีแรงงานในไรออย จากการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวาในการทํางานในไรออยนั้น มีการแบงงานเปนหลายประเภท คือ การฟนออย การ
มัดออย การขนออยขึ้นรถ และการขับรถไปสงออย เพียงสองประเภทสุดทายเทานั้นที่มักมีการใชยาบา
เปนสวนใหญ เนื่องจากสองกลุมแรกหากใชยาบาอาจกอใหเกิดอันตรายในการทํางานได ดังนั้น การใช
ยาบานี้จึงเปนการใชยาบาเพื่อความจําเปนในอาชีพ จากการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมยังพบอีกวา กลุมที่
ใชแรงงานนี้เปนกลุมที่มีความรูเรื่องยาบา และผลของยาบาคอนขางดีเพราะไดรับความรูเรื่องยาบาจากสื่อ
ตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน
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ตัวอยางที่สอง กลุมผูใชแรงงานขับรถบรรทุก กลุมนี้มักมีความเชื่อวาเปนกลุมที่มีการใช
ยาบาสูง และมักเกิดอุบัติเหตุไดบอยครั้ง แตจากการวิจัยของ Poshyachinda et. (1988) พบวากลุมผูขับ
รถบรรทุกนั้นใชยาบาสืบเนื่องจากความจําเปนทางดานอาชีพที่ถูก ผูประกอบการบังคับใหตองขั บ
รถบรรทุ ก เกิ น พิ กั ด น้ํ า หนั ก เพื่ อ ให ถึ ง จุ ด หมายในเวลาอั น จํ า กั ดและเพื่ อ ให คุ ม ทุ น ต อ การ “ส ง ส ว ย”
โดยทั่วไปมักสรุปกันวา กลุมผูใชแรงงานขับรถบรรทุกนาจะเกิดอุบัติเหตุจาการเสพยาบา ในความเปน
จริง แรงงานขับรถบรรทุกมีการเสพทั้งยาบาและบริโภคแอลกอฮอล ดังนั้น ตัวการที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
นาจะพิจารณาผลของสารทั้งสองชนิดทางการแพทย
ผลจากการวิจัยกรณีศึกษาพบวา การใชยาประเภทแอมเฟตามีนนั้น ไมทําใหการปฏิบัติงาน
เลวลง แตผลของยาบานั้นเปนการเพิ่มผลของการปฏิบัติงาน ผลเสียที่สุดของการใชยาประเภทนี้คือทําให
ผูขับรถบรรทุ กมีพฤติ กรรมที่ ช อบความเสี่ยงมากขึ้นกวา เดิม หรือเกิ ดภาวะการกะประมาณของการ
ปฏิบัติงานที่สูงเกินกวาปกติแตวาตองพิจารณาวาการใชยาประเภทแอมเฟตามีนอยางเฉียบพลันจะเพิ่ม
หรือลดการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจเมื่อมีการบริโภคแอลกอฮอลดวยในขณะที่ผลของการบริโภค
แอลกอฮอลเล็กนอย ทําใหแอลกอฮอลทําตัวเหมือนยากระตุนแตถามีการเสพมากขึ้น แอลกอฮอลจะผสม
อยูในกระแสเลือดและหมุนเวียนผานสมองและกีดขวางการทํางานของเสนประสาทสมองจะเฉื่อยลง
แอลกอฮอลเริ่มมีฤทธิ์เชนเดียวกับสารกดประสาท และกลามเนื้อเริ่มทํางานแบบไมประสานกัน เริ่มมี
อาการเดินไมตรงและเริ่มพูดไมรูเรื่อง ณ จุดนี้ การขับรถเปนสิ่งที่อันตรายอยางมากหากยังคงบริโภค
ตอไปจะเริ่มมีอาการชาลง และอาจจะไมรูสึกตัวจนถึงขั้นหมดสติมีการวิจัยหลายเรื่องที่ไมพบหลักฐานวา
ยาประเภทแอมเฟตามีนนั้นมีผลในการเพิ่มหรือลดปฏิกิริยาของแอกอฮอลตอรางกาย แตการวิจัยพบวา
ยาประเภทแอมเฟตามีนมีผลชั่วคราวในการเพิ่มความพิการในการอานและการปฏิบัติการเชิงคณิตศาสตร
เนื่องจากการบริโภคแอลกอฮอลอยูแลว
กลุมผูที่ยังไมประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึงเยาวชนนอกสถานศึกษา พบวามีการใชกันแพรหลาย
ในหลายหมูบาน สําหรับนักเรียนนักศึกษา พบวามีการใชชวงดูหนังสือสอบ แตปจจุบันพบวา นักเรียนที่
ใชยาบาเพื่อความบันเทิงไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตระดับประถมศึกษา เปนตน ทั้งนี้มีหลายสถานศึกษา
ที่มีนักเรียนใชยาบาเปนจํานวนหลายโรงเรียน และบางโรงเรียนมีการปกปด
จากปญหาแอมเฟตามีนในประเทศไทยไดขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงไมกี่ปที่ผานมาในทุก
มิติไมวาจะเปนการผลิต การคา และการแพรระบาด แนวโนมของการผลิตแอมเฟตามีนในประเทศไทย
จะขยายตัวอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังเกิดการขยายตัวของพื้นที่การคาแอมเฟตามีนในจังหวัดตางๆ ที่มี
แนวโนมเพิ่มบทบาทอยางรวดเร็วพื้นที่เหลานี้กําลังจะกลายเปนพื้นที่ศูนยกลางยอยๆ ที่ทําหนาที่กระจาย
แอมเฟตามีนออกไปสูพื้นที่ตางๆ (สํานักงาน ป.ป.ส., มปป. 2538 : 5) ลักษณะเดนที่สําคัญที่สุดของ
ปญหาแอมเฟตามีนที่แตกตางไปจากตัวยาอื่นๆ อยางชัดเจน ก็คือ ความเชื่อมโยงของปจจัยที่สําคัญ 3
ประการเขาดวยกัน ประกอบดวย กลุมอิทธิพล กลุมการคาแอมเฟตามีน และกลไกรัฐที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ซึ่งกลายเปนโครงสรางที่ทําใหความสนับสนุนคุมครองการกระทําผิดในพื้นที่ และนับวัน
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โครงสรางเหลานี้จะเขมแข็งมากยิ่งขึ้น (สํานักงาน ป.ป.ส., มปป. 2538 : 72) โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่
ของรัฐที่เขาไปพัวพันยาเสพติด
จากรายงานผลการจั บ กุ ม ของ สํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด (ป.ป.ส.)
ในระหวางเดือน มกราคม – มิถุนายน 2542 พบวา มีเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ
ซึ่ ง เป น ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยตรงเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น ปราบปรามและการสื บ สวนจั บ กุ ม ผู กระทํ า ผิ ด
ถูกดําเนินการคดีตามกฎหมายเพิ่มสูงขึ้น (มติชนรายวัน, 25 ก.ค.42 :23) นอกจากนี้จากสถิติการลงโทษ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัย และถูกลงโทษความผิดที่ เขาไปมีสวนพัวพันกับยาเสพติดในชวงเดือน
ตุลาคม 2539 – กันยายน 2540 จํานวน 63 ราย ในขณะที่ระหวาง เดือน ตุลาคม 2540 – กันยายน 2541
ตํารวจถูกจับกุม และลงโทษ 60 ราย จํานวนเพิ่มขึ้นถึง 162 ราย (กองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ,
2542 : 1) แสดงวาเจาหนาที่ตํารวจที่เขาไปพัวพันกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสูงขึ้นนับวา
เปนปญหาสังคมที่สมควรติดตามศึกษาอยางใกลชิดดวยเหตุผล ดังนี้
1. การกระทํ า ผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ยาบ า มี รู ป แบบที่ ห ลากหลายยากที่ จ ะป อ งกั น ปราบปราม
ในปจจุบันมีการศึกษาทั้งทางดานการปองกันปราบปราม ควบคุมพืชเสพติด และบําบัดรักษา แตไมคอย
ไดผลมากนัก เนื่องจากในการศึกษาเนนศึกษาผูกระทําความผิดที่มิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐแตมิไดใหความ
สนใจตอตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนสาเหตุใหญของการระบาดของปญหายาเสพติดในขณะนี้โดยเฉพาะ
ผูกระทําความผิดที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจในมือมากกวากลุมอื่น
2. เจาหนาที่ตํารวจมีโอกาสที่จะกระทําผิดมากกวาผูที่ประกอบอาชีพอื่นเนื่องจากการมี
อํ า นาจและหน า ที่ ม ากกว า บุ ค คลในอาชี พ อื่ นมี โ อกาสทํ า ความผิ ด ได ง า ยเพราะมี อํ า นาจและโอกาส
สนับสนุนอยู
3. ป ญหาการกระทํา ผิ ดความผิดที่เ กี่ยวกั บยาบ า เป นป ญหาที่สํ า คัญ มากในปจ จุ บัน และ
อนาคตเพราะกําลังคุกคามความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพของเยาวชนของชาติ สถิติในชวงป 2539 –
2541 พบวา มีผูเสพยาบาที่เปนเยาวชนกวา 200,000 คน การเพิ่มจํานวนผูเสพจะมีมากขึ้นหากผูรักษา
กฎหมายเปนผูกระทําความผิดเสียเอง

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโอกาสในการการกระทําความผิดของเจาหนาที่ตํารวจที่
ปฏิบัติหนาที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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ขอบเขตการศึกษา
ผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย กลุมแรก ศึกษาจากเจาหนาที่ตํารวจที่
ปฏิบัติหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการกระทําผิดยาบา กลุมที่สอง เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่
โดยตรงเกี่ยวกับยาบา กลุมที่สาม และกลุมสุดทาย ศึกษาเจาหนาที่ตํารวจ และประชาชนที่กระทําผิด
เกี่ยวกับยาบา ซึ่งศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และถูกจําคุกอยูในเรือนจําตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับสภาพการกระทําความผิดยาบาจากมุมมองของเจาหนาที่
ตํารวจที่ชัดเจนขึ้น
2. ไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมโอกาสในการการกระทําความผิดยาบาของ
เจาหนาที่ตํารวจซึ่งสามารถนําไปปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานของขาราชการตํารวจใหลดโอกาสใน
การกระทําความผิดใหมากขึ้น
3. เพื่อนําขอมูลจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนาเปนยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปองปราบการ
เขามามีสวนรวมในการกระทําความผิดของเจาหนาที่ของรัฐในดานอื่นๆ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ : การผลิต การจําหนาย และการปราบปราม
ในบทที่ 1 ไดกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหายาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยาเสพติดประเภทยาบา ที่เกิดขึ้นในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ไปแลว ในบทที่ 2 จะเปนการกลาวถึง
ความเปนมาพัฒนาการของการใชยาเสพติดแตละประเภทยาบาในประเทศไทย หนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ของประเทศไทย บทบาทของสํ า นั ก งาน
ตํารวจแหงชาติในการปราบปรามยาบาแนวโนมการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจ

2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยาเสพติด
2.1.1 ความหมายของยาเสพติด
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 ไดใหความหมายของยาเสพติดใหโทษ
วาหมายถึง “สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพเขาสูรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่ม
ขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรง
ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนที่เปนหรือใหผลผลิต
เปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ
ดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึง ยาสามัญประจําบานบาง
ตํารับตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู (วุฒิ เหลาสุนทร และคณะ , 2536 : 5)
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดแบงประเภทยาเสพติดไว 5 ประเภท คือ
ประเภท 1 ยาเสพติ ด ให โ ทษชนิ ด ร า ยแรง เช น เฮโรอี น (Heroir)
แอมเฟตามี น
(Amphatamine) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) เปนตน
ประเภท 2 ยาเสพติ ด ให โ ทษทั่ ว ไป เช น มอร ฟ น (Morphine) โคคาอี น (Cocaine)
โคเคอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) เปนตน
ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตนตํารับและมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2
ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ประเภท 4 สารเคมี ที่ใ ชใ นการผลิตยาเสพติดให โทษ ประเภท 1 หรือ ประเภท 2 เช น
อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติคคลอไรด (Acetyl Chloride) เปนตน
ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาไปอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืช
กระทอม (วุฒิ เหลาสุนทร และคณะ , 2536 : 5-6) เปนตน
ในการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษายาเสพติดที่เรียกวา แอมเฟตามีน หรือยาบา ซึ่งหมายถึง
ยาเสพติดใหโทษชนิดหนึ่ง และเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 ประเภทที่ 2 ที่มนุษยสังเคราะหขึ้นเปนยาที่มีฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลางอาจทํา
ใหผูใชมีความรูสึกกระปกระเปรา อารมณครื้นเครง ปจจุบันยาบา ไดถูกจัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท
ที่ 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) (สํานักงาน ป.ป.ส., 2537 อางถึงใน
ชูยศ ทองอยู, 2540 : 8)

2.1.2 พัฒนาการของการใชยาบา หรือแอมเฟตามีน
หากไมคํานึงถึงสุราซึ่งเปนสิ่งเสพติดที่ใชกันอยูแพรหลายเปนเวลานานมาแลว ฝนนับเปน
ปญหายาเสพติดที่เกาแกที่สุดในประเทศไทย ดังที่มีกฎหมายลงโทษผูเสพฝนใน พระไอยการลักษณะโจร
ในกฎหมายตราสามดวงซึ่งตราเมื่อ พ.ศ.1903 ในแผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เมื่อ ป พ.ศ. 2394 ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแกปญหาดวยการ
เปดโอกาสใหสูบและคาฝนโดยไมผิดกฎหมาย
หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2508-2509 เคยมีการสํารวจพบวาประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกฝนถึง
112,000 ไร ใหผลผลิตฝนดิบประมาณ 145 ตัน (คณะทํางานศึกษาปญหาอาชญากรรม และปญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงภายในเพื่อใชวางแผนปฎิบัติการของกรมตํารวจประจําป 2538 : 66) แตจากการ
ดํา เนินนโยบายดา นการปลูกพื ชทดแทนพืชฝ นควบคู ไปกั บการพัฒนาอยา งจริงจัง และตอเนื่องของ
รัฐบาลไทยในชวง 20 ปที่ผานมา ทําใหพื้นที่ปลูกฝนในประเทศไทยลดจํานวนลง อยางไรก็ดียังมี ชาวเขา
สวนหนึ่งไดพัฒนาวิธีการลักลอบปลูกฝน โดยไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มสูง
ขึ้นตลอดจนสามารถเพิ่มจํานวนครั้งในการปลูกฝนตอปและลักลอบปลูกในพื้นที่ที่เล็กลงแตมีการกระจาย
ตัวมากขึ้น ทําใหแนวโนมผลผลิตฝนในประเทศไทยอาจสูงขึ้นกวาเดิมอยูบาง ปจจุบันพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ
ในการปลูกฝนไดดีมีอยู 79 แหลง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 13 ลานไรใน 13 จังหวัดภาคเหนือบริเวณที่มี
การปลูกฝนหนาแนน ไดแก อําเภอเชียงดาว และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม อําเภอ เวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย อําเภอปาย และกิ่งอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (แผนกรมตํารวจ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2540 – 2544) สํานักงานแผนงานและงบประมาณ กรมตํารวจ : 126) และจากผลการสํารวจในฤดูกาล
ปลูกฝนเมื่อป พ.ศ. 2534 – 2535 พบวา มีการปลูกฝนเพียง 18,854 ไร และในฤดูกาลปลูกฝนป
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2536 – 2537 คาดวาจะมีการลักลอบปลูกฝนนอยลงกวาปที่ผานมากลาวคือ ผลผลิตฝนโดยรวมใน
ประเทศลดลงตามลํ า ดั บ จนเหลื อสั ด สว นประมาณร อ ยละหนึ่ ง ของผลผลิต ทั้ งสามเหลี่ ย มทองคํา ซึ่ ง
ครอบคลุมพื้นที่ปลูกฝนของไทย พมา และลาว พื้นที่แพรระบาดรุนแรง ไดแก ภาคเหนือ กับตะวันออก
เฉียงเหนือ ในอดีตฝนเปนยาเสพติดที่ใชกันแพรหลาย แตตอมาถูกแทนที่ดวยเฮโรอีนและยาเสพติดชนิด
อื่นๆ ความนิยมลดลง (คณะทํางานศึกษาปญหาอาชญากรรม และปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในเพื่อ
ใชวางแผนปฎิบัติการของกรมตํารวจประจําป 2538 : 66)
ยาเสพติดชนิดตอมา ไดแก เฮโรอีน แพรระบาดครั้งแรกในสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
เปนหัวหนาคณะปฏิวัติและนายกรัฐมนตรี การแพรระบาดของเฮโรอีนในยุคนั้นมิใช ปรากฏครั้งแรกของ
เฮโรอี น ในประเทศไทยแต ไ ด มี ม านานแล ว จะเห็ น ได จ ากรายงานของกระทรวงสาธารณสุ ข ต อ
สันนิบาตชาติ พ.ศ.2471 เรื่องสถิติการสั่งยาจากตางประเทศแจงวามีการสั่งเฮโรอีนเขาไทยแตอยูในความ
ครอบครองของแพทยภายใตความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข เฮโรอีนจึงเริ่มปรากฏในตลาดมืด
เมื่อใดไมชัดเจนแตเชื่อถือไดวาทันทีที่ฝนเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เฮโรอีนก็เขามาแทนที่ฝนทันทีในกลุมผูติด
ฝนซึ่ งกํ าลั งแสวงหาสิ่งชดเชยแหลงผลิ ตที่ สํา คัญของเฮโรอีนอยูใ นเขตสามเหลี่ ยมทองคําโดยเชื่อวา
เฮโรอีนที่ลักลอบไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 60 มาจากแหลงนี้ โรงงานผลิตเฮโรอีนใน
บริเวณพรมแดนของทั้งสามประเทศ ไดแก ไทย ลาว และพมา มีประมาณ 20 โรงเฮโรอีนจากบริเวณนี้
จะถูกขนยายเขาประเทศไมนอยกวา 100 ตันตอป ปริมาณผลิตเฮโรอีนประมาณปละ 250 ตัน ทํารายได
ใหกับผูคาปลีกรายใหญๆ ไมต่ํากวา 1,000 ลานบาท กลุมผูคาเฮโรอีน สงออกเปนกลุมใหญที่มีอิทธิพล
มากมักกระทําความผิดรวมกับการคอรัปชั่นของทางราชการ
ยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมา คือ ยาบา
หรือแอมเฟตามีน โดยในป ค.ศ.1927 ไดมีการคนพบวิธีสังเคราะหแอมเฟตามีน ขึ้นเปนครั้งแรกโดย
Gardon A. Alles และตอมาในป ค.ศ.1930 Pinese และเพื่อนรวมงานไดพบวาแอมเฟตามีนมีฤทธิ์
ทําใหหลอดโลหิตตีบเล็กและทําใหความดันโลหิตสูงขึ้นหลังจากนั้นตอมาอีก 2 ป (ค.ศ.1932) บริษัท
ผลิตยา Smith Kline and French ไดนําเอาแอมเฟตามีนมาผลิตเปนยาสูดดมแกหวัดคัดจมูกใหชื่อวา
“Benzendrine inhaler” ซึ่งตอมาพบวายานี้ทําใหเกิดการเสพติดจึงเลิกใช
ในป ค.ศ.1933 Alles ไดพบวาแอมเฟตามีน มีฤทธิ์ทําใหหลอดลมขยาย กระตุนการหายใจ
และกระตุนสมอง Prinzmetal และ Bloomberg จึงไดนําเอาฤทธิ์ในการกระตุนสมองของแอมเฟตามีน
มาใชในการรักษาโรคงวงหลับ (Narcolepsy) เปนครั้งแรกในป 1935 หลังจากนั้นไดมีการนํามาใชเปน
ยาลดน้ําหนักหรือยาลดความอวน ลดอาการซุกซนของเด็ก (Hyperactive syndrome of children) ลด
ความอยากอาหาร ใชเปนยากระตุน (Stimulant)
ใชในผูปวยที่มีอาการออนเพลีย ผูปวยโรคจิตที่มี
อาการซึมเศราใชเปนยาแกงวง และใชเปนยาแกพิษสําหรับยาที่กดประสาทสวนกลางหรือกดสมอง
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ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการนําเอายาแอมเฟตามีนมาใชชวยในการทําสงครามโดย
ใหทหารที่อยูเวรยามหรือทหารที่ตองปฏิบัติงานพิเศษเสพซึ่งเปนการใชยานี้ในกิจกรรมดานอื่น ที่มิใช
ทางดานการแพทย และหลังจากสงครามเลิกแลวไดมีการนําเอาแอมเฟตามีนไปใชกันอยางแพรหลายมาก
ขึ้นทั้งดานการแพทยและดานอื่นๆ ที่มีไดเกี่ยวกับการแพทย เชน การกีฬา การแขงมาหรือสัตวอื่น การ
ขับรถระยะทางไกลๆ การดูหนังสือสอบ การลดน้ําหนักตัวเพื่อเสริมสวย
หลั งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ประเทศญี่ ปุนมี ปริม าณแอมเฟตามีนตกคา งอยูเ ป นจํ า นวนมาก
ประกอบกับการฟนฟูประเทศ ทําใหมีการนําไปใชในทางที่ผิดกันมาก เชน ใชในหมูผูใชแรงงาน
แมบานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ทําใหรัฐบาลญี่ปุนตองประกาศควบคุมการใชอยางเขมงวด และ
จัดโครงการรณณรงคใหความรูเรื่องการนําแอมเฟตามีนไปใชในทางที่ผิดแตหลังจากรณณรงคแลวก็ยัง
พบวามีการระบาดอยูจนถึงปจจุบัน
ประเทศสวีเดน ก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการใชแอมเฟตามีนในลักษณะการกระตุนประสาท
ตั้งแตป ค.ศ. 1950 – 1960 ในขณะนั้นยังพบวาแพทยนิยมฉีดใหคนไขที่ติดยาเสพติดกลุม Opiate มี
การคาเชิงขบวนการใตดินจนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตองประกาศใหแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน
เปนสารที่ตองควบคุมใชเครงครัด (สมชาย มหาวันสุ และคณะ , 2539 : 6-7)

การนําแอมเฟตามีนเขามาประเทศไทย
ในป พ.ศ.2473 มี ก ารทดลองนํ า แอมเฟตามี น มาใช ใ นการรั กษาโรคพบว า แอมเฟตามี น
สามารถกระตุนกลามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดใหปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ในป พ.ศ.2478 พบวา แอมเฟตามีน สามารถออกฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลางทําใหรูสึก
กระปรี้กระเปรา
ในป พ.ศ.2498 ไดประกาศใหแอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีน เปนยาอันตรายและเปน
ยาควบคุมพิเศษ ในเวลาตอมาการแพรระบาดของแอมเฟตามีนในประเทศไทยเกิดจากทหารอเมริกันที่รบ
ในสงครามเวียดนามนํามาใชในทางที่ผิดและแพรไปสูคนทํางานกลางคืน นักดนตรี หญิงโสเภณี คน
ขับรถแท็กซี่ รถบรรทุก หรือคนทํางานตามโรงงานตางๆ มีผูผลิตและนําเขาในประเทศไทยหลายบริษัท
ยาของบริษัท BUROUGH WELCOM ขายดีที่สุดมีสัญลักษณ หรือ LOGO เปนรูปหัวมาหมากรุก และมี
ตัวอักษร LONDON กํากับอยูบนเม็ดยาสีขาวทําใหคนไทยเรียกยานี้สั้นๆ วา “ยามา” โดยเชื่อวากินแลว
จะคลองแคลววองไว ขยันทํางาน หรือทํางานไดมากเหมือนมา
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ในป พ.ศ.2512 แอมเฟตามีนแพรหลายเขาสูนักเรียน นักศึกษา โดยเชื่อวา จะทําใหดูหนังสือ
เพื่อสอบไดในระยะเวลาที่นานขึ้น หรือใชเปนยาลดความอวนแนวโนมของการแพรระบาดขยายตัวยิ่งขึ้น
ผูขับขี่รถบรรทุก รถโดยสารประจําทางใชยานี้มากขึ้น กอใหเกิดอุบัติเหตุบนถนน การควบคุมจึงเขมงวด
ขึ้นและเกิดการผลักดันใหมีพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 แอมเฟตามีนและ
เมทแอมเฟตามีนถูกจัดใหเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (สมชาย มหาวันสุ และคณะ, 2539 :1-7) ใน
ปจ จุบันกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบั บที่ 135 พ.ศ.2539 กํ า หนดให
สารเสพติดทั้ง 2 ชนิดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
สําหรับยาเสพติดประเภทชนิดนี้มีการนําสารชนิดตางๆ มาเปนสวนผสมซึ่งสารดังกลาวเปน
สารที่มีฤทธิ์กระตุนประสาท โดยไดนํามาใชในการผลิตออกจําหนายมี ดวยกัน 6 ชนิด ประกอบดวย
แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน คาเฟอีน อีเฟดรีน เฟนเอธิลลีน และธีโอฟลลีน
ยาบาจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มีชื่อที่ใชเรียกทางการคาหลายชื่อ เชน เบนซีดรีน ยาขยัน เด็กซีดรีน
ฟนามีน เปนตน ในขณะที่บางกลุมผูใชหรือเสพนิยมเรียกวา ยามา ยาบา ยาขยัน ยาแกงวง ยาโดป
ยาเพิ่มพลัง เปนตน แอมเฟตามีนมีลักษณะเปนผลึกสีขาว ไมมีกลิ่น มีรสขม มีฤทธิ์ในการกระตุน
ระบบประสาทสวนกลางซึ่งมีหนาที่เก็บความจํา ความคิด ควบคุมการทํางานอวัยวะตางๆ โดยจะมีผลมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณยา ระยะเวลาของการใชยาสุขภาพรางกายของผูเสพ และสวนประกอบทาง
เคมีของตัวยาวามีมากนอยเพียงไร
แอมเฟตามีน 1 กรัม ละลายไดในน้ํา 9 มิลลิลิตร และละลายไดในแอลกอฮอล 500 มิลลิลิตร
แตจะไมละลายในอีเทอร ในอดีตมีการใชแอมเฟตามีนในวงการแพทยเพื่อรักษาผูปวยที่มีอาการทางจิต
เปนโรคซึมเศรา โรคงวงเหงาหาวนอน (Narcolepsy) และใชในการลดความอวน แตในปจจุบันเลิก
ใชแลว เนื่องจากพบวาแอมเฟตามีนมีผลทําใหเกิดอาการติดยาและทําลายสุขภาพรางกาย
ผงแอมเฟตามี น เมื่ อ มี ก ารอั ด เม็ ด จะมี ห ลายรู ป แบบ เช น เป น เม็ ด กลมแบน รู ป หั ว ใจ
รูปเหลี่ยม หรือในรูปของแคปซูลมีหลายสี เชน สีขาว สีน้ําตาล สีสม สีเทาเหลือง สีเหลือง สีฟา
แตที่พบสวนมากมักจะเปนสีขาว เม็ดกลมแบน บางครั้งพบสัญลักษณบนเม็ดยา เชน M, K , รูปหัวมา
, LONDON , 99 , รูปดาว เปนตน
แอมเฟตามีน มักกอใหเกิดอาการทั้งทางรางกายและจิตใจ ผลของแอมเฟตามีนทางรางกายตอ
ผูเสพในปริมาณมากตอวัน จะมีอาการเบื่ออาหาร พูดมาก ตื่นเตนงาย มือสั่น คลื่นไส ความดันโลหิต
สูง หัวใจเตนเร็วและแรง ไมรูสึกงวง เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง ปากและจมูกแหง หนามัน ทํางานได
นานเกินปกติ รูมานตาเบิกกวาง สูบบุหรี่จัด ทองเสีย มีอารมณหงุดหงิด ฉุนเฉียวงาย อาการตอจิตใจ
ของผูเ สพ แอมเฟตามีนมั กเปนโรคหวาดระแวง วิตกกังวล มีอาการประสาทหลอน บางรายเพอ
คลุมคลั่ง บางกลุมเห็นภาพหลอนตางๆ นานา อาจเปนบาไดและในขณะที่เกิดอาการดังกลาวอาจทําราย
ตนเองหรือผูอื่นได ซึ่งมักเปนกรณีของการกออาชญากรรม ปลนจี้ จับตัวประกัน บางกรณีอาจถึงชีวิต
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เปนตน เนื่องจากยาบามีฤทธิ์ในการกระตุนประสาทสวนกลางและเปนยาที่ดูดซึมไดงายทําใหการเสพ
ตองเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ หากใชเกินขนาด หรือในปริมาณมาก จะทําใหตัวซีดจนอาจเขียว มีไขขึ้น ใจสั่น
ความดันโลหิตสูง หายใจไมออก มือสั่นมาก เดินโซเซ คลื่นไสอาเจียน กลามเนื้อกระตุก ไมสามารถ
ควบคุมตนเองได อาจชักหมดสติ หรือเสียชีวิตดวยอาการของโรคหัวใจวาย หรือหลอดโลหิตในสมอง
แตก นอกจากนี้ยังมีโรคแทรกซอน เชน โรคตับอักเสพ ไตไมทํางาน โรคเกี่ยวกับปอด และเปนโรค
ติดเชื้ออื่นๆ ดวย
แหล ง ที่ ม าของแอมเฟตามี น จะมี ทั้ ง จากในและนอกประเทศกระบวนการสั ง เคราะห
แอมเฟตามีนนั้นมีหลายวิธีในตางประเทศการสังเคราะหยาบาเกิดขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อประมาณป พ.ศ.
2463 และถูกนํามาใชเพื่อการแพทยในชวงป 2483 ในราวป 2485 เกิดการแพรระบาดของกลุมนี้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป โดยการแพรระบาดเริ่มขึ้นจากสารแอมเฟตามีนและในชวง พ.ศ.
2503 ไดมีตัวยาที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก คือ Methamphetamine ยากลุมนี้จึงกลายเปนยาเสพติดชนิด
วัตถุออกฤทธิ์ และเริ่มแพรระบาดในตางประเทศตั้งแตป 2503 เปนตนมา
ปจจุบันยาบาเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 1 เชนเดียวกับเฮโรอีน ตามการลงนามใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) โดย นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ขณะนั้น
การนํ า เสนอรายงานวิ จัย ชิ้ น นี้จ ะครอบคลุม หั ว ขอ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ อุ ป ทานของยาบ า
โดยแบงเปน 2 สวน ไดแก
ส ว นที่ ห นึ่ ง ประกอบด ว ยหั ว ข อ ที่ 2.1.3-2.1.8 เป น การสรุ ป และเรี ย บเรี ย งงานวิ จั ย จาก
คณะทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติดในชวงแผนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ.25402544) ตลอดจนขอมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยอื่นๆ หลายชิ้น
และสวนที่สอง หัวขอที่ 2.1.3 เปนการวิเคราะหโดย บริษัท ศูนยกสิกรไทย จํากัด

2.1.3 แหลงผลิต : กระจายทั่วทุกภาค
จากข อมูลการปราบปรามและทํา ลายแหล งยาบา ในชว ง พ.ศ. 2530-38 รายงานโดยคณะ
ทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติดในชวงแผนปองกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2540-2544
(2539) พบวาแหลงผลิตยาบามีการกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ มักพบแหลงผลิตในพื้นที่ที่มีความ
สะดวกในการขนสงคมนาคม และการลําเลียง
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2.1.3.1 ภาคกลาง มักผลิตหัวเชื้อเปนหลัก ทั้งหัวเชื้อบริสุทธิ์และหัวเชื้อผสม เปนการผลิต
แบบครบวงจรมากขึ้ น โดยใช อี ฟ ด รี น ที่ ลั ก ลอบนํ า เข า จากเกาะกง จั ง หวั ด ที่ ผ ลิ ต ได แ ก จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดลพบุรี (อําเภอโคกสําโรง) และทําหนาที่เปนศูนยกลางการคาแอมเฟตามีน กระจาย
ไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนและตอนกลางและบางสวนในภาคเหนือ จังหวัดเพชรบุรี
(อําเภอเขายอย) เปนเครือขายทั้งการผลิตและคากระจายไปสูจังหวัดภาคกลางตอนลาง และพบการ
ลักลอบตั้งแหลผลิตที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2.1.3.2 ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ มัก เป นการอั ดเม็ ดโดยจะรับ หั ว เชื้ อ มาจากกรุง เทพฯ
อุ ป สรรคสํ า คั ญ ของแหล ง ผลิ ต ในภาคนี้ ก็ คื อ ป ญ หาด า นการคมนาคมและการลํ า เลี ย ง และการขาด
เทคโนโลยีการผลิตและบุคลากรที่มีความชํานาญ ปจจุบันถึงแมคุณภาพของยาบายังไมดี แตมีแนวโนม
ของการผลิตแบบครบวงจรมากขึ้น และมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางผูผลิตในจังหวัดฉะเชิงเทราดวย
ในภาคนี้มีการผลิตอัดเม็ดในจังหวัดตางๆ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา พบในอําเภอสีคิ้ว และอําเภอ
ปากชอง กลุมนี้มีศักยภาพในการผลิตหัวเชื้อสูง และมีเครือขายเชื่อมโยงกับกลุมผูผลิตในจังหวัดลพบุรี
และฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแกนพบในอําเภอ ชุมแพ จังหวัดชัยภูมิ พบใน อําเภอภูเขียว อําเภอแกงครอ
อําเภอหนองบัวแดง และอําเภอเกษตรสมบูรณ
2.1.3.3 ภาคเหนือ พบอัตราการขยายตัวในการผลิตสูงมากจาก 2 กลุม คือ ชนกลุมนอย
ภายนอกประเทศบริเวณภาคเหนือ และชนกลุ มนอยภายในประเทศบริเวณภาคเหนือ ทั้งสองกลุมมี
ประวัติของการผลิตและคายาเสพติดประเภทฝนและเฮโรอีนมานานแลว ชนกลุมนอยภายนอกประเทศ
บริเวณภาคเหนือ ประกอบดวยกลุมวา (UWSP) และกลุมขุนสา (MTA) ทั้งสองกลุมเริ่มทําการผลิต
ในป พ.ศ.2538
กลุมขุนสา มีแหลงผลิตบริเวณบานหวยเดิม อยูทางทิศตะวันตก ระหวาง บก.หัวเองกั บ
ดอยสานอยูในระหวางการทดลองผลิตยาบาอัดเม็ดและบรรจุหีบหอสงไปออกชายแดนไทย – พมา ดาน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงใหม แตยาบาที่ขายเปนชนิดที่มีคุณภาพต่ําเพราะมีคาเฟอีนและสวนประกอบ
อื่นๆ ผสมอยูดวยในสัดสวนที่สูง
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สารผสมในยาบาผลิต
โดยกลุมขุนสา
เอเฟดรีน
คาเฟอีน
อื่นๆ
รวม

ปริมาณสารในยาบา
(เปอรเซ็นต)
10.7
13.7
75.6
100.0

ราคาขายสง (บาท
ตอเม็ด)
26-30

ราคาขายปลีก (บาท
ตอเม็ด)
60-70

ที่มา : สรุปสถานการณยาเสพติดประเทศไทยจําแนกตามตัวยาเพื่อประกอบในการจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) หนา 12-48
กลุมวา มีแหลงการผลิตที่ หมูบานปางซาง โดยจําหนายใหแกผูเสพในประเทศจีนและ
ตัวแทนติดตอรับซื้อเพื่อขายในพื้นที่ชายแดนไทย – พมา แหลงซื้อขายในประเทศไทยคือที่อําเภอทา
ขี้เหล็ก ตรงขามจังหวัดเชียงราย โดยมีราคาจําหนายที่ตางกันคือ
แหลงการผลิต
หมูบานปางซาง ตรงขามจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงตุง ประเทศพมา
อําเภอทาขี้เหล็ก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

ราคา (บาทตอเม็ด)
16
22-23
25-28

ที่มา : สรุปสถานการณยาเสพติดประเทศไทยจําแนกตามตัวยาเพื่อประกอบในการจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) หนา 12-48
กลุมผูผลิตภายในประเทศบริเวณภาคเหนือ กลุมนี้ประกอบไปดวย กลุมจีนฮอ กลุมคน
เมือง และกลุมนักคาจากภาคกลาง ขนสงลําเลียงน้ํายาเคมีที่ใชผลิตและสงเครื่องจักรเพื่อการผลิตมาจาก
กรุงเทพมหานคร พื้นที่การผลิตที่สําคัญคือ
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จังหวัด
เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แมฮองสอน
สุโขทัย
ตาก
อุตรดิตถ
เพชรบูรณ

แหลงการผลิตในหมูบานและอําเภอ
อําเภอแมอาย และ บานสามเสานอยอําเภอไชยปราการ
บานผาหมี ตําบลเวียงพาคํา อําเภอแมสาย
อําเภอหางฉัตร
อําเภอลี้ และกิ่งอําเภอเวียงหนองลอง
อําเภอปาย อําเภอเมือง และกิ่งอําเภอปางมะผา
อําเภอเมือง และอําเภอศรีสัชชนาลัย
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอหลมสัก และอําเภอน้ําหนาว

ที่มา : สรุปสถานการณยาเสพติดประเทศไทยจําแนกตามตัวยาเพื่อประกอบในการจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) หนา 12-48
2.1.3.4 ภาคใต พบสถานการณที่มีการคาและการแพรระบาดเปนหลักมากกวาการผลิตอยาง
ภาคอื่นๆ

2.1.4 การลักลอบนําเขา : สวนใหญมาทางชายแดน
ในป จ จุ บั น การผลิ ต แอมเฟตามี น มั ก นิ ย มผลิ ต จาก เอเฟดรี น (Ephedrine) ซึ่ ง เป น สาร
สัง เคราะห จากตนไม ชื่อ อี เฟดา หรือ ต นมาฮวง และมักปลูกในประเทศจีน เยอรมัน อินเดี ย และ
เชคโกสลาเวีย แตในประเทศไทยไมสามารถปลูกได ดวยเหตุนี้จึงตองมีการนําเขาจากประเทศที่ทําการ
ปลูกตนไมนั้น ภายหลังที่ประเทศไทยประกาศใหอีเฟดรีนซึ่งเปนสวนผสมสําคัญในการผลิตยาบาเปน
สารที่ผิดกฎหมายและมีการควบคุมอยางเครงครัด จึงทําใหเกิดการลักลอบนําเขาจากตางประเทศขึ้น
จากการสํารวจของคณะกรรมการทํางานจัดทําแนวโนมยาเสพติดฯ ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2538 พบวา
ในประเทศไทยมีการลักลอบนําเขาจาก 4 จุด คือ
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ทางดานทาเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร ลักลอบนําเขาจากประเทศสิงคโปรและไตหวัน
ขนสงโดยปะปนกับสารอื่นในตูขนสง
ทางชายแดนจังหวัดตราดกับประเทศเขมร ลักลอบนําเขาจากประเทศไตหวันโดยทางเรือ
มีการพักกลางทางที่เกาะกง ประเทศเขมร เขาสูประเทศไทยทางฝงทะเลดานตะวันออกของจังหวัดตราด
และสมุทรสาคร ขนสงโดยเรือประมงหรือเรือบรรทุก
ทางชายแดนจังหวัดหนองคายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักลอบนําเขาโดย
กลุมพอ คา ในจังหวั ดหนองคาย ลํา เลียงตอไปยังกลุมผูผ ลิต ในจั งหวัดขอนแก น ชัยภู มิ ลพบุรี และ
เพชรบูรณ
ทางชายแดนประเทศไทยและประเทศพมา ลักลอบนําเขาจากมณฑลยูนาน ประเทศจีนเขา
สูชนกลุมนอยภายนอกประเทศบริเวณภาคเหนือ (กลุมขุนสาและกลุมวา) ลําเลียงเขาประเทศไทยที่
บริเวณกิ่งอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนติดกับชายแดนบานคายหลวง ประเทศพมา และบริเวณ
บานเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ติดกับชายแดนบานเมืองเตาะ ประเทศพมา
นอกจากเอเฟดรีนแลว การสังเคราะหแอมเฟตามีนสามารถใชสาร พี-ทู-พี : โปรปา-โนน
(P-2-P : Propanone) เปนสารตั้งตนแตวิธีนี้ไมเปนที่นิยม
กระบวนการผลิตแอมเฟตามีนมีอยางนอย 2 วิธีซึ่งใชเวลาในการผลิตที่ตางกันคือ
1. สูตรที่ 1 เอเฟดรีน + กรดน้ําสม + แพเลเดียม ใชเวลาในการผลิตประมาณ 5 ชั่วโมง
2. สูตรที่ 2 เอเฟดรีน หรือเอเฟดรีนไฮโดรคลอไรด + ไทโอนิล คลอไรดไนคลอโรฟอรม
ใชเวลาในการผลิตประมาณ 48 ชั่วโมง
คณะทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติดฯ (2539) สํารวจพบวา ในระยะ 5-10 ปที่
ผานมาการผลิตหัวเชื้อเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย มักจํากัดอยูในกลุมเชื้อสายจีนโดยมี ลักษณะการ
ผลิต 2 แบบคือ การผลิตหัวเชื้อแอมเฟตามีน และการผลิตอัดเม็ด
การผลิต หั ว เชื้ อ แอมเฟตามีน เป นการผลิต หั ว เชื้อ เพี ยงอย า งเดีย ว โดยมี พื้นที่ จํ า หน า ยใน
กรุงเทพฯ และบางจังหวัดในภาคกลาง
การผลิตอัดเม็ด เปนการผลิตขั้นตอนหลังจากการรับเอาหัวเชื้อมา โดยมีแหลงผลิตกระจาย
ตามพื้นที่ของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายตัวของการผลิตออกไปตามฐานของ
อุปสงคของยาบาซึ่งเผยแพรทั่วประเทศไทย
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2.1.5 การผลิต : เทคโนโลยีเดิม กําลังผลิตเพิ่มขึ้น
คณะทํางานฯ (2539) พบวาในชวงหลังป พ.ศ. 2535 ไดเกิดปรากฏการณของการผลิตยาบา
คือ
ประการที่หนึ่ง เกิดการแยกตัวของกลุมผูผลิตเบ็ดเตล็ดแบบครบวงจรไปเปนการผลิตแบบ
แยกสวนเกิดกลุมผลิตหัวเชื้อโดยเฉพาะและกลุมผลิตอัดเม็ดโดยเฉพาะ
ประการที่สอง เกิดการขยายตัวของกลุมผูผลิตและพื้นที่การผลิตมีพื้นที่ลักลอบผลิต หัวเชื้อ
เพิ่มขึ้นในจังหวัด กรุงเทพฯ ราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี เพชรบุรี และ
จังหวัดภาคเหนือถึงแนวชายแดนพมา
ประการที่สาม เกิดการเพิ่มขึ้นของกลุมผูผลิต เปลี่ยนจากผูขายปลีกเปนผูขายสงและเปน
ผูผลิตในที่สุด มีการขยายจังหวัดศูนยกลางการผลิตมากขึ้น แตมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโยลีในการผลิตที่
มักคงเทคโนโลยีเดิม
ประการที่สี่ เกิดการขยายของเทคโนโลยีการผลิต จุดคาเดิมเปลี่ยนเปนจุดที่มีการผลิต
อัดเม็ดมากขึ้น จุดที่มีกาผลิตอัดเม็ดเปลี่ยนเปนจุดที่ผลิตหัวเชื้อ โดยแตละจุดพัฒนาเปนศูนยกลางยอยและ
สงตอจังหวัดใกลเคียง
ประการสุดทาย เกิดจุดเปลี่ยนเนื่องจากการกาวเขาสูการผลิตและคายาบาของขบวนการ
ชนกลุมนอยตามแนวชายแดนไทย – พมา เกิดขบวนการหรือกลุมการคาใหมที่มีศักยภาพในการผลิตและ
คายาบา และเกิดขบวนการหรือกลุมการผลิตและคายาบาแบบครบ วงจรตั้งแตการนําเขาเคมีภัณฑ –
การผลิตหัวเชื้อ – การผลิตอัดเม็ด – และเครือขายการคา/การจําหนายระดับตางๆ ซึ่งเปนโครงสรางที่
แตกตางจากกระแสการเปลี่ยนแปลงแยกสวนการผลิตของกลุมผูผลิตอื่นๆ มีความเปนไปไดที่กําลังผลิต
ใหมๆ อาจเกิดในกลุมของขุนสา เนื่องจากกลุมนี้มีผูมีความรูทางเคมีอยูในกลุม
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2.1.6 การคา
2.1.6.1 ตลาดยาบาในอดีต 2504 - 2524
สถาบันวิ จัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย ไดรวบรวมผลการ
วิเคราะหยาบาเพื่อการศึกษาทางดานระบาดวิทยาจากหนวยตางๆ พบวายาบาที่ไดรับการวิเคราะหเปน
สารที่ตางกัน
ป

สารที่พบจากการวิเคราะห
แอมเฟตามีนซัลเฟตทั้งหมด
เริ่มพบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด
เมทแอมเฟมีนไฮโดรคลอไรดเพิ่มขึ้นอยางมาก
สารประเภทแอมเฟตมีน และสารอื่นๆ

พ.ศ. 2504-2513
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2517 – 2521
พ.ศ. 2523 และ 2524

ที่มา : ศูนยวิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2525
ชวงป พ.ศ. 2523-2524 มีการบันทึกสถิติยาบาปลอม (ยาบาที่ไมใชสารประเภทแอมเฟตามีน)
เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มสูงสุดในระยะ 8 เดือนหลัง พ.ศ. 2524 หรือคิดเปน 90 เปอรเซ็นตของจํานวนคดีทั้งหมด
ประเภทของ
ยาบา
ยาบาแท (%)
ยาบาปลอม (%)
รวม
จํานวนคดี

ม.ค.-เม.ย.
97.3
2.7
100.0
112

2523
พ.ค.-ส.ค.
85.7
14.3
100.0
98

ก.ย.-ธ.ค.
82.2
17.8
100.0
73

ม.ค.-เม.ย.
25.0
75.0
100.0
28

2524
พ.ค.-ส.ค.
9.7
90.3
100.0
72

ที่มา : ศูนยวิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2525
สารแอมเฟตามีนในยาบาที่สามารถวิเคราะหไดมี 2 ชนิด คือ
1. แอมเฟตามีนซัลเฟล
2. เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอดไรด

ก.ย.-ธ.ค.
12.5
87.5
100.0
56
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ในระยะ 8 เดือนแรก พ.ศ. 2523 ของกลางจากคดียาบาแทเปนเมทแอเฟตามีนไฮโดรคลอไรด
เกือบทั้งสิ้น แตประมาณ 10 เปอรเซ็นตที่พบมีคาเฟอีนผสม สวนชวง 4 เดือนหลังพบแอมเฟตามีนทั้ง 2
ชนิดจํานวนใกลเคียงกัน และประมาณครึ่งหนึ่งมีคาเฟอีนผสมอยูดวย
ในช ว งปเ ดีย วกั น คดีย าบ า ปลอมพบว า สว นใหญ เ ป น เอเฟดรี น มี ค าเฟอีน เป นส ว นน อ ย
ใน ชวงป พ.ศ. 2523 ยาบาปลอมที่เปนคาเฟอีนจะเปนยาเดี่ยวไมมีสารอื่นผสม เอเฟดรีนวิเคราะห จาก
ยาปลอมที่พบเปนสารเดี่ยวเชนกัน ในขณะที่คดีในป พ.ศ. 2524 เริ่มมีการผสมคาเฟอีนกับสารอื่น และ
เอเฟดรีนที่พบก็มีสว นผสมของคาเฟอีนอยูดวยเชนกัน
จากการวิเคราะหของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย พบวายาบาในชวงป พ.ศ. 2500 เปน
สารประเภทแอมเฟตามีนซัลเฟต จนกระทั่งป พ.ศ. 2514 ตลาดยาบามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทําใหตัวสารที่
ผลิตยาบาเริ่มมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอดไรด ซึ่งตัวสารนี้กลายเปนตัวสารหลักของยาบาในตลาดมืด
ชวงป พ.ศ. 2517-2521
ชวงป พ.ศ. 2517-2521 นี้มีมาตรการจับกุมอยางเขมงวดพรอมกับหลักฐานการหดตัวของ
ตลาดยาบา ซึ่งนาจะเปนเหตุใหวัตถุดิบในการผลิตเกิดความขาดแคลนอยางมาก กอใหเกิดยาบาปลอมที่มี
สวนผสมของทั้งคาเฟอีน และเอเฟดรีนในยาบามากขึ้น ความตองการในวัตถุดิบทําใหเกิดการลักลอบการ
นําเขา แตมักถูกทางการจับกุม สถานการณนี้ทวีผลใหเกิดความขาดแคลนแกขบวนการผลิตยาบามากขึ้น
ดังนั้น ชวงเวลาดังกลาวยาบาในตลาดจึงเปนยาบาปลอมเกือบทั้งหมด
2.1.6.2 แหลงจําหนายยาบาในปจจุบัน พื้นที่การจําหนายสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1) พื้นที่ คาสงเปนพื้นที่เดียวกับพื้นที่ผลิต
2) พื้นที่คาสงไมมีการผลิตแตเปนตลาดกลางยาบาเพื่อสงตอใหผูแทนจําหนาย
พื้นที่คาปลีก หรือการคารายยอย มักพบตามพื้นที่ที่ใชแรงงานเปนหลัก พื้นที่เสนทาง
คมนาคมขนสงที่สําคัญ พื้นที่ของการคาปลีกมักเปนพื้นที่เดียวกับการคาสง แตพบวาพื้นที่การคารายยอย
ของยาบามีการกระจายของพื้นที่และจํานวนผูคามากที่สุดกวายาเสพติดชนิดอื่นๆ
การคาปลีกของยาบามีลักษณะการคาที่เฉพาะและแตกตางจากยาเสพติดชนิดอื่นๆ คือ
1. การบรรจุ มักบรรจุเปนชุดๆ ละ 2-3 เม็ด โดยใสไวในหลอดกาแฟตัดตามสวนแลว
ปดผนึก อาจมีการใสกระดาษฟอลยบริเวณภาคอีสานตอนลาง แตมักพบในหลอดกาแฟ ยาบา 1 เม็ด
เรียกกันวา 1 ตัว
2. ราคา ราคาขายปลีกมักไมเทากันขึ้นอยูกับความยากงายในการหาซื้อ ความเสี่ยง
ในการถู กจั บ และคุ ณภาพของเม็ ดยา ราคาโดยเฉลี่ย ประมาณ 50-120 บาทตอ 1 เม็ ด (ราคาเดื อ น
พฤศจิกายน 2538)
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3. สถานที่คาปลีก ปจจุบันนี้พบแหลงการจําหนายปลีกขึ้นอยูกับผูเสพ ผูคาสวนใหญ
จะเปนชาวบาน ตามหมูบาน/ชุมชน โดยจะประกอบอาชีพอื่นอําพราง เชน คนขายอาหาร เด็กเสริฟ
พนักงานเติมน้ํามัน คนขับรถบรรทุก เทาที่พบผูคารายยอยสวนหนึ่งเปน ผูเสพดวยและมีการขายใน
หมูบาน
- บริเวณที่พักอาศัยของผูคา มักอยูตามชุมชนในเขตเมือง ตามตัวจังหวัด ตัวเมือง
อําเภอ และบานพักของผูคาในหมูบานตางๆ ผูคารายยอยมักเปนคนในพื้นที่จําหนาย ใหแก ผูใชแรงงาน
เยาวชน นั ก เรี ย น ส ว นระดั บ หมู บ า นพบการจํ า หน า ยมั ก เจอในหมู บ า นเกษตรกรรม เช น ไร อ อ ย
ขาวโพด มันสัมปะหลัง และทํานาขาว
- รานอาหาร มักเปนรานอาหารริมถนนโดยมีสัญลักษณ เชน เปดไฟหนารานแต
ปดไฟในรานที่รานมักพบเจาของรานคาสงดวย
- รถเข็นขายอาหาร มักอยูริมทางหลวงโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกมักมี ลูกคาเป น
เกษตรกรผูใชแรงงานที่มารอรถโดยสาร
- รานขายพวงมาลัย มักอยูริมถนน มีการขายตลอด 24 ชั่วโมง
- ปมน้ํามัน มักเปนจุดจําหนายยาบาใหกลุมคนประกอบอาชีพขับรถทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ ตามประสบการณการสํารวจพฤติกรรมพบวา 35 เปอรเซ็นตของปมน้ํามันตามแยกมักมี
การคายาบา มักเปนบริเวณ ตูจายน้ํามัน ตูแชเครื่องดื่มในออฟฟต รานปะยาง รานอาหาร รานซอมรถ
เปนตน
- รถเรขายของตามหมูบานชนบท มักเรขายของตามชนบทโดยรถกะบะที่ไปขาย
ตามหมูบานตางๆ เนนหมูบานการเกษตร
- ชาวบ า นเดิน เรข าย มั กพบในพื้ นที่ ตัดออ ยเป นการเรข ายที่ไมไ ดมีอ าชี พอื่น ๆ
อําพราง
- เจาของไรออยเปนผูขาย มักเกิดจากคนงานมีความตองการ
- คนขั บ รถบรรทุ ก เป น ผู ช าย มั ก พบคนขั บ รถบรรทุ ก หิ น ทราย ซึ่ ง ส ง ตอน
กลางคืนและมียาบามาเสนอขายดวย
2.1.6.3 วิธีการคายาบาในปจจุบัน
การค ายาบ ามี ความแตกต างจากการค ายาเสพติ ดอื่ นๆ เพราะมี การค าที่ มี ตลาดภายใน
ประเทศเปนหลักโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการสงออกเหมือนยาเสพติดประเภทอื่นๆ จึงเปนผลใหการคา
ยาบาองคกรที่มักมีกลุมคนไทยเขารวมเปนหลัก จากขอสรุปของคณะทํางาน ฯ (2539) พบวามีรูปแบบที่
จัดได 3 รูปแบบ ดังนี้
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1) การคารายใหญ สามารถพบได 3 ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งเปนกลุมเดียวกับ
ผูผลิตครบวงจร และทําการคาสงไปดวย ประเภทที่สองเปนกลุมคาสงกลุมเดียวกับกลุมที่ทําการผลิตขั้น
อัดเม็ด และประเภทที่สามเปนกลุมคาสงที่ติดตอซื้อยาบาจากกลุมผูผลิตโดยตรง ซึ่งกลุมประเภทที่หนึ่ง
และสองบางสวนอาจเปนกลุมที่ทําการพัฒนาขึ้นๆไปจากกลุมที่สาม การคาในระดับนี้จะเปนการคาราย
ใหญประมาณ 100,000 เม็ด โดยไมจําเปนวากลุมการคานั้นๆ จะมีแหลงผลิตของตนหรือไม
2) การคาสงระดับเอเยนตหรือตัวแทนจําหนาย เปนผูคาระดับที่สองตอจากกลุม
ผูคายาบาที่รับจากผูผลิต กลุมนี้เปนกลุมที่จะสงยาบาใหกับลูกคาในพื้นที่ภายในพื้นที่ของเอเยนตเองและ
สงออกภายนอกพื้นที่ ปจจุบันพบวามีเอเยนตยาบาเพิ่มขึ้นมากในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ปริมาณการคามักขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งยาบาของลูกคา การสงสินคาแตละครั้งประมาณ 10,000 –
100,000 เม็ด
3) กลุมผูคาระดับพื้นที่ ปจจุบันสามารถระบุไดวามีการคายาบากันในทุกจังหวัด
แตละจังหวัดมีกลุมผูคาอยูในอําเภอใดอําเภอหนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่งอาจมีการคาระดับพื้นที่ไดหลายอําเภอ
ดวยกัน เอเยนตมักจะใหไปรับยาบาในพื้นที่ของเอเยนตเองและใชเงินสดในการซื้อ ปริมาณการคาไม
แนนอนโดยมาประมาณ 10,000 เม็ด
2.1.6.4 วิธีการคาสงยาบา
กลุมผู คา ยาบ าไม มีรูปแบบตายตัว มักขึ้นกับประสบการณของแตล ะคน แตสิ่ง ที่
สําคัญคือความไววางใจและการผูกพันเปนการสวนตัว หรือการมีเครือขายเปนประจํา ลักษณะการติดตอ
คาขายสามารถแบงไดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การติดตอซื้อขายยาบาระหวางกลุมผูคา มักมีหวงเวลาการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องหรือเปนงวดประจําโดยตัวแทนของผูขายอาจเดินทางไปยังสาขาประจําในพื้นที่ตางๆ การติดตอ
ครั้งแรกมักระวังตัวมากกวาผูติดตออาจมีการทดสอบคุณภาพโดยการทดลองเสพดูกอน
ขั้นที่ 2 การจัดหาเม็ดยาบาหรือรวบรวมเพื่อเตรียมสงใหกับผูซื้อ ถาเปนกลุมการคา
ที่มีแหลงผลิตของตน จะใชยาเสพติดของตนซึ่งจะมีสถานที่ซุกซอนแยกตางหากจากแหลงผลิต การคาใน
กลุมนี้มักไมมีปญหาในการรวบรวม
ขั้นที่ 3 การจายเงิน มีหลายวิธีมักขึ้นอยูกับความไววางใจของผูคาอาจมีการใหเครดิต
ลวงหนาในกรณีที่ซื้อขายกันเปนประจํา หรือในกลุมการคารายใหญ หากไมสนิทกัน อาจตองมีการวาง
มัดจําลวงหนากอนไดรับสินคา มักใชเงินสดกอนเขาบัญชีของผูขาย
ขั้นที่ 4 การสงมอบยา เปนขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง ตองรักษาความลับและปกปด
พฤติกรรมมากที่สุด ซึ่งขึ้นอยูกับวิธีการของนักคาในแตละกลุม ไดแก
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1) วิธีการคาสงรายใหญ ปริมาณยาบาประมาณ 10-50 มัด (1,000-5,000 ถุง) จากการ
รับยาบามาจากผูผลิต แลวทําการผานยาบาไปยังผูคาสงรายกลางอยางรวดเร็วโดยทั่วไปผูคาสงรายใหญ
แตละรายจะมีลูกคาสงยาบาประมาณ 5-10 ราย ปริมาณการสงของใหกับผูคาแตละรายโดยเฉลี่ยครั้งละ
1,000 ถุง สําหรับวิธีการรับซื้อยาบาและสงยาบา จะตางกันบางคือ ผูผลิตจะนํา ยาบามาสงใหถึงที่จุดสง
สินคาซึ่งสวนมากจะเปนพื้นที่ของผูคาสง การชําระเงินคายาบาในภายหลังซึ่งพบการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร และผูคาสงนําเงินสดไปใหโดยตรง สวนอีกประการหนึ่งที่ผูคารายใหญสงยาบาใหกับผูคา
รายกลางจะพบไดใน 2 วิธีการคือ การนัดหมายใหผูรับมารับในพื้นที่ของผูคาสงรายใหญ และผูคาสง
รายใหญจะสงยาบาไปยังพื้นที่ตามที่ตกลงกัน ซึ่งทั้งสองกรณีจะชําระเงินดวยเงินสดหรือเครดิตตาม
ความสัมพันธระหวางกัน และวิธีการสงยาบาภายนอกพื้นที่ของผูคาสงรายใหญมีการพบการวาจางอดีต
มือปน นักเลง หรืออาชญากร ใหสงยาบาโดยกลุมนี้จะมีเงินจากการคิดเปนจํานวนปริมาณยาบาที่สง
แลวแตระยะทางและพื้นที่ โดยคาจางประมาณ 500-1,000 บาทตอยาบาหนึ่งถุง
2) วิธีการคาสงระดับเอเยนต ปริมาณการคาสงไปยังลูกคาในพื้นที่ใชการสงเปน
มัด (ประมาณ 1-10 มัด) โดยที่ยังคงการหีบหอและการบรรจุเหมือนเดิม การติดตอซื้อขาย ใชทั้งระบบ
เครดิตและเงินสด การรับ-สงยาบา ใชรถยนตภายในกลุมเปนหลักบางครั้งใชรถประจําทาง โดยเอเยนตจะ
ไปสงลูกคาถึงพื้นที่
3) วิธีการคาสงระดับพื้นที่ ยาบาจากแหลงผลิตจนถึงผูคารายที่ 3 นี้ จะบรรจุเปนถุง
จํานวน 100 ถุง (1 มัด) ผูพื้นที่จะทําการเปดถุงยาออกทุกถุงซึ่งในแตละถุงโดยเฉลี่ยจะมียาบาประมาณ
210 กวาเม็ด นํายาบาที่เกิน 200 ออกแลวจึงคอยบรรจุใหมใหผูขายรายยอยตอไป ซึ่ง ยาบาสวนเกินนั้น
ผูคาสงในพื้นที่จะทําการขายปลีกเองดวยสวนหนึ่ง
2.1.6.5 การวิเคราะหรายไดจากการคายาบา - กรณีศึกษา
กรณีที่ 1 คณะทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติดฯ (2539) ไดวิเคราะหรายไดของ
การคายาบากรณีที่เปนรานคาแหงหนึ่งเปนกรณีศึกษา ปรากฏผลวา ยาบาที่ราน ดังกลาวนั้นรับมาจาก
ผูคามือสองที่มาจากหลายพื้นที่ มักสั่งของครั้งละประมาณ 25-30 ถุงตอครั้งหรือประมาณ 5,000-6,000
เม็ด โดย 1 เดือนจะสั่งของประมาณ 2-3 ครั้งขึ้นอยูกับสตอกของยา
ยาบาที่นํามาขายมักเปนยาคุณภาพดี ตกราคาถุงละ 8,700-9,000 บาท เฉลี่ยเม็ดละ 45 บาท
ขายใหกลุมตองการยาบาชนิดแรง ยาบาชนิดคุณภาพปานกลาง ตกราคาถุงละ 4,500-6,000 บาท มักเนน
แรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร
ยาบาในรานกรณีศึกษา จําหนายยกชุดโดยหอใสถุงพลาสติกใส ตกชุดละ 5 เม็ดๆ ละ 80
บาทเปนเงิน 400 บาท และขายใหกับกลุมลูกคาประจําเปนหลักโดยขายไมต่ํากวา 5 เม็ด มักไมขายให
กรณีต่ํากวา 5 เม็ด เพราะเกรงวาเปนสายตํารวจ รานนี้หามการเสพหนารานอยางเด็ดขาด
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รานกรณีศึกษาจะเปดขายยาบาเวลากลางคืน เริ่มขายตั้งแต 15.00 น. ถึง 22.00 น. โดยมียอด
จําหนาย ดังนี้
ขายปลีกสูงสุด 3-5
ถุงตอวัน
ประมาณ 600-1,000 เม็ด
ขายปลีกต่ําสุด 1
ถุงตอวัน
ประมาณ 200 เม็ด
ขายสง ราคาถุงละ 12,000 บาท
ประมาณ 200 เม็ด
ขายปลีกและสง 10 ถุงตอวัน
ประมาณ 200 เม็ด
พนักงานขับรถซื้อปลีกต่ําสุด
ประมาณ 5 เม็ด
พนักงานขับรถซื้อปลีกสูงสุด
ประมาณ 15 เม็ด
วันที่ขายดีมาก
จันทร พุธ ศุกร อาทิตย
กําไรที่ไดในรอบ 1 ปเปนเงินประมาณ
2,880,000-8,640,000 บาท
เปนยอดขายเฉลี่ยตอวัน
16,000-48,000 บาท
เปนกําไรเฉลี่ยตอวัน
8,000-24,000 บาท
เปนกําไรเฉลี่ยตอเดือน
240,000-720,000 บาท
กรณีศึกษาที่ 2 คณะทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติดฯ (2539) ไดวิเคราะหกรณี
การหมุนเงินที่ชุมทางแยกที่มีรานพวงมาลัยประมาณ 10 ราน กลุมที่ซื้อยาบาเปนรถบรรทุก และรถกะบะ
ทั่วไปจอดซื้อตลอดเวลา โดยเฉลี่ยชั่วโมงไมนอยกวา 50 คน ผูขายเปนรานพวงมาลัย ประมาณ 10
ราน เปนเพิงไมเกาๆ เรียบกันสองขางทางประมาณ 200-300 เมตร ผูขายเปนเครือญาติกัน
ยาบาที่จําหนายบรรจุในหลอดกาแฟปดผนึกชุดละ 2 เม็ดขายราคาเม็ดละ 100 บาท 1 ชุด 2
เม็ดราคา 200 บาท
ประมาณการรถบรรทุกที่มาซื้อมีจํานวนไมนอยกวา 1,000 คันตอวัน แตละคันซื้อไมต่ํากวา 1
ชุด หรือ 2 เม็ด ซึ่งราคาปจจุบันเม็ดละ 70 บาท ขายไดวันละประมาณ 2,000 เม็ดหรือ 10 ถุง เปนเงิน
140,000 บาทตอวัน
แยกที่เปนกรณีศึกษานี้เปนทางแยกเล็กตามเสนทางสํารวจ มีกําไรมากกวา 100 เปอรเซ็นต
โดยกําไรประมาณ 70,000-140,000 บาทตอวัน
ราคาขายปลีกยาบาจะเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยง กรณีศึกษานี้ กอนหนานี้ สามารถซื้อได 50
บาท แตหลังการจับกุมของตํารวจน้ํา ซึ่งไดของกลาง 20,000 เม็ด ราคาขายปลีกเพิ่มเปน 70 บาทตอเม็ด
การซื้อขายมักมีรหัสลับ และไมขายใหแกคนแปลกหนา
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2.1.7 ผูบริโภค : ทุกกลุม ทุกวัย ทุกอาชีพ
ประชากรผูใชยาบาสามารถแบงออกไดเปนหลายกลุมดวยกัน โดยกระจายไปอยางกวางขวาง
แทบทุกพื้นที่ของประเทศ ผูใชสวนใหญมักอยูในวัยทํางาน แตระยะหลังมีกลุมเด็กวัยรุนเพิ่มขึ้นมาก
กลุมผูใชแรงงานอาจประเมินไดวาการศึกษาไมสูง แตปจจุบันกลุมประชากรในสถานศึกษาระดับตางๆ มี
คานิยมในการใชเพื่อการบันเทิงสวนใหญ สําหรับรายไดของผูใชยาบาในกลุมผูประกอบแรงงานอาจถือ
ไดวาเปนกลุมรายไดไมแนนอนสวนกลุมในสถานศึกษายังไมนาจะมีรายได
อาชีพของกลุมผูใชยาบา เคยพบวามีการใชอยางมากในแรงงานตัดออย ตอมาในระยะหลังได
แพรก ระจายออกไปในแรงงานดา นอื่ นๆ เชน ชาวไรมันสัม ปะหลั ง แตงโม สัปปะรด กลุ มทํา นา
ทําสวนในภาคกลางบางสวน สวนใหญแลวแรงงานที่มักพบการใชยาบามักเปนกลุมรับจางที่มักคิดคาจาง
เปนผลงาน สําหรับแรงงานจางเหมาหรือจางรายวัน นายจางบางสวนอาจเตรียมยาบาไวใหใชในพื้นที่ที่มี
การแพรกระจายอยางรุนแรง เกษตรกรจะใชยาบาเมื่อออกไปทํางานแตมีหลักฐานวาพบการใชยาบา
แมไมไดไปทํางาน
อีกกลุมคือ กลุมกรรมกร มักพบการใชยาบาอยางกวางขวาง เชน กรรมกรแบกหาม กรรกร
ในโรงงานโมหิน กรรมกรในกิจการกอสราง นอกจากนี้ยังพบการใชยาบาในกลุมแรงงานประมงและ
กิจการที่เกี่ยวของ จากการสํารวจพบการผสมน้ําใหลูกเรือเสพ อาจมีการซื้อยาบาประมาณ 5-10 ถุงขึ้นไป
ในกลุมผูประกอบอาชีพขับรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกมีหลักฐานวาใชมากันตั้งแต พ.ศ. 2500
ซึ่งมักเห็นกันเปนเรื่องปกติ แตชวงที่ผานมานี้พบการแพรระบาดในกลุมรถบรรทุกดิน/ทราย/ลูกรัง/เพื่อ
ถมที่ดิน เนื่องจากเงินเดือนนอยจึงตองเพิ่มเที่ยวในการทํางานใหไดมากที่สุด รถบรรทุกสินคาทางไกล
ระหวางจังหวัดพบการระบาดของยาบาเชนกัน รถโดยสารประจําทาง พบวามีการใชยาที่มีสัดสวนสูง
พอควร มักไดยาบาฟรีจากการบริการของรานอาหารที่จอดพัก นอกจากนั้นยังพบในกลุมรถบรรทุก
น้ํามัน รถกะบะบรรทุก ผูขับรถรับจางสามลอ/มอเตอรไซด และรถแท็กซี่ ซึ่งมักใชยาบาในชวงเวลา
กลางคืน
ในกลุมผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบันเทิงหรืองานกลางคืน มีขอมูลนอยมากแต พบวามีการ
ใชในอัตราที่สูง
กลุมผูที่ยังไมประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึง เยาวชนนอกสถานศึกษา พบวามีการใชกันแพรหลาย
ในหลายหมูบาน สําหรับนักเรียนนักศึกษา พบวามีการใชชวงดูหนังสือสอบ แตปจจุบันพบวานักเรียนที่
ใชยาบาเพื่อความบันเทิงไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตระดับประถมศึกษา เปนตน ทั้งนี้มีหลายสถานศึกษา
ที่มีนักเรียนใชยาบาเปนจํานวนหลายโรงเรียน และบางโรงเรียนมีการปกปด
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2.1.8 วิธีการบริโภค : ทุกรูปแบบ กิน ดอง สูบ ฉีด
การเสพยาบาในปจจุบันมีวิธีการเสพได 4 วิธี ไดแก
2.1.8.1 การกิน โดยการแบงเปนขา (เสี้ยว)/ครึ่งเม็ด/1 เม็ด แลวกินกับน้ําหรือเครื่องดื่มบํารุง
กําลัง
2.1.8.2 การดอง โดยการนํายาบาผสมในเครื่องดื่มบํารุงกําลังแลวแชไวในตูเย็นกอนที่จะนํา
ออกมากิน
2.1.8.3 การสูบ โดยการเผาเม็ดยาแลวสูบควันเขาทางปาก เปนที่นิยมมากในปจจุบัน การ
ออกฤทธิ์ของยาบาจะเร็วมาก มักนิยมในกลุมนักเรียน/นักศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษา
2.1.8.4 การฉีด ใชวิธีการละลายในน้ําอุนแลวฉีดเขาเสน
แนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปของสวนผสมของยาบา
ในการสุมตัวอยางเม็ดยาบาในชวงป พ.ศ. 2530-2538 พบวาขนาดของแอมเฟตามีนยังไมมี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่น้ําหนักตอเม็ดมีการเปลี่ยนแปลงบาง ในชวงป พ.ศ. 2530-2537 ยาบา
มักมีสีน้ําตาล สม เทาเหลือง และสีฟา แตชวงป พ.ศ. 2538 พบวาสีของยาบามีเกือบทุกสี ระหวางป
พ.ศ. 2530-2538 มักพบเม็ดยาบาที่มีสัญลักษณ “M” “K” และตัวเลข “99” ในขณะที่บางเม็ดอาจไมมี
สัญลักษณอะไรเลย ความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน คณะทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติด
ฯ ไดสรุปไวดังนี้
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พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538

2533 สวนผสมความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนสวนใหญอยูระหวาง 20.1-25
เปอรเซ็นต และ 25.1-30 เปอรเซ็นต ในสัดสวนที่เทากันในกลุมตัวอยาง 16 เม็ด
ส ว นผสมความบริ สุ ท ธิ์ ข องเมทแอมเฟตามี น ส ว นใหญ อ ยู ร ะหว า ง 30.1-35
เปอรเซ็นตหรือรอยละ 56.5 และพบความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนสวนใหญอยู
ระหวา ง 45.1-50 เปอรเซ็นต ถึงรอยละ 8.7 ซึ่งพบมากที่สุดในระหวางป 25302538 จากจํานวนตัวอยาง 23 เม็ด
สวนผสมความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน อยูระหวาง 10.1-15 เปอรเซ็นตหรือ
รอยละ 24.5 และระหวา ง 5.1-10 เปอร เ ซ็ นต หรือ ร อยละ 20.8 จากจํ า นวนกลุ ม
ตัวอยาง 20 เม็ด
สวนผสมของเมทแอมเฟตามีนสวนใหญอยูระหวาง 5.1-10 เปอรเซ็นตหรือรอยละ
19.4 และอยูระหวาง 10.1-15 เปอรเซ็นตหรือรอยละ 18.7 และระหวาง 15.1-20
เปอรเซ็นตหรือรอยละ 18.6 ตามลําดับ จากกลุมตัวอยาง 587 เม็ด
สวนผสมของเมทแอมเฟตามีนสวนใหญอยูระหวาง 15.1-20 เปอรเซ็นตหรือรอยละ
29.2 และอยูระหวาง 10.1-15 เปอรเซ็นตหรือรอยละ 24.3 จากจํานวนกลุมตัวอยาง
41 เม็ด

ที่มา : สรุปสถานการณยาเสพติดประเทศไทยจําแนกตามตัวยาเพื่อประกอบในการจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) สวนที่ 4 หนา 4/47
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ตารางแสดงผลการวิ เ คราะห ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข องเมทแอมเฟตามี น ในเม็ ด ยาบ า ระหว า งป
2530 -2538
ความบริสุทธิ์ของเมท
แอมเฟตามีน (เปอรเซ็นต)
0-5.0
5.1-10.0
10.1-15.0
15.1-20.0
20.1-25.0
25.1-30.0
30.1-35.0
35.1-40.0
40.1-45.0
45.1-50.0
50.1-55.0
55.1-60.0
รวม
จากตัวอยาง (เม็ด)

2530-33
0
0
0
12.5
31.3
31.3
25
0
0
0
0
0
100
16

จํานวนตัวอยาง (เปอรเซ็นต)
2534
2535 2536
2537
0
0
1.9
7.8
0
6.7
20.8
19.4
0
20
24.5
18.7
8.7
13.3 15.1
18.6
8.7
6.7
11.3
15
17.4
26.7 11.3
11.4
56.5
20
11.3
6.6
0
6.7
3.8
1.4
0
0
0
0.2
8.7
0
0
0.4
0
0
0
0.4
0
0
0
0.2
100
100
100
100
23
15
54
587

2538
2.4
9.7
24.3
29.2
17.1
14.6
0
2.4
0
0
0
0
100
41

ที่มา : สรุปสถานการณยาเสพติดประเทศไทยจําแนกตามตัวยาเพื่อประกอบในการจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) สวนที่ 4 หนา 4/47
ปริมาณสวนผสมของความบริสุทธิ์ของเมทแอเฟตามีนจากชวง 2530-2535 พบวามีสวนผสม
มากกวา 25.1 เปอรเซ็นตขึ้นไป ซึ่งคณะทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติดฯ ไดสรุปไววา
ชวงป 2530-2535 การใชยาบามีผลตอสุขภาพมาก เพราะการใชยาบามากกวา 20 เปอรเซ็นต
ตอวันอาจทําใหเกิดอาการติดไดงายและเร็วขึ้น เปนผลเสียอยางมากตอรางกาย
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ในป 2530 มีการทําลายโรงงานผลิตแอมเฟตามีน 10 โรงงาน ป 2534 ทําลายได 4 โรงงาน
และป 2535 ทําลายได 2 โรงงาน และป 2531-2533 ไมสามารถทําลายโรงงานผลิตไดเลย ดังนั้น การ
ผลิตเม็ดยาบาโดยสวนผสมของเมทแอมเฟตามีนจึงมีการลักลอบผลิตและผสมในสัดสวนที่มีปริมาณ
บริสุทธิ์เมดแอมเฟตามีนไดมากกวาในป 2536-2538
ในป 2536-2538 พบวาปริมาณความบริสุทธิ์สวนใหญอยูระหวาง 5.1-20 เปอรเซ็นต อาจจะ
เกิ ด จากมาตรปราบปรามและการสกั ด กั้ น สารเคมี นํ า เข า ประเภทเอเฟดรี น อย า งเข ม ข น ทํ า ให ร าคา
สารตั้งตนเอเฟดรีนมีราคาสูงขึ้นอยางมากสงผลใหเม็ดยาบาในปจจุบันมีราคาสูงมาก
ในปจ จุบันการผลิตนิยมการใช เอเฟดรี นมาผลิ ตยาบากั นมากเพราะมีราคาถูกและหางา ย
การวิ เ คราะห ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข องเอเฟดรี น ในเม็ ด ยาบ า โดยคณะทํ า งานจั ด ทํ า แนวโน ม สถานการณ
ยาเสพติดฯ (2539) ระหวางป 2537-2538 จากกลุมตัวอยาง 91 เม็ด พบวา ในป 2537 ความบริสุทธิ์ของ
เอเฟดรีนอยูระหวาง 25.1-30 เปอรเซ็นตหรือรอยละ 16.2 และระหวาง 30.1-35 เปอรเซ็นตหรือรอยละ
12.5 ตามลํ า ดั บ จากจํา นวนกลุ ม ตั ว อย า ง 80 เม็ ด ป 2538 พบความบริ สุ ท ธิ์ ข องเอเฟดรี น ในเม็ ด
ยาแอมเฟตามีนสวนใหญอยูระหวาง 5.1-10 เปอรเซ็นตหรือรอยละ54.5 จากจํานวนกลุมตัวอยาง 11 เม็ด
สวนผสมของเอเฟดรีนในทองตลาดในชวง 2537 จะอยูระหวาง 10-35 เปอรเซ็นต ในขณะที่ป
2538 จะอยูระหวาง 5.1-10 เปอรเซ็นตเทานั้น แสดงใหเห็นวาปริมาณเอเฟดรีนในตลาด 2538 เริ่มมีราคา
สูงมากและหายากจากการปราบปรามทําใหกลุมผูผลิตประหยัดตนทุนและสงผลใหคุณภาพของยาบาใน
บางพื้นที่ไมเปนที่นิยมของตลาดเทาที่ควร
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหความบริสุทธิ์ของเอเฟดรีนในเม็ดยาบา ระหวางป 2537-2538
ความบริสุทธิ์ของเอเฟดรีน
(เปอรเซ็นต)
0-5.0
5.1-10.0
10.1-15.0
15.1-20.0
20.1-25.0
25.1-30.0
30.1-35.0
35.1-40.0
40.1-45.0
45.1-50.0
50.1-55.0
55.1-60.0
มากกวา 60
รวมทั้งสิ้น
จากตัวอยาง (เม็ด)

จํานวนตัวอยาง (เปอรเซ็นต)
2537
2538
15
0
6.2
54.5
11.2
9.1
11.2
0
11.2
9.1
16.2
18.2
12.5
9.1
3.8
0
2.5
0
1.2
0
1.1
0
3.8
0
3.8
0
100.0
11
80
11

ที่มา : สรุปสถานการณยาเสพติดประเทศไทยจําแนกตามตัวยาเพื่อประกอบในการจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) สวนที่ 4 หนา 4/48
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2.1.9 แหลงผลิตที่สําคัญ
ในระยะกวาปสิบปที่ผานมา กระบวนการผลิตยาบาในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ 2 ประการ เนื่องจากนโยบายการปองปรามของทางการที่เขมงวด
ประการแรก คือ การเพิ่มขึ้นของตนทุนในการผลิตยาบา เนื่องจากที่สารตั้งตน (precursor)
เปนสารที่ผิดกฎหมาย มีการจับกุมอยางเขมงวดและมีการทําลายแหลงผลิต ทําใหการผลิตเปนไปอยาง
ยากลําบาก และตองมีการเคลื่อนยายแหลงผลิตบอยครั้ง การขนสงจากศูนยกลางซึ่งเคยมีอยูไมกี่แหงใน
ประเทศไทยกระจายไปสูแหลงที่มีตนทุนการขนสงต่ําลง และมีการกระจายจังหวัดศูนยกลางแยกยอย
ออกไปอีกทําใหการตรวจจับเปนไปไดยาก
ประการที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีในการผลิต การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของกระบวนการผลิต เปนการปรับสภาพใหสอดคลองตอการที่มีตนทุนในการผลิตสูงขึ้นจึงมี
การใชสารทดแทนที่มีราคาสูงกวาสารแอมเฟตามีนในเม็ดยา ผลตอประสาทของยาบาที่ใชสารทดแทน
บอกไดยากวาเปนของแทหรือของปลอม ทําใหการแพรกระจายของยาบาที่มีสารประกอบอื่นเปนไปอยาง
รวดเร็วภายใตชื่อยาบา
การเปลี่ยนแปลงสองประการนี้มีผลตอการผลิตและการจําหนายในปจจุบัน ในขณะที่มีการ
จับกุมอยางเขมงวดและมีการทําลายแหลงผลิตอยางสม่ําเสมอ การแพรกระจายของยาบาก็ดูเหมือนจะทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นและเปนไปในอัตราที่เร็วกวาการจับกุมอยูเสมอ ทั้งที่นโยบายของทางการไดเนนการ
ปองปรามเพื่อลดปริมาณยาบาทั้งดานอุปทานและดานอุปสงค
2.1.9.1 ความตองการหลากปจจัย…เปนตัวกําหนด
อุปสงคของยาบานั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญหลายประการ ไดแก ราคาของยาบาเอง
เศรษฐฐานะ ไดแก รายได อาชีพ เปนตน เหตุผลของการเสพ และรสนิยมความชอบในตัวยา เปนตน
ราคายาบาในเชิงเศรษฐศาสตรนั้น นอกจากจะอยูในรูปของตัวเงินแลว ยังประกอบไปดวย
ราคาที่ไมไดเปนตัวเงินดวย ซึ่งเปนราคาที่เกิดจากความยากลําบากในการบริโภคเพราะยาบาเปนยาที่
ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่รุนแรง ถึงแมราคาที่ไมไดเปนตัวเงินนี้จะไมสามารถเห็นไดแตเปนปจจัยที่
ผนวกกับราคาที่เปนตัวเงินเพื่อใหเกิดเปน “ราคาเต็ม” (full price) ของยาบา เชน การที่ยาบามีบทลงโทษ
ที่รุนแรงสําหรับผูเสพจะทําใหราคาของยาบานั้นขึ้นไปอีก ดังนั้น หากกฎของอุปสงค (law of demand
เมื่อมีราคาสูงขึ้นปริมาณซื้อจะต่ําลง) เปนจริง ยิ่งราคาสูงขึ้น ปริมาณการซื้อเสพนาจะต่ําลง ดังนั้น ราคา
ของยาบาที่กลาวตอไปนี้จะอยูในบริบทของราคาเต็มทั้งสิ้น
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การขยายตัวของยาบาในทองตลาดเปนไปในลักษณะของการขยายตัว เพื่อใหสอดคลองตอ
การขยายตัวของอุปสงคของยาบา แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในอุปทานของยาบาทั้งการเพิ่มและลดลง
ในชวงที่สิบป แตอุปสงคของยาบามักจะมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากกวาการลดลง สังเกตุไดจาก
หลักฐานการแพรกระจายของการเสพยาบาในกลุมคนตางๆ แมกระทั่งในระยะที่มีการลดลงของปริมาณที่
เสนอขายในทองตลาด การเพิ่มในอุปสงคของยาบานั้น ไมไดเปนการเพิ่มขึ้นดวยเหตุผลของเสพติดเพียง
อยางเดียวเหมือนยาเสพติดโดยทั่วไป แตการเพิ่มขึ้นของอุปสงคของ ยาบามาจากฐานของผูเสพสองฐาน
คือ ฐานกลุมของอุปสงคที่เสพยาบาเพื่อความบันเทิง และฐานของอุปสงคที่เสพยาบาเพื่อความจําเปนใน
อาชีพและความกดดัน
ฐานแรก คือ กลุมของอุปสงคที่เสพยาบาเพื่อความบันเทิง แบงเปนประเภทที่เสพแลวติด
ดวย และประเภทที่เสพเปนครั้งคราว กลุมนี้มักเปนกลุมที่มีความหลากหลายในรายได มักเปนกลุมที่เสพ
เพราะมีรสนิยมที่ชอบลอง เปนกลุมที่มีอํานาจซื้อสูง โดยไมจําเปนวาจะตองมีรายไดจากการประกอบ
อาชีพสูง แตมักเปนกลุมที่อยูในตลาดที่มีความผันแปรสูง
ฐานที่สอง คือ กลุมของอุปสงคที่เสพยาบาภายใตความกดดันทางอาชีพ แบงเปนประเภทที่
เสพแลวติดและประเภทที่เสพเปนครั้งคราว ในกลุมนี้ ไดแก เปนนักเรียน นักศึกษา และกลุมแรงงานมี
รายไดไมแนนอน แตมีความจําเปนในการใชยาบาเพื่อใหบรรจุเปาหมายตามลักษณะอาชีพ เชน การใช
ยาบาเพื่อสามารถทํางานไดมากขึ้น ดูหนังสือไดนานขึ้น เปนตน เปนกลุมที่มีอํานาจซื้อต่ําเนื่องจากรายได
มักไมแนนอน แตเ ปนอุปสงคที่มีฐานกว าง มีการแผกระจายอยูทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการเกษตรของ
ประเทศ เปนตลาดที่มีลักษณะคอนขางมีความผันแปรต่ํา
ในกลุ ม ที่ ใ ช เ พื่ อ เสริ ม อาชี พ นี้ ใช เ นื่ อ งจากความจํ า เป น ที่ ต อ งเสริ ม อาชี พ แต เ ป น เพี ย ง
บางสวนที่มีการใชยาบาเทานั้น ไมใชแรงงาน วัยรุน นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด กลุมนี้นักรูโทษของ
การใชยา และใชยาตามความจําเปน ดังสองตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่หนึ่ง กรณีแรงงานในไรออย จากการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวาในการทํางานในไรออยนั้น มีการแบงงานเปนหลายประเภท คือ การฟนออย การมัด
ออย การขนออยขึ้นรถ และการขับรถไปสงออย เพียงสองประเภทสุดทายเทานั้นที่มักมีการใชยาบาเปน
สวนใหญ เนื่องจากสองกลุมแรกหากใชยาบาอาจกอใหเกิดอันตรายในการทํางานได ดังนั้น การใชยาบา
นี้จึงเปนการใชยาบาเพื่อความจําเปนในอาชีพ จากการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมยังพบอีกวา กลุมที่ใช
แรงงานนี้เปนกลุมที่มีความรูเรื่องยาบา และผลของยาบาคอนขางดีเพราะไดรับความรูเรื่องยาบาจาก
สื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน
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ตัวอยางที่สอง กลุมผูใชแรงงานขับรถบรรทุก กลุมนี้มักมีความเชื่อวาเปนกลุมที่มีการใช
ยาบาสูงและมักเกิดอุบัติเหตุไดบอยครั้ง แตจากการวิจัยของ Poshyachinda et. (1988) พบวา กลุมผู
ขับรถบรรทุกนั้นใชยาบาสืบเนื่องจากความจําเปนทางดานอาชีพที่ถูกผูประกอบการบังคับใหตองขับ
รถบรรทุ ก เกินพิ กั ดน้ํ า หนั กเพื่อ ให ถึ ง จุ ดหมายในเวลาอั นจํ า กั ด และเพื่ อ ให คุม ทุนต อ การ “ส งส ว ย”
โดยทั่วไปมักสรุปกันวา กลุมผูใชแรงงานขับรถบรรทุกนาจะเกิดอุบัติเหตุจากการเสพยาบา ในความเปน
จริงแรงงานขับรถบรรทุกมีการเสพทั้งยาบาและบริโภคแอลกอฮอล ดังนั้น ตัวการที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
นาจะพิจารณาผลของสารทั้งสองชนิดทางการแพทย
ผลจากการวิจัยกรณีศึกษาพบวา การใชยาประเภทแอมเฟตามีนนั้น ไมทําใหการปฏิบัติงาน
เลวลง แตผลของยาบานั้นเปนการเพิ่มผลของการปฏิบัติงาน ผลเสียที่สุดของการใชยาประเภทนี้คือทําใหผู
ขั บ รถบรรทุ ก มี พฤติ ก รรมที่ ช อบความเสี่ ย งมากขึ้ น กว า เดิ ม หรื อ เกิ ด ภาวะการกะประมาณของการ
ปฏิบัติงานที่สูงเกินกวาปกติ แตวาตองพิจารณาวา การใชยาประเภทแอเฟตามีนอยางเฉียบพลันจะเพิ่มหรือ
ลดการปฏิ บั ติ ง านหรื อ การตั ด สิ น ใจเมื่ อ มี ก ารบริ โ ภคแอกอฮอล ด ว ย ในขณะที่ ผ ลของการบริ โ ภค
แอลกอฮอลเล็กนอย ทําใหแอลกอฮอลทําตัวเหมือนยากระตุน แตถามีการเสพมากขึ้น แอลกอฮอลจะ
ผสมอยูในกระแสเลือดและหมุนเวียนผานสมองและกีดขวางการทํางานของเสนประสาท สมองจะเฉื่อย
ลง แอลกอฮอลเริ่มมีฤทธิ์เชนเดียวกับสารกดประสาท และกลามเนื้อเริ่มทํางานแบบไมประสานกัน เริ่ม
มีอาการเดินไมตรง และเริ่มพูดไมรูเรื่อง ณ จุดนี้ การขับรถเปนสิ่งที่อันตรายอยางมาก หากยังคงบริโภค
ตอไป จะเริ่มมีอาการชาลง และอาจจะไมรูสึกตัวจนถึงขั้นหมดสติ มีการวิจัยหลายเรื่องที่ไมพบหลักฐาน
วายาประเภทแอมเฟตามีนนั้นมีผลในการเพิ่มหรือลดปฏิกิริยาของแอกอฮอลตอรางกาย มีการวิจัยพบวา
ยาประเภทแอมเฟตามีนมีผลชั่วคราวในการเพิ่มความพิการในการอานและการปฏิบัติการเชิงคณิตศาสตร
เนื่องจากการบริโภคแอลกอฮอลอยูแลว จึงสรุปไดเพียงวา ยาประเภทแอมเฟตามีนมีผลตอความพิการ
ชั่วขณะอันเกิดจากแอลกอฮอลบางแตไมทั้งหมด ซึ่งเปนการสรุปการทดลองเชิงปฏิบัติการในหองทดลอง
ดังนั้น จึงไมสามารถสรุปวาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเปนผลของยาบาเพียงอยางเดียว การเกิดอุบัติ
อาจเกิดจากหลายสาเหตุผสมผสานกัน เชน แอลกอฮอล หรือแมกระทั่งการขาดความชํานาญในการ
ขับรถขนาดใหญ เปนตน
เนื่องจากเหตุผลของการเสพยาบาทั้งสองประการมีความแตกตางกันอยางมากอุปสงคของ
ยาบาในแตละกลุมที่มีเหตุผลตางกันจะมีความยืดหยุนตอราคาเต็ม (price elasticity) ที่ตางกัน กลุมที่เสพ
เนื่องจากความบันเทิงจะเปนกลุมที่มี ความยืดหยุนตอราคาสูง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของราคาจะมี
ผลตอการซื้อเสพมาก เชน เมื่อราคาแพงขึ้นเล็กนอย ปริมาณซื้อเสพจะลดลงมา หรือเมื่อราคาถูกลง
เพียงเล็กนอยปริมาณการซื้อจะเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่กลุมเสพเพราะความกดดันทางอาชีพจะเปนกลุมที่มี
ความยืดหยุนตอราคาต่ํา หมายถึง ไมวาราคาจะแพงขึ้นมากหรือถูกลงก็ยังจําเปนตองซื้ออยูเพราะคิดวา
จําเปนชวยใหทํางานไดมากดูหนังสือไดดีขึ้น เปนตน

39

นโยบายตางๆ ที่เนนดานอุปสงคตองพิจารณาในสวนนี้ดวย เพราะการเพิ่มบทลงโทษผูเสพ
ลวนแตมีผลในการเพิ่มราคายาบาทั้งสิ้น ดังนั้น นโยบายทางดานการลดอุปสงคตองพิจารณาเหตุผลของ
การเสพสองประการดวย การจับกุมเปนการเพิ่มตนทุนในการเสพทําใหราคาเพิ่มขึ้น อาจไมทําใหกลุมที่
ซื้อนอยลงหากผูซื้ออยูในกลุมที่จําเปนตองใช เนื่องจากความจําเปนทางอาชีพ หรือเปนกลุมที่มีความ
ยืดหยุนตอราคาต่ํา เพราะกลุมนี้จะไมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อเสพมากนัก ในขณะที่อีกกลุมที่มี
ความยืดหยุนตอราคาสูงนโยบายดังกลาวจะมีผลตออุปสงคที่มากกวา
จากตัวอยางที่เสนอเปนเพียงสวนหนึ่งที่ยืนยันวาการเสพยาบานั้น ไมใชเพื่อประโยชนตอ
การเสพติดเทานั้น การแกปญหาจึงไมสามารถใชวิธีการเชนเดียวกับปญหายาเสพติดเพียงอยางเดียว
ดังนั้น นโยบายที่มีนิยามของประชากรเปาหมายบนฐานของกลุมอายุ หรือกลุมอาชีพนั้น โดยไมทําความ
เขาใจในประเด็นของเหตุผลของการเสพ ทําใหนโยบายปราบปรามยาบาไมสามารถเขาถึงประชากร
เปาหมายไดอยางทั่วถึง
2.1.9.2 การตอบสนอง : ตนทุนสูง…มุงพัฒนาการผลิต
อุปทานของยาบาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญหลายประการ ไดแก ราคาของ
ยาบาในทองตลาด ราคาวัตถุดิบในการผลิตซึ่งรวมทั้ง สารประกอบในตัวยา เครื่องมือการผลิต การขนสง
เปนตน นโยบายทางการคาของผูผลิต และการตรวจจับและบทลงโทษของทางการ เปนตน
ผู มี ค วามเกี่ ย วข อ งทางด า นอุ ป ทานยาบ า คื อ ผู ผ ลิ ต ยาบ า และตั ว แทนจํ า หน า ยยาบ า
แมจํานวนผูผลิตรายยอยจะเพิ่มขึ้น แตคุณภาพของยานั้นไมไดเพิ่มขึ้นไปดวย ผูจําหนายนั้นพึ่งพาผูผลิต
อยางสมบูรณ หมายถึง หากไมมีแหลงผลิต ผูจําหนายก็จะไมมีตัวตนไปดวย
นโยบายการกวาดลางแหลงผลิตยาบาในชวงสี่สิบปที่ผานมา ทําใหการนําเขาและการผลิต
ยาบามีตนทุนสูงขึ้น การผลิตยาบาโดยรวมจึงเผชิญกับภาวะการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิต เนื่องจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และภาวะการที่ตองการเคลื่อนยายบอยๆ เพื่อหลบหลีกทางการ ผลที่ควร
เกิดขึ้นคือการลดลงในปริมาณยาบาในทองตลาด ราคาที่จําหนายจะสูงขึ้น แตเปนที่นาสังเกตวาในความ
เปนจริง ปริมาณยาบาบังคงเพิ่มขึ้นและแผกระจายออกไปในกลุมตางๆ มากขึ้น แสดงถึงภาวะการเพิ่มขึ้น
ในอุปสงคเกิดขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการลดลงของอุปทาน (เนื่องจากการกวาดลาง) ยาบาที่ถูกยึดไดและ
นาจะถูกทําลาย บางสวนอาจไมไดถูกทําลายอยางแทจริงและกลับเขาสูระบบการคายาบาอีกครั้ง
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ เมื่อตนทุนในการผลิตยาบาสูงขึ้นอยางมาก เปนการเพิ่มแรง
กดดันใหผูผลิตปรับการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในอัตราสวนที่สูงกวาสิ่งที่เกิดขึ้น
คือการใชวัตถุดิบที่สามารถใชทดแทนกันไดและมีตนทุนในการสรรหานอยลง จุดนี้เองเปนการเริ่มการ
ผลิตยาบาที่มีสารอื่นๆ เจือปนไมวาจะเปนเอฟดรีนหรือแมกระทั่งคาเฟอีน เปนสารประกอบในการผลิต
ดังที่ปรากฏจากคุณภาพของยาบาจากหลักฐานในการจับกุม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตยาบา
นั้น ทําใหตนทุนในการผลิตต่ําลง และปริมาณยาบาคุณภาพตางๆ กันมีการเสนอขายมากขึ้น สถานการณ
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ดังกลาวควรทําใหราคาของยาที่ตองการเสนอขายในตลาดลดต่ําลง ในขณะที่ปริมาณเสนอขายในตลาด
ควรเพิ่มขึ้น แตจากประวัติศาสตรการคายาบาพบวา ราคาของยาบานั้นกลับสูงขึ้น เหตุการณนี้จะเกิดได
ตอเมื่ออุปสงคของยาบามีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวายาบาที่หมุนเวียนอยูทําใหราคาในทองตลาดสูงขึ้น
ดังนั้น กําไรของการเสนอขายยาบาในทองตลาดจึงเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ผลที่เกิดขึ้นคือความตองการเขา
รวมในธุรกิจยาบาของนักธุรกิจรายใหมเพิ่มอีกมาก อยางไรก็ตามในขณะที่การเปลี่ยนลักษณะการผลิต
เปนการใชวัตถุดิบทดแทนแลว กระบวนการผลิตอื่นๆ ยังคงไวเชนเดิม ผูผลิตรายยอยใหมมักเปนผูที่มี
ประสบการณในวงการคายาบาระยะหนึ่งและมีการพัฒนาในแนวตั้ง (การขยับขึ้นในกระบวนการผลิต)
มากกวาการพัฒนาเพื่อเทคโนโลยีใหมแนวหนากวาง แตเปนที่นาสังเกตวาผูผลิตที่มีประสบการณในการ
ผลิตผลิตนาน เชน กลุมชนกลุมนอยภาคเหนือ เริ่มเกิดภาวะการประหยัดตอขนาดการผลิต หรือการผลิต
ที่มีตนทุนในการผลิตที่ต่ําลงเมื่อผลิตสูงขึ้น กลุมดังกลาวมีความเปนไปไดสูงที่จะเปนกลุมแนวหนาใน
การผลิตแบบใหม เนื่องจากมีบุคลากรที่มีประสบการณเฉพาะอยูแลว และมีหลักฐานของพัฒนาเปนนิคม
ยาบาที่รวมการผลิตและการคาเบ็ดเสร็จไวในตัว
โดยสรุป ตลาดยาบามีลักษณะเปนตลาดเนนการจําหนาย (sales-oriented market) โดยมักมี
กลยุทธคือการเพิ่มปริมาณการขายใหไดมากที่สุดภายใตโครงสรางการคาเพื่อกําไรสูงสุด เชน การ
ขายตรง (direct sales) และการลอใหมีการขยายผลของตลาดโดยมีสวนลดใหกับเอเยนตรายยอยๆ เชน
นักเรียน นักศึกษา วัยรุน เปนตน กุญแจสําคัญในลักษณะตลาดชนิดนี้คือ การคาดคะเนยอดขายหรือ
การพยากรณยอดขาย และทําการขยายการผลิตตามการเพิ่มขึ้นของผูเสพ มีความชํานาญเฉพาะ คือ การ
รูจักจุดเชื่อมโยงของลูกคาโดยเนนชองทางการจําหนายและผลของการจําหนายในระยะสั้น โดยเนน
ตนทุนของการคมนาคมและการขนสงต่ําเปนนโยบายสําคัญ ทําใหกําไรที่ไดเปนสิ่งจูงใจกวาการเสี่ยงตอ
การถูกกวาดลางและจับกุม

2.2. การคายาเสพติดในฐานะที่เปนอาชญากรรมของสังคม
2.2.1 อาชญากรรมยาเสพติด
ในบรรดาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปจจุบันก็คงไมมีใครปฏิเสธอีกเชนเดียวกัน
วา “อาชญากรรมยาเสพติด” ไดสรางความเสียหายใหแกประเทศไทยอยางมากมาย ภาพสะทอนที่ชัดเจน
ในเรื่องนี้ คือ สายตาของประชาคมโลกที่มองประเทศไทยอยูในขณะนี้เปนอยางไรอธิบายตออาชญากรรม
ประเภทนี้ เมื่อผนวกเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขาไปผสมผสานดวยแลวเปนปญหายากยิ่งตอเจาหนาที่ใน
หน ว ยงานกระบวนการยุ ติธรรมที่ จะดํา เนินการทางกฎหมายไดอย างสั มฤทธิ์ผล ทํา ใหอาชญากรรม
ดังกลาวสามารถสรางภัยพิบัติใหแกมนุษยชาติอยางไมรูจัก จบสิ้น นอกจากนี้แลวอาชญากรรมยาเสพติด
ยังมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งซึ่งแตกตางจากอาชญากรรมอื่นทั่วไป กลาวคือ เปนอาชญากรรมที่ไมมี
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ผูเสียหาย (Victimless Crime) เพราะผูเสพซึ่งเปนผูที่ไดรับผลรายจากยาเสพติดและโดยสภาพควรจะเปน
ผูเสียหายที่มารองเรียนตอเจาหนาที่แตผูเสพก็พึงพอใจตอยาเสพติด และมีความผิดฐานเสพตามกฎหมาย
ดวยจึงไมคิดจะรองเรียนตอเจาหนาที่ ดังนั้น เปนการยากที่จะสืบสวนเพื่อปราบปรามการกระทําผิดใน
สว นที่เ กี่ ยวกับ ผลตอบแทนจากการกระทํา ความผิดนั้นอาชญากรรมยาเสพติดใหผลตอบแทนสู งแก
ผูกระทําความผิดซึ่งคาหรือจําหนาย อันเปนสิ่งลอใจใหมีผูเสี่ยงที่จะกออาชญากรรมประเภทนี้ และ
ทรัพยสินที่ไดจากการคายาเสพติดดังกลาวยังเปนทรัพยสินที่ใชในการขยายขอบเขตการกระทําความผิด
ใหกวางขวางออกไปอีก (เอกสารประกอบการสัมมนากฎหมายฟอกเงินฯ , 2542 : 141-142)
ปจจุบันปญหายาเสพติดเปนปญหาทั่วโลกกําลังประสบอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่อง
การคาซึ่งถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ดูลึกลับและนากลัวสําหรับคนธรรมดาซึ่งไมสามารถ
ทราบมูลคาที่แทจริงของกิจกรรมดังกลาวมีมากนอยเพียงใด กิจกรรมธุรกิจประเภทนี้มักจะทํากําไรใหกับ
ผูคาอยางมหาศาล หากมีการละเลยปลอยใหมีการคาตอไปจะสงผลโดยตรงกับเศรษฐกิจของประเทศ
ธุรกิจนี้มีขนาดใหญมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมผิกฎหมายชนิดอื่นๆ อาทิเชน การคาของเถื่อน ของหนี
ภาษี เปนตน การดําเนินกิจกรรมผิดกฎหมายเกี่ยวกับการคายาเสพติดที่มีมูลคามหาศาลนี้ มีผลกระทบ
สําคัญตอระบบการเมืองและการบริหารประเทศในทางเศรษฐกิจ เมื่อกิจกรรมดังกลาวมีมูลคาถึงระดับ
หนึ่งก็จะสงผลกระทบทําใหนโยบายทางเศรษฐกิจและทางการเงินหยุดชะงักไปได (อัมมาร สยามวาลา
และ ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ , 2535 : 5 อางใน อภิรัตน พุมกุมาร , 2542 : 11)
นอกจากนี้ปญหายาเสพติดยังกอใหเกิดอาชญากรรมชนิดอื่นตามมาดวย ในประเทศที่พัฒนา
แลวและกําลังพัฒนายาเสพติดไดกอใหเกิดปญหาตางๆ ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ สังคมหรือความ
มั่นคงของประเทศ ดังนั้นนานาประเทศจึงถือวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดเปนอาชญากรรมประเภท
หนึ่ ง ซึ่ ง ยากแก ก ารแก ไ ข ผู ที่ เ สพติ ด มั ก มี โ อกาสกระทํ า ความผิ ด ที่ ห ลากหลาย และเลิ ก ยากกว า
อาชญากรรมประเภทอื่น ดังจะเห็นไดจากรายงานการวิจัยกลาวถึงการกระทําผิดซ้ําของผูไดรับการ
ปลดปลอยจากการพระราชทานอภัยโทษในป 2522-2523 ซึ่งพบวา ลักษณะของผูตองโทษที่ไดรับการ
พระราชทานภัยโทษที่กลับไปทําความผิดอีก จะมีลักษณะนิสัยอยางหนึ่ง คือ ชอบสิ่งเสพติด ซึ่งทําให
รายไดที่หามาไดหลังจากที่ไดรับการปลดปลอยแลวไมพอใชจึงตองหันไปกระทําผิดอีก (โสภา ชูพิกุลชัย
และคณะ, 2524 : 80) หรือจากรายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางผูติดยาเสพติดกับการกอ
อาชญากรรมในชวงป 2522-2524 ไดดําเนินการศึกษาผูตองหาคดีอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา อาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั่วไปในมีถึงรอยละ 58 ที่ผูตองหาติดยาเสพติดและผูตองหาที่ติดยาเสพติด
สารภาพวา การกออาชญากรรมครั้งแรกนั้นเนื่องมาจากยาเสพติด ถึงรอยละ 84 และการกออาชญากรรม
หลังสุด เนื่องจากยาเสพติดถึงรอยละ 87 โดย ผูตองหาสวนใหญกออาชญากรรมเนื่องมาจากยาเสพติด
รอยละ 35 รองลงมา ไดแกตอ งการเงินรอยละ 24 ซึ่งตองการเงินสวนนี้อาจจะเปนเพราะการติดยาเสพติด
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูตองหาคดียาเสพติด รอยละ 60 กออาชญากรรมเนื่องจากติดยาเสพติด และรอยละ 17
เนื่องจากตองการเงิน นอกจากนี้แลวยังมีผลจากการวิเคราะหการใชจายสวนใหญของผูตองหา รอยละ 29
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ซึ่งเปนจํานวนมากที่สุดใชจายรายไดสวนใหญในการเสพยาเสพติด ดังนั้น จึงสรุปไดวาผูเสพยาเสพติด
มีโอกาสประกอบอาชญากรรมมากที่สุด
นอกจากการก อ อาชญากรรมโดยตรง เช น การประทุ ษ ร า ยต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ผู เ สพ
ยาเสพติดยังมีโอกาสประกอบอาชญากรรมทางออมอื่นๆ ที่อุบัติข้ึนโดยไมเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน ขมขืน
ละเมิด พ.ร.บ.อาวุธปน พ.ร.บ.ปาไม วางเพลิง ซองโจร และทายที่สุดคืออุบัติเหตุ ซึ่งเปนอุบัติภัย
รา ยแรงเปนอันดั บหนึ่ง อุบัติภัยดั งกลา วนี้ก็คืออุบัติเหตุที่เ กิดจากรถยนตชนกันที่ผู ขับขี่ ยวดยานและ
เจาหนาที่บานเมืองสามารถปองกันมิใหเกิดขึ้นได ซึ่งหลายคดีมาจากผูขับขี่รถบรรทุกใชยาบาอันตราย
ผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบวา การเกิดอุบัติเหตุของผูขับรถบรรทุกทางไกล
มีความสัมพันธกับการใชยาบาอยางมีนัยสําคัญ (วิโรจน สุมใหญ ม.ป.ป. : 1)
ในตางประเทศก็เชนเดียวกัน พบวา ยาเสพติดมีสวนสัมพันธตอการประกอบอาชญากรรม
ประเภทตางๆ เชน จากสถิติการจับกุมผูที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาไดถูกรวม
รวบจัดทําขึ้นโดยหนวย FBI ไดสํารวจขอมูลของผูตองขังซึ่งถูกควบคุมตัวอยูในที่คุมขัง เพื่อจัดทําเปน
สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ของยาเสพติ ด ที่ มี การใช ทั้ ง ก อ น และขณะกระทํ า ความผิ ด พบว า ผูต อ งขั ง ใน
สหรัฐอเมริกาในคดีความผิดตาง ๆ จะมีผูที่ใชยาเสพติดในขณะกระทําผิดในป 1989 คิดเปน 27% ป
1991 คิดเปน 31% สวนผูตองขังที่ใชยาเสพติดมากอนการกระทําผิด 1 เดือน ในป 1989 คิดเปน 44%
ป 1991 คิดเปน 50% สรุปความหมายจากรายงานทางสถิติซึ่งไดจากการสํารวจนี้ไดวา ผูตองขังใน
สหรัฐอเมริกานั้นมีปริมาณผูที่ติดยาเสพติดมากอน และขณะกระทําผิดเพิ่มสูงขึ้น (อภิรัตน พุมกุมาร ,
2542 : 36) และรายงานหนวยงานในสหรัฐอเมริกาไดดําเนินการจัดทําออกมาเปนสถิติเพื่อใหเห็นวาผล
จากการติดยาเสพติด ทําใหผูติดยาเสพติดเกิดความตองการอยากเสพยาและจะกระทําทุกวิถีทางเพื่อให
ไดมาซึ่ง ยาเสพติดแมจะตองกระทําความผิดซึ่งขัดตอกฎหมาย และศีลธรรมใหไดเงินมาซื้อก็ตาม ความ
ตองการนี้สงผลใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นในสังคมชาวอเมริกันหลายดาน โดยเฉพาะดานปริมาณ
ของ อาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น สรุปไดวา ผูตองขังในสวนกลางของสหรัฐอเมริกาในป 1991 นั้น จะมี 10
% ที่กระทําผิดเพื่อใหไดเงินมาซื้อยาเสพติด และในแตละรัฐจะมีในกรณีเดียวกันนี้ 17 % ดังนี้ชี้ใหเห็นวา
ยาเสพติดไดเขาไปเปนสวนหนึ่งของอาชญากรรม นอกจากนี้แลวประเภทที่ผูติดยาเสพติดกระทําผิดนั้น
มิใชจะกระทําผิด อาชญากรรมที่ไมรุนแรงเทานั้น แตยังประกอบอาชญากรรมในลักษณะที่ใชความ
รุนแรง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกดวย ไดแก คดีฆาตกรรม เปนตน โดยจากหนวย UCR (The Uniform
Crime Reporting Program) ซึ่งอยูใน FBI รายงานขอมูลการสืบสวนในทางลับที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมใน
สหรัฐอเมริกาวาในป 1993 พบวา คดีฆาตกรรม 23,271 ราย มีอยู 5.5% ที่มีความเกี่ยวพันกับยาเสพติด
และในจํานวนนี้มีคดีอุกฉกรรจหลายคดีไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับขบวนการคายาเสพติด โดย
คดีฆาตกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดนี้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปนับจาก 1987 – 1993 (อภิรัตน
พุมกุมาร, 38)
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2.3 การศึกษาเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
2.3.1 ยาเสพติดทั่วไป
ยาเสพติดนั้นนับวาเปนภัยตอชีวิตเปนพิษตอสังคม เปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวายาเสพติด
เปนภัยรายแรงตอผูเสพติดและเทศชาติ ไมวาจะเปนทางดานสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจน
ความมั่นคงของประเทศ เปนตนเหตุของการเพิ่มคดีอาชญากรรมประเภทตางๆ เชน การลักเล็กขโมย
นอย การจี้ปลน ฆาทารุณ คดีอาชญากรรมทางเพศ หลักฐานตางๆ จากศาลกรุงเทพ พบวา ประมาณ
เกื อบครึ่ งหนึ่งของอาชญากรรมเหลา นั้น สืบเนื่อ งมาจากยาเสพติดเปนปญหาสํา คัญยิ่งของรั ฐบาล
ทุกประเทศ โดยที่ประเทศชาติใดมีประชาชนติดยาเสพติดกันมากแลว ประเทศชาตินั้น เมืองนั้น ก็ไม
อาจเจริญกาวหนาไปได (วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา , 2521 : 12) ไมใชเพียงแตหมดความสงบสุข
และมีแตอาชญากรรมเทานั้น เศรษฐกิจของบานเมืองสวนรวมก็เสียไปดวย
จากผลงานวิจัยของ วุฒิ เหลาสุนทร และคณะ (2524) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผูติดยาเสพติดกับการกออาชญากรรมในชวงป 2522-2524 พบวาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานครมีถึงรอยละ 58 ที่ผูตองหาติดยาเสพติด และผูตองหาที่ติดยาเสพติดไดสารภาพวากอ
อาชญากรรมครั้งแรกเนื่องจากยาเสพติดถึง ร อยละ 84 และกออาชญากรรมครั้งหลังสุดเนื่อ งมาจาก
ยาเสพติดถึงรอยละ 87 เมื่อพิจารณาคดีที่ผูตองหากอขึ้น พบวา สวนใหญผูตองหารอยละ 30 และรอยละ
16 กอคดี ซ องโจรและคดี เ กี่ ยวกับทรัพย ตามลํ า ดับ และผลการวิจั ยเรื่อง ความสัม พั นธข องการติ ด
ยาเสพติดกับการกออาชญากรรม พบวา ผูตองหาที่กอคดีตางๆ (ไมรวมคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด) เปนผูติด
ยาเสพติดถึงรอยละ 19 และเมื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางการติดยาเสพติดกับการกออาชญากรรม
ประเภทตางๆ ที่ไมใชคดีเกี่ยวกับยาเสพติดพบวา การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูติดยาเสพติดมีผลตอจํานวนคดี
อาชญากรรมประเภทอื่นๆ ที่ไมใชคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด (ชวลิต ยอดมณี , 2534)
นอกจากนี้ แ ลว ในเรื่ อ งของการกระทํ า ความผิ ดซ้ํ า ของผู ต อ งขั ง จากผลงานการวิ จั ย เรื่ อ ง
“การวิเคราะหจากเหตุการณการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังวัยหนุม” พบวา ผูตองขังที่ตองคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอาจมีทั้งเสพเองหรือจําหนาย ผูที่ติดยาเสพติดแลวสวนใหญจะยากตอการรักษา เมื่อถูกจําคุกก็
หนีไมพนจากยาเสพติด เพราะในคุกเองก็มีปญหาเรื่องยาเสพติดอยูเหมือนกัน ดังนั้น ผูตองขังจึงไม
สามารถตัดขาดจากยาเสพติดได ทําการรักษาไมไดผลพนโทษออกมาก็กลับไปตองคดียาเสพติดอีก และ
อาจมีคนอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก ผูตองขังในคดียาเสพติดจึงกระทําความผิดซำมากกวาผูตองขังคดีประเภทอื่น
(สุภาพ ทองรัตน , 2531 : 95) และผลงานการวิจัยของ วีระชัย กรานคํายี (2524 : 106) ไดศึกษา
เกี่ยวกับ “การกระทําผิดซ้ํา” พบวา นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดที่บุคคลที่พักอาศัยอยูดวยกอนถูกจับกุม
ตางกัน มีการกระทําความผิดฐานผลิต หรือจําหนายยาเสพติดตางกัน โดยคนที่กอนถูกจับกุมพักอาศัยอยู
กับเพื่อน ญาติ ลูกหรืออยูคนเดียว มีการกระทําความผิดฐานผลิตหรือจําหนายมากกวาคนที่พักอาศัยอยู
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กับบิดามารดา หรือภรรยานาจะอธิบายไดวาการพักอาศัยอยูกับเพื่อน ญาติ ลูกหรืออยูคนเดียว มีโอกาสที่
จะถูกชังจูงใหกระทําความผิดฐานผลิตหรือจําหนายไดมากกวา เนื่องจากเมื่อคิดจะกระทําความผิดก็ไมมี
บิดามารดาหรือภรรยา คอยใหคําปรึกษาคัดคานความคิดดังกลาว
ดังที่ ไดกลา วมาแล ววา ปญหายาเสพติ ดกอให เกิดปญหาสํ าคัญ ในดานตางๆ ตามมา เช น
ปญหาอาชญากรรม ปญหาวัยรุน ปญหาโสเภณี ซองโจร การพนัน ฯลฯ ซึ่งอาจสรุปไดวายาเสพติด
มีความเกี่ยวพันกับปญหาอาชญากรรมอยางตอเนื่อง
2.3.2 ยาบา
แตในสวนของยาเสพติดประเภทยาบาแลวนับวาเปนยาเสพติดที่กําลังแพรระบาดอยางรุนแรง
ผลงานวิจัยที่ผานๆ มา จะเปนการศึกษาวิจัยในดานการรับรูถึงอันตรายในการใชยา หรือกลุมประชากรผูที่
ใชยาบาวาประกอบดวยกลุมใดบาง เปนตน แตการวิจัยที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดประเภทตางๆ
มักไมคอยมี ผลงานการวิจัยที่ศึกษากลุมอาชีพของผูใชยาบา สําหรับผลงานวิจัยเพื่อศึกษากลุมอาชีพ
ผูใชยาบา เชน ผลงานวิจัยของคณะทํางานจัดทําแนวโนมสถานการณยาเสพติดในชวงแผนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2540-2544 (2539) รายงานวา ประชากรผูใชยาบาสามารถแบงออกไดเปน
หลายกลุมดว ยกันโดยกระจายไปอยา งกวา งขวางแทบทุกพื้ นที่ ของประเทศ ผูใชส วนใหญมักอยูใ น
วัยทํางาน แตระยะหลังมีกลุมเด็กวัยรุนเพิ่มขึ้นมาก อาชีพของกลุมผูที่ใชยาบา เชน กลุมผูใชแรงงาน
ไดแก คนงานตัดออย ไรมันสัมปะหลัง แตงโม สัปปะรด ทํานา และกลุมทําสวนในภาคกลาง
บางสวน สวนใหญแลวแรงงานที่มักพบการใชยาบามักเปนกลุมรับจางที่มักคิดคาจางเปนผลงาน สําหรับ
แรงงานจางเหมาหรือจางรายวัน นายจางบางสวนอาจเตรียมยาบาไวใหใช ในพื้นที่ที่มีการแพรกระจาย
อยางรุนแรง เกษตรกรจะใชยาบาเมื่อออกไปทํางานแตมีหลักฐานวาพบการใชยาบาแมไมไดไปทํางาน
กลุมกรรมกร มักพบการใชยาบาอยางกวางขวาง เชน กรรมกรแบกหาม กรรกรในโรงงาน
โมหิน กรรมกรในกิจการกอสราง นอกจากนี้ยังพบการใชยาบาในกลุมแรงงานประมงและกิจการที่
เกี่ยวของจากการสํารวจพบการผสมน้ําใหลูกเรือเสพอาจมีการซื้อยาบาประมาณ 5-10 ถุงขึ้นไป
กลุมผูประกอบอาชีพขับรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกมีหลักฐานวาใชมากันตั้งแต พ.ศ. 2500 ซึ่ง
มักเห็นกันเปนเรื่องปกติ แตชวงที่ผานมานี้พบการแพรระบาดในกลุมรถบรรทุกดิน/ทราย/ลูกรัง/เพื่อถม
ที่ ดินเนื่อ งจากเงิ นเดือ นนอยจึ งต อ งเพิ่ม เที่ย วในการทํา งานให ได มากที่ สุ ด รถบรรทุกสินค า ทางไกล
ระหวางจังหวัดพบการระบาดของยาบาเชนกัน รถโดยสารประจําทาง พบวามีการใชยาที่มีสัดสวนสูง
พอควร มักไดยาบาฟรีจากการบริการของรานอาหารที่จอดพัก นอกจากนั้นยังพบในกลุมรถบรรทุกน้ํามัน
รถกะบะบรรทุก ผูขับรถรับจางสามลอ/มอเตอรไซด และรถแท็กซี่ ซึ่งมักใชยาบาในชวงเวลากลางคืน
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กลุมผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบันเทิงหรืองานกลางคืน มีขอมูลนอยมากแตพบวามีการใชใน
อัตราที่สูง และ
กลุมผูที่ยังไมประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึง เยาวชนนอกสถานศึกษา พบวามีการใชกันแพรหลาย
ในหลายหมูบาน สําหรับนักเรียนนักศึกษา พบวามีการใชชวงดูหนังสือสอบ แตปจจุบันพบวา นักเรียนที่
ใชยาบาเพื่อความบันเทิงไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตระดับประถมศึกษา เปนตน ทั้งนี้มีหลายสถานศึกษา
ที่มีนักเรียนใชยาบาเปนจํานวนหลายโรงเรียน และบางโรงเรียนมีการปกปด
สําหรับผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคยาบา เชน ผลงานวิจัยของ อรรณพ
วิ สุ ท ธิ ม รรค (2541) ได ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู บิ โ ภคสารเสพติ ด พบว า จากผลกํ า ไรจํ า นวนมหาศาล
เมื่อเปรียบเทียบกับการลักลอบคายาเสพติดชนิดอื่น แรงจูงใจใหมีผูเสี่ยงที่จะลักลอบผลิตและลักลอบคา
ยาบาในตลาดมืดนอกเหนือจากผลกําไรจากการลักลอบคายังเชื่อมโยงกันสรางอิทธิพลใหแกผูคาดวย
ประกอบดวยสังคมไทยยังมิคอยตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบของปญหายาบามากนักจึงเปนอีกปจจัย
หนึ่งซึ่งสงเสริมใหยาบาแพรระบาดอยางเร็วรวด สําหรับการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอัน
เนื่องมาจากยาบานั้น เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นายวิโรจน สุมใหญ (อัดสําเนา)
ไดทําการวิจัยอุบัติเหตุจราจรกับยาบา พบวา การเกิดอุบัติเหตุของผูขับรถบรรทุกทางไกล มีความสัมพันธ
กับการใชยามาอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งงานวิจัยลักษณะเชนนี้พบวา ไมคอยมีการวิจัยกันมาก ดวยเหตุที่การ
วิจัยในแงดังกลาวเปนเรื่องที่ลึกลับ และเปนเรื่องที่เสี่ยง ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาวิจัย
ในดานของการกระทําความผิดในดานตางๆ อันเนื่องมาจากยาบา และโดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทํา
ความผิดที่เกิดจากเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อที่จะทําใหการวิจัยที่เกี่ยวกับยาบาเปนไปอยางแพรหลายและ
ครอบคลุมในทุกๆ ดานอันจะนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางครบถวน

2.4 ความหมายและแนวคิดที่ใชอธิบายโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมาย “โอกาส” ไววาหมายถึง ชอง
, ทาง , เวลาที่เหมาะสม , จังหวะ
A NEW ENGLISH - THAI DICTIONRY ไดใหความหมาย “opportunity” หมายถึง
โอกาส , จังหวะ , กาละ , โอกาสที่ดี , จังหวะที่ดี , กาละที่เหมาะสม
THE OXFORD ENGLISH REFERENCE DICTIONARY (1995) ไดใหความหมายของ
คําวา “opportunity” คือ 1.โอกาสที่ดี 2. โอกาส หรือ กําลังเปดขอเสนอจากสิ่งแวดลอมรอบๆ 3. โชค
ลาภดี
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THE NEW WEBSTER ENCYELOPEDIC DICTIONARY OF THE ENGLISH
LANGUAGE (1910) ไดใหความหมายของคําวา “ opportunity ” คือ เหมาะสม , เวลา หรือโอกาสที่
เหมาะสม
กลาวโดยสรุป โอกาส หรือชองโอกาส หมายถึง หนทางที่จะนําไปสูการกระทําผิดในเรื่อง
ยาบา โดยใชชวงเวลาหรือจังหวะที่เหมาะสมนั่นเอง

2.4.1 แนวคิดในทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม
แนวคิดหรือทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องยาเสพติดมีอยูคอนขาง
หลากหลาย แตสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดเปนกรณีที่เยาวชนกระทําความผิด เชน ทฤษฎีการควบคุม
หรือความผูกพันทางสังคม ทฤษฎีความไรระเบียบทางสังคม ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎีการ
ตีตราเหลานี้เปนตน นักวิชาการชาวตะวันตกที่เปนผูสรางทฤษฎี ไมคอยใหความสนใจที่จะนําเอาแนวคิด
เหลานี้ไปศึกษาวิจัยการกระทําผิดในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดของเจาหนาที่ของรัฐโดยตรง ผลงานที่ปรากฏ
ออกมามักจะเปนเรื่องของความผิดในลักษณะที่เปนการเรียกเงินคาคุมครอง และสรางหลักฐานเท็จขึ้นมา
เพื่อขูกรรโชกทรัพยเอาจากผูบริสุทธิ์ หรือรีดเอาเงินจากผูตองหาเพื่อแลกกับอิสรภาพ
อยางไรก็ดี แนวคิดหรือทฤษฎีที่กลาวถึงขางตน เมื่อวิเคราะหลงไปในรายละเอียดแลวมักจะ
พบวา การกระทําผิดที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งจะมีสาเหตุมาจากชองโอกาสในการกระทําผิด ซึ่งเปนประเด็นที่
ผูวิจัยใหความสนใจ และเห็นวาเหมาะสมที่จะใชเปนกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ตอไปนี้จะเปนการแสดงให
เห็นวาเนื้อหาสาระของมโนทัศนเรื่องชองโอกาสเกี่ยวของกับการกระทําผิดในเรื่องยาเสพติดไดอยางไร
ในทางทฤษฎีเรื่องการไรระเบียบทางสังคมของ Merton (1938 , 1957)ไดอธิบายการกระทําผิด
ว า เกิ ด จากการที่ บุ ค คลไม ส ามารถตอบสนองความต อ งการของตนโดยวิ ถี ท างที่ ช อบด ว ยกฎหมาย
เพราะเหตุที่ไมสามารถหรือ/ และมองไมเห็นชองโอกาสที่ถูกตองชอบธรรม ตอมา Cloward และ Ohlin
(1960) ไดโตแยงวา การที่ไมมีหรือ/และไมสามารถใชวิถีทางที่ชอบที่ควรเพื่อสนองความตองการหรือ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายได ไมไดเปนสาเหตุที่ทําใหคนเราหันไปใชวิถีทางที่ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติ แต
จะตองพบหรือเขาถึงวิถีทางที่ผิดกฎหมายไดเสียกอน การกระทําผิดจึงจะเกิดขึ้น นักวิชาการทั้ง 2 ทานนี้
ไดใหชื่อและแนวคิดนี้วา ความแตกตางกันในดานโอกาส (differrential opportunity) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไดแบงช องโอกาสออกเปน 2 อยาง คื อ ชองโอกาสที่ ชอบดว ยกฎหมาย และที่ไมชอบดวยกฎหมาย
(legitimate and illegitimate opportunity) พรอมทั้งไดเนนความสําคัญของการไดเขาถึงชองโอกาสที่
ไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการที่จะเกิดการกระทําผิดขึ้น หลังจากที่ไดผิดหวัง
ลมเหลว หรือคับของใจ นาสังเกตุวาประเด็นสําคัญในมโนทัศน differrential opportunity อยูที่ตําแหนง
สถานภาพของคนเราในโครงสรางทางสังคมที่มีความแตกตาง หรือไมเทา เทียมกัน และในภายหลั ง
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นักวิชาการทั้งสองไดเพิ่มปจจัยหรือตัวแปรในดานลักษณะทางประชากร (เชน เพศ อายุ ชาติพันธุ ฯ)
และในดานอื่นๆ บางอยาง (เชน บทบาททางสังคม และลักษณะทางชีวภาพ) เขาไปในการวิเคราะหดวย
ซึ่งประเด็นเหลานี้ จะเปนตัวกําหนดการเขาถึงชองโอกาสวาไดหรือไมไดอยางไร
สําหรับแนวคิดหรือทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมซึ่งเปนผลงานของนักจิตวิทยาสังคมนั้น ไดกอ
รูปขึ้นมาเปนครั้งแรกโดย Burgess และ Akers บนพื้นฐานของทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ชื่อ Differrential
Association และไดใหชื่อใหมวา Differrential Reinforcement Theory ซึ่งตอมาในป 1973 Akers
ไดพัฒนาแนวคิดนี้ตอไปอีกจนกลายเปนทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมไปในที่สุด สาระสําคัญของทฤษฎีนี้
อยูที่วาพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรูโดยตรงจากการวางเงื่อนไขที่เรียกวา operant conditioning และ
การเรียนรูจากการไดเห็นแบบอยาง (modeling) หรือจากการเลียนแบบ จุดออนของทฤษฎีนี้อยูที่การ
มองขามความสําคัญของโอกาสที่ไมเทาเทียมกันในการเขาถึงวิถีทางที่ชอบที่ควร(ทรัพยากร และรางวัลที่
มีอยูในสังคม) และโอกาสที่ไมเทาเทียมกันในอันที่จะรอดพนหรือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ อยางไรก็ตาม
นักจิตวิทยาคนสําคัญที่ชื่อ Bandura ผูซึ่งไดใชแนวคิดการเรียนรูทางสังคมดวยเชนเดียวกันไดแกไข
จุดออนดังกลาวขางตน โดยกลาวถึงโอกาสในการกระทําผิดที่เกิดจากการเรียนรู โดยการที่บุคคลจะหา
เหตุผลในการเปนอาชญากรเกิดขึ้นมาจาก
1. การเรียนรูโดยการสังเกตจากการกระทําของคนอื่น (Observational learning)
2. การเรียนรูเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไปสูการสรางทัศนคติในการแสดงพฤติกรรม
ตามที่เห็น (Attitude formation and change)
3. การเรียนรูเกิดขึ้นเพราะสถานการณเอื้ออํานวยในการกระทําผิด ไดแก การเขาไปอยูใน
สถานการณที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ได (Social situation)
จากแนวคิดนี้อธิบายไดวาการที่บุคคลกระทําผิดเกิดขึ้นมาจากการเรียนรูพฤติกรรมในการ
กระทําผิดมาจากบุคคลอื่นโดยการสังเกต (Observation Learning) พฤติกรรมเหลานั้น ซึ่งจะนําไปสูการ
สรางทัศนคติ (Attitude formation and change) ของตนเองขึ้นใหมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทําผิด
ดังกลาว โดยมีอิทธิพลมาจากกลุมของตนและระหวางกลุมดวยกันเอง (Two – person situations and
Group influences) และสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย (Social setting) ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุนการเขาถึง
โอกาส (Access) ไปสูการกระทําความผิดหรือ การประกอบอาชญากรรมได
นอกจาก Bandura แลว ก็ยังมีนักจิตวิทยาอีกหลายคนที่ไดใชมโนทัศนเรื่องชองโอกาสมา
อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบน อยางเชน Feldman (1977) ผูซึ่งไดเขียนหนังสือชื่อCriminal Behavior ก็ไดใช
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ Bandura เปนกรอบในการอธิบายเชนเดียวกัน เนื้อหาสาระสําคัญของ
ผลงานชิ้นนี้อยูที่การอธิบายพฤติกรรมที่เปนอาชญากรรมโดยอาศัยหลักวิชาจิตวิทยาการทดลอง ความ
สําเหนียก หรือนึกรู (Cognition) และพฤติกรรมทางสังคมเปนหลัก Feldman ไดกลาวถึงขอถกเถียงกันใน
หมูนักวิชาการที่ใชแนวคิดการเรียนรูทางสังคมในเรื่องความสําคัญของชองโอกาสที่เปดใหผูที่คิดหรือมี
ความโนมเอียงวาจะกระทําความผิด และก็ไดสรุปวา ความเจริญทางดานวัตถุ ความกาวหนา ในทาง
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เทคโนโลยี และการใชสื่อมวลชนอยางกวางขวาง ทําใหเกิดการผลิตสินคาและบริการ เครื่องอุปโภค
บริโภคที่ผูคนจับจายใชสอยกันในปริมาณที่สูงกวา แตกอนมากมายหลายรอยหลายพันเทา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลิตภัณฑอีเล็กโทรนิคที่ ราคาแพงและน้ํา หนักเบาเคลื่ อนยา ยไดสะดวก ดังนั้น โจรผูรายจึ ง
มองเห็นโอกาสที่จะประทุษรายตอทรัพยไดงายขึ้นและคุมคาตอการเสี่ยง ประกอบกับผูคนปดบานออกไป
ประกอบอาชีพกันเปนสว นใหญตามแถบชานเมืองไปทัศ นาจร ไปเยี่ยมญาติหรื อไปประกอบธุ รกิจ
บางอยางเปนเวลาหลายๆ สัน ซึ่งเขาลักษณะที่วา “เปาที่จะถูกประทุษรายมากขึ้น และผูพิทักษคุมครองมี
นอยลง” ดังนั้น จึงไมนาจะสงสัยเลยวาทําไมคดีประทุษรายตอทรัพยจึงเพิ่มขึ้นมากอยางรวดเร็ว
เราสามารถใชประเด็นในเรื่องความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาวิเคราะห
ป ญ หาเรื่ อ งยาเสพติ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ยาบ า ได เ ป นอย า งดี ผู กระทํ า ผิ ด ได ใ ช ค วามรู ท างเคมี แ ละ
วิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหม ผลิตยาบาออกจําหนายไดในจํานวนมหาศาล สามารถทําการผลิตแบบ
เคลื่อนที่ไปไดเรื่อยๆ ทางดานอุปทานก็มีอยูอยางดาษดื่น แมกระทั่งเด็กๆ ก็อยูในสถานการณที่ลอแหลม
ตอการที่จะเปนเปาหรือเปนเหยื่อของมัน แมวาราคาคางวดของยาบาจะอยูในระดับที่คอนขางสูงมาก แต
ลูกคาก็เต็มใจที่จะซื้อหามาเสพ ทําใหผูกระทําผิดทํากําไรไดมากจนคุมคาตอความเสี่ยง แตที่สําคัญกวานั้น
ผูกระทําผิดสามารถแบงกําไรสวนหนึ่งใชเปนสินบนใหแกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการคุมครองบาง เพื่อให
ปลอยตัวบาง และที่นาวิตกมากที่สุดก็คือ เจาหนาที่ของรัฐกระทําผิดในฐานะผูจําหนาย ผูสมรูรวมคิด
หรือแมกระทั่งเปนผูผลิตเสียเองในบางกรณี กลาวโดยสรุปไดวาปญหาเรื่องยาบา เกิดขึ้นและแพรหลาย
อยางรวดเร็วไปทั่วประเทศได ก็เนื่องมากจากสาเหตุสําคัญหลายประการคือ การผลิตกระทําไดอยาง
ปลอดภัยในพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทย การเคลื่อนยายเขามาจําหนายในประเทศกระทําไดโดย
แยบยล (ถึงแมบางครั้งจะตองจายเงินเปนคาผานทางเปนแสนเปนลานก็ตาม) ปริมาณยาที่จําหนายไดใน
ทุกรูปแบบทํากําไรใหอยางมหาศาล หรือทําใหมีฐานะความเปนอยูดีขึ้นโดยรวดเร็วอยางผิดหูผิดตา
ซึ่งเมื่อรวมสาเหตุตางๆ เหลานี้เขาดวยกันแลวก็นาจะเขาใจไดไมยากวา โอกาสในการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาบาเปดกวางใหสําหรับผูคนในทุกแวดวงทางสังคมโดยที่โอกาสในลักษณะของวัตถุวิสัยเกือบจะไมตาง
ไปจากโอกาสที่ถกู รับรูในทางจิตวิสัย
ในทางกลับกัน มาตรการปองกันและปราบปรามบางอยาง สามารถเปดโอกาสที่จะกระทําผิด
บางอยา งได เกือ บทั้งหมด ทํ าให อัตราการกระทํา ผิดที่เกี่ยวของลดนอยลงเปนอันมาก เชน ความผิด
เกี่ยวกับโจรสลัดอากาศ และการปลนธนาคารไดลดนอยมาก ดวยมาตรการที่เขมงวดกวดขันในเรื่องการ
ตรวจตัวผูตองสงสัย ตรวจดูกระเปาเดินทาง และสัมภาระอื่นๆ การใชโทรทัศนวงจรปด สัญญาณเตือนภัย
เหลานี้เปนตน (Cook, 1986, อางไวใน Feldman, 1993, p.271) นอกจากผลงานที่อางไวขางตน Feldman
ได พู ด ถึ ง ป จ จั ย อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ ผลกระทบต อ การมองเห็ น ช อ งโอกาสในการกระทํ า ผิ ด อี ก ด ว ย
อยางเชน การคนพบเปาที่คนรายตองการไดอยางรวดเร็ว(propinquity) ผลตอบแทนที่คุมคาตอการเสี่ยง
และการเต็มใจหรือ/และตองการแจงความดําเนินคดีแกผูกระทําผิด ซึ่งในประเด็นสุดทายนี้ตามปกติจะไม
ปรากฏอยูในคดียาเสพติด เนื่องจากถือกันวาเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเหยื่อ(Feldman, Ibid. p.273)
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ความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ดําเนินคดี และถูกตัดสินลงโทษ ก็มีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับเรื่อง
ชองโอกาสดวยเหมือนกัน ในหลายกรณีถึงแมโอกาสในแงที่เปนวัตถุวิสัยจะเปดกวาง แตโจรผูรายหรือ
ผูที่คิดจะกระทําความผิดรูสึกวาเปนการเสี่ยงมากเกินไป จึงไมกลาลงมือกระทํา กรณีอยางนี้ก็เทากับเปน
การรับรูวาโอกาสไมเปดใหกระทําผิดไดสําเร็จ ถาจะกลาวในเชิงวิชาการแลว ก็จะไดขอความดังตอไปนี้
“การรับรูโอกาสที่จะกลายเปนผูตองหายิ่งมีมากเทาไร และคาดหมายวาโทษที่จะไดรับหลังคําพิพากษายิ่ง
หนักเทาไร การมองเห็นชองโอกาสในการกระทําความผิดก็ยิ่งนอยลงมากเทานั้น” ซึ่งในทางจิตวิทยาใช
ถอยคําวา “ไมสนองตอบตอโอกาสที่เปดใหกระทําความผิด”
อยางไรก็ดี การรับรูโอกาสในการกระทําผิดเปนเรื่องของจิตวิสัยชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะทางประชากร ประสบการณในดานความสําเร็จและการลมเหลว (ตองโทษ) และนิสัยใจคอของ
ผูกระทําผิด ในขณะที่ผูกระทําผิดมีอายุมากขึ้น และคาดหมายไดวาโทษที่จะไดรับจากการกระทําผิด
ไมสําเร็จในครั้งตอๆ ไปจะรุนแรงยิ่งขึ้น อาชญากรที่ประสบความสําเร็จนอยแตลมเหลวมากในชวงเวลาที่
ผานมาไมนาน อาจจะมองวาโอกาสที่อํานวยใหกระทําผิดตอไปไมนาจะมีอีกแลว (ยกเวนกรณีที่เปน
อันชัดเจนในทางวัตถุวิสัยแลววาปลอดภัยจริงๆ) เพราะยอมไมไดที่จะตองโทษจําคุกระยะยาวอีกตอไป
(Bandura, 1986 อาง ไวใน Feldman, Ibid., p.274) Bandura ชี้ใหเห็นวาคนเราจะมีการประเมินโทษ
ตามกฎหมายแตกตางกันไปได ผูที่ไมเคยหรือเกือบไมเคยกระทําความผิดจะประเมินความเสี่ยงสูงกวา
ความเปนจริงตามวัตถุวิสัย โทษตามกฎหมายถึงแมวาเบา แตก็อาจถูกมองวาหนักพอที่จะทําลายอนาคต
ของเขาได นั่นก็หมายความวา แมจะทราบดีวาการเสี่ยงในเชิงวัตถุวิสัยจะอยูในระดับต่ําแตก็ไมกลาทําผิด
กฎหมาย อยางไรก็ตาม คนเรายิ่งถลําตัวลึกลงไปมากเทาไร โทษทัณฑตามกฎหมายหรือ/และทางสังคม
ก็ยิ่งจะมีผลยับยั้งนอยลงมากเทานั้น (Ibid.)
Feldman ไดพูดถึงทักษะและทรัพยากรวาเปนปจจัยอีกสองอยางที่เกี่ยวของกับการรับรูชอง
โอกาสในการกระทําผิด การกระทําผิดบางอยางตองอาศัยทักษะพิเศษจึงจะประสบความสําเร็จ เชน
ความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย การโจรกรรมเจาะตูเซฟ ฆาตกรรมอําพราง ฯลฯ ใน
ดานทรัพยากรผูกระทําผิดอาจจะตองมีเครื่องใชใชสอย อุปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ จึงจะกระทําความผิด
ไดสําเร็จมากกวาลมเหลว เชน กรณีใชเรือนเร็ว เครื่องบิน ฯ ในการขนยายสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือ/และ
หลบหนีการจับกุม นั่นอาจจะหมายความวา ปจจัยทั้ง 2 อยางที่กลาวมานั้น ทําใหอาชญากรประเมินหรือ
รับรูโอกาสในการกระทําผิดเกินความเปนจริงได (Ibid. p.275)
Bandura ไดใหความสําคัญแกโอกาสในอันที่จะสนองความตองการหรือบรรลุเปาหมายดวย
วิถีทางที่ชอบดวยกฎหมายดวยเชนเดียวกัน โดยกลาววาการยับยั้งไมใหกระทําความผิดจะมีประสิทธิผล
มากที่สุด เมื่อผูกระทําผิดสามารถบรรลุเปาหมายโดยวิถีทางที่ชอบที่ควรไดดวย แตก็เปนกรณีที่ผูกระทํา
ผิดยังไมไดพัฒนาตัวเองขึ้นเปนโจรผูรายหรืออาชญากรเต็มตัว และยังไดอธิบายเพิ่มเติมดวยวา หลังจากที่
ไดเริ่มกระทําความผิดแลวบุคคลนั้นๆ ก็มักจะสามารถมีรายไดมาจาก 2 ทางคือ ผิดกฎหมาย และชอบดวย
กฎหมาย ผูกระทําผิดประเภทนี้มีทั้งคนยากจนในแหลงเสื่อมโทรม และคนที่อยูในวงธุรกิจระดับชาติ
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ผูซึ่งเพิ่มเติมรายไดจากเงินเดือนและคาตอบแทนอยางอื่นที่สูงอยูแลวดวยการการกระทําผิดในดานการเงิน
แบบต า งๆ สํ า หรั บ การประทุ ษ ร า ยต อ ร า งกายและชี วิ ต ก็ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วแล ว ได
เหมือนกัน ตัวอยางเชน นาย ก. ทํารายรางกายนาย ข. เปนการแกแคนที่นาย ข. ทําใหตนเสียหาย ทั้งๆ ที่มี
วิถีทางที่จะเอาผิดกับนาย ข. ในทางกฎหมายได แตนาย ก. ก็ใชวิธีแบบ “ตั้งศาลเตี้ย” ชําระความ เพราะ
เห็นวาการดําเนินคดีตามกฎหมายจะตองใชเวลานานเกินไปหรือ/และไมสมแคนอยางนี้เปนตน (Ibid.)
ตัวแปรทั้งหมดที่ไดกลาวมาแลวขางตน ตางก็พอที่จะชี้ใหเห็นถึงการประเมินในเรื่องชอง
โอกาสที่จะกระทําความผิดของคนเราไดอยางสมเหตุสมผล (rational) กลาวคือ เมื่อเครื่องลอใจมีพลัง
จูงใจสูง ประทุษรายตอเปาหรือเหยื่อไดงาย ความเสี่ยงมีนอย และมีทรัพยากรที่ชวยการกระทําผิดอยู
ในมือ การรับรูวาชองโอกาสใหกระทําความผิดไดแลวก็ยอมเปนเรื่องที่ไมนามีขอสงสัย ในทางกลับกัน
เมื่อตัวแปรเหลานั้นอยูในระดับตรงกันขาม ก็จะมองไมเห็นหรือไมใครเห็นชองโอกาสในการกระทํา
ความผิด อยางไรก็ตาม ถาระดับของปจจัยเหลานั้นไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน ก็ยอมเปนการยากที่จะ
ทํานายการรับรูในเรื่องชองโอกาสจะเปนอยางไร หรือจะมีการตัดสินใจกันอยางไร ตัวอยางเชน ในกรณี
ที่แรงจูงใจ(จากเครื่องลอใจ) มีระดับสูง และมีทรัพยากรที่ชวยในการกระทําผิดอยูมาก แตเปาของการ
กระทําผิดเปนเรื่องยาก และการเสี่ยงก็มีระดับสูง นาสังเกตวาการคานกันระหวางตัวแปรแบบ 2 ตอ 2 นี้
อาจจะหมดไป เพราะเกิดมีอิทธิพลอยางอื่นเขามาแทรกซอน เชน การติดยาเสพติด การติดสุรายาเมา
ตลอดจนการตกอยูภายใตอิทธิพลของการกระตุนทางสรีระอยางรุนแรง (criminogenic factors) ใน
ระยะสั้นเปนบางครั้ง ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้ยอมทําใหเกิดความผิดบิดเบือนในการรับรูเรื่องชองโอกาส
และการตัดสินใจก็ยอมจะไมสมเหตุสมผลเปนการกระทําผิดทั้งๆ ที่โอกาส (ในเชิงวัตถุวิสัย) ไมเปดให
(Ibid.)
เพื่อใหการเสนอแนวคิดเรื่องชองโอกาสในการกระทําผิดมีครบสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยเห็นวา
น า จะได แ สดงให เ ห็ น ว า ความเกี่ ย วโยงระหว า งตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งในด า นจิ ต วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมในรูปของไดอาแกรม ซึ่งประกอบกันขึ้นจากแนวคิดของ Feldman (1993, pp.266 – 270)
โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง ต อ ไปนี้ คื อ การที่ พ ลเมื อ งดี จ ะกลายเป น ผู ก ระทํ า ผิ ด ไปได นั้ น จะต อ งผ า น
กระบวนการตางๆ ตามลําดับดังนี้ คือ
1. การเรียนรูจากการสังเกต ซึ่งหมายถึงการที่คนเราไดพฤติกรรมตางๆ มาจากประสบการณ
โดยตรงของตัวเอง (behavior – contingent learning)และจากการที่พบเห็นประสบการณของคนอื่น
เปนการไดพฤติกรรมมาโดยปราศจากการเสริมแรงโดยตรงใหแก ผูเรียนรู การเรียนรูจากประสบการณ
ของคนอื่น จะนํา ไปสูพ ฤติ กรรมเลี ยนแบบนั่ น เอง ยิ่ ง ไปกว า นั้ น การเรี ย นรู จ ากการสั ง เกตยั ง ช ว ยให
สามารถควบคุม (ขมใจ) พฤติกรรมกอนหนานั้นไดโดยงายอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่บังเกิด
ผลรายหรือผลเสียขึ้น การเรียนรูแบบนี้ไมใชแตเพียงจะไดพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาภายนอกเทานั้น
ยังสามารถทําใหไดมาซึ่งการตอบสนองทางอารมณและทางการนึกรูอีกดวย
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2. การกอรูปและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คํานิยามซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของคําวา
ทัศนคติก็คือความเชื่อและความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนบุคคล สิ่งของ หรือสิ่งที่เปนนามธรรม
คนเราจะกลายเปนผูกระทําผิดไดโดยเปลี่ยนทัศนคติจากการรังเกียจการกระทําผิดมาเปนความพึงพอใจ
สาเหตุก็อาจมีไดหลายทาง เชน การคบหาสมาคมกับ คนไมดี ความเชื่อวาจะไมถูกจับไดวากระทําผิด
ใครๆ เขาก็ทําได ฯลฯ ในทางวิชาการความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม เปนความสัมพันธ
แบบ 2 ทาง แตโดยทั่วไปแลว นักวิชาการจะมีจุดรวมความสนใจอยูที่ทัศนคติเปนตัวกําหนดพฤติกรรม
ทัศนคติที่เปลี่ยนไปแลวอาจเปลี่ยนกลับมาเปนอยางเดิมได ถาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนําผลเสียมาให
3. สถานการณทางสังคม หมายถึงอิทธิพลที่คนๆ หนึ่งมีตอคนอีกคนหนึ่ง (two – person
situations) อิทธิพลที่ วา ไมจํ า เปนตองเกี่ ยวกับ การใชอํ านาจเหนือคนอื่ น ความตองการมิต รภาพอาจ
มีอิทธิพลมากพอที่จะทําใหเกิดการยอมรับตามขอเสนอ หรือคําชักชวนจนกลายเปนผูกระทําผิดไปใน
ที่สุดได นอกจากนั้น ยังหมายถึงอิทธิพลของกลุมที่บุคคลสังกัดอยูหรือเปนสมาชิกอยู ดังเชนกรณีพวก
มากลากไป การรั กพวกพ อ ง การป อ งกั น เกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย งของกลุ ม เหล า นี้ ส ามารถทํ า ให สมาชิ ก
กลายเปนผูกระทําผิดไปไดไมยาก ยิ่งเปนกรณีของสมาชิกใหมดวยแลว แรงกดดันใหปฏิบัติตามบรรทัด
ฐานของกลุมจะมีมากเปนพิเศษ นอกเสียจากวาสมาชิกใหมจะไมเห็นคุณคาของการเปนสมาชิกหรือมี
จิตใจผู กพันอยูกับกลุ มในระดับคอนขางต่ํ า อนึ่ง ในดา นการเสี่ยงนั้น มีผลงานวิ จัยชี้ใหเห็นวา กลุม
ตัดสินใจกระทําความผิดหรือยอมรับระดับการเสี่ยงที่สูงกวาสมาชิกเปนรายบุคคล (กอนที่กลุมจะได
ถกเถียงกันในเรื่องนั้นๆ) การที่กลุมมีความโนมเอียงที่จะยอมรับระดับการเสี่ยงไดสูงขึ้นนั้น เปนเพราะวา
สมาชิกตางก็รวมกันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงขอมูลขาวสารที่จะทําใหเกิดความวิตกกังวลมากขึ้น อยางเชน
เกี่ยวกับผลรายที่นาจะเกิดขึ้นจากการถูกจับไดวากระทําความผิด
4. บริบททางสังคม เรื่องนี้มีความสําคัญมาก เพราะอิทธิพลทั้งหลายทั้งปวงที่ไดกลาวมาแลว
ไมไดเกิดขึ้นในความวางเปลาหรือสูญญากาศ แตเกิดขึ้นในบริบทหรือแวดวงทางสังคมไมแบบใดก็แบบ
หนึ่ ง แวดวงทางสั งคมบางอย า งเอื้ อ อํ า นวยให ก ระทํ า ได ง า ย ดั ง เช น ในครอบครั ว ที่ ผู ใ หญ ทํ า ตั ว เป น
แบบอยางที่ไมดีใหเด็กๆ ไดเรียนรูจากการสังเกต พูดคุยกันใหเด็กไดยินวาชื่นชอบในการกระทําผิดบอยๆ
และที่แยไปกวานั้นก็คือ “การสอนลูกใหเปนโจร” แมกระทั่งการที่ผูใหญปลอยใหเด็กกระทําผิดโดยไมให
ความสนใจหรือวากลาวตักเตือนก็เพียงพอที่จะทําใหเกิดปญหาเด็กเกเรขึ้นได อนึ่ง ในสถาบันการศึกษา
ละแวกบาน ในสถานที่ๆ เด็กไปจับกลุมมั่วสุมกัน หรือแมกระทั่งในชุมชนที่มีขอบเขตกวางขวางกวาแตมี
ตัวอยางการกระทําใหเห็นโดยทั่วไป ก็เปนบริบทที่เอื้ออํานวยใหเกิดปญหาไดเชนเดียวกัน สําหรับอัตรา
การกระทําผิด ก็อาจจะแตกตางกันไปไดภายในบริบทแบบเดียวกัน แตอยูภายในอาณาเขตการปกครองที่
ตางกัน หรือภายในบริบทที่แตกตางกัน ภายในอาณาเขตการปกครองเดียวกัน (เชน ละแวกบานตางๆ ใน
เมืองเดียวกัน)
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5. พฤติกรรมที่ปรากฏออกมาภายนอก อิ ท ธิ พลทางสั งคมแบบต า งๆที่ ได บรรยายมาแล ว
ขางตน จะมารวมตัวกัน เมื่อบุคคลคนหนึ่งผูซึ่งไดรับการปลูกฝงใหนิยมชมชอบการกระทําผิดทางบวก
(ไดรางวัล) ก็จะทําใหทัศนคติอยางนั้น มีความมั่นคงมากขึ้น (ชื่นชอบการกระทํามากขึ้น เห็นคุณคา
มากขึ้น) และก็จะเพิ่มโอกาสหรือความนาจะเปนที่จะกระทําผิด เชนนั้นอีกเมื่อโอกาสในครั้งตอไปเปดให
(หรือเจตนาทําใหเกิดโอกาสขึ้น) แลวหลังจากนั้นก็จะเกิดอนุกรมของการกระทําและการกระทําตอบ
กลับมา (ปฏิกิริยา) ระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมในทั้งสองทิศทาง
เมื่อประมวลเนื้อหาสาระทั้ง 5 ขอเขาดวยกัน และเพื่อใหเขาใจเรื่องนี้ไดงายขึ้น ผูวิจัยจึงได
เขี ย นเป น แผนภู มิ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการเข า สู โ อกาสในการประกอบอาชญากรรมไว เ พื่ อ พิ จ ารณา
ดังตอไปนี้
(Supportive Factor)
Two-person situations and Group influences

Observation Learning

Attitude formation and change

Social setting

Access

Commit Crime

(Supportive Factor)
จากแนวคิดทั้ง หมดที่กลา วมาแลว ขา งตนสามารถใชอ ธิบายโอกาสหรื อชองโอกาสในการ
กระทําความผิดของเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวกับยาเสพติด ไดดังนี้
1. การเพิ่มปริมาณยาบาขึ้นอยางรวดเร็ว นับแตป 2539 เปนตนมา ซึ่งสังเกตไดจากสถิติการ
จับกุมในแตละหนวยงานของรัฐ เชน จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปราม
สํานักนายกรัฐมนตรี (ป.ป.ส.) เปนตน ซึ่งเปนการเพิ่มทั้งดานการผลิต จําหนาย และคา เนื่องมาจากเหตุ
ผลหลายประการ สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง ไดแก ธุรกิจการคายาบานั้นเปนธุรกิจที่สรางความร่ํารวย
ใหกับผูผลิต ผูคา และผูจําหนายเปนอยางมาก เห็นไดจากตนทุนการผลิตยาบาจากแหลงผลิตจะมีราคา

53

คอนขางต่ําเมื่อยาบาไดสงจําหนายยังแหลงจําหนายราคาก็จะเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว ขึ้นอยูกับอัตราการเสี่ยงที่
จะถูกจับกุมวามีมากนอยเพียงใด สวนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือความตองการที่จะบริโภคยาบาของผูบริโภค
ในปจจุบันพบวา ยาบาไดเขาไปสูเกือบจะทุกสังคม ทุกอาชีพ เชน นักแสดง นักรอง ขาราชการ นักเรียน
นักศึกษา ฯลฯ จึงทําใหปริมาณการบริโภคยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นดวย และสาเหตุประการสุดทาย ก็คือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมไดใหความสนใจในการปองกันปราบปรามอยางจริงจังละเลยไมใหความสําคัญ
และนโยบายในการปองกันปราบปรามไมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐบางคนเขาไปรวมกับ
กระบวนการในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาบา
2. นอกจากนี้แลวการที่เจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนผูบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่
ตํา รวจในบางสายงานที่ ตองปฏิบัติ หนา ที่ สัมผัสกับ ผูค ายาบา โดยตรง เช น สายงานด านการป องกั น
ปราบปราม สายงานดานสืบสวนจับกุม และสายงานดานฟองรองผูที่กระทําผิด กลาวคือ เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะตองเขาไปคลุกคลีกับผูกระทําผิดอยูเสมอๆ เชน เขาไปเปนสายเพื่อลอซื้อยาบา
พูดคุยเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับวิธีการคา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการของ
กระบวนการคากับผูที่เคยคาหรือผูที่กระทําผิดที่เกี่ยวกับยาบา เปนตน การทํางานลักษณะดังกลาวทําให
ตองรับเอาความรูหรือทัศนคติบางอยางของผูกระทําผิดทั้งในแงดี และไมดีที่เกี่ยวกับการกระทําผิดใน
เรื่องยาบาเขาไปดวย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับทัศนคติของเจาหนาที่ตํารวจคนดังกลาววา
มีทัศนคติไปในทิศทางใดดวย สําหรับผูที่มีทัศนคติในทางบวกตอยาบาก็อาจจะมองวาการคายาบานั้น
นํามาซึ่งผลประโยชน หรือผลกําไรจํานวนมหาศาลใหจนบางครั้งอาจจะเขาไปพัวพันหรือกระทําผิด
เสียเองซึ่งมักปรากฏตามหนาหนังสือพิมพอยูเสมอๆ วาเจาหนาที่ตํารวจเขาไปกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาใน
ลักษณะที่เปนผูคา จําหนาย หรืออยูเบื้องหลังการกระทําผิดดังกลาว ตรงกันขาม หากเจาหนาที่ตํารวจมี
ทัศนคติในทางลบตอยาบา ก็อาจจะมองวายาบาเปนสิ่งที่ ชั่วรายนําความหายนะมาสูสังคม จึงไมเขาไป
กระทําผิด
นอกจากทัศนคติของเจาหนาที่ตํารวจแลว เหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเจาหนาที่ตํารวจ
เข า ไปพั ว พั นก็ คื อ การได เ ข า ไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ บ อ ยๆ จนได ล ว งรู ถึ ง กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตลอดจนวิธีการในการเลี่ยงกฎหมายตางๆ จนทําใหเห็นและใชชองโอกาสกระทําผิด กฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ที่ใชบังคับกับผูกระทําผิดยาบานั้น ปรากฏวามีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะ
ลาสมัยไมทันกับสถานการณปจจุบันทําใหมีชองวางชองโหวมาก จนบางครั้งทําใหเจาหนาที่ตํารวจ
นําเอาชองวางดังกลาวไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบได นอกจากนี้ในการบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับตางๆ จะบัญญัติไวในลักษณะกวางๆ ดวยเหตุผลที่วาไมสามารถที่จะบัญญัติใหครอบคุมการ
กระทําผิดไดทุกกรณีจึงทําใหเกิดปญหาในดานการปฏิบัติเสมอมา จนบางครั้งจะตองตีความกฎหมาย
ดังกลาวเอาเอง หรือที่เรียกวา “การใชดุลยพินิจที่เกี่ยวกับกฎหมาย”ในการตีความนั้นจะขึ้นกับตําแหนง
หนาที่กฎหมายเปดโอกาสใหใชดุลยพินิจตลอดจนสถานการณและระยะเวลาในการตัดสินใจ เปนตน
ซึ่งมักปรากฏอยูเสมอๆ วา การใชดุลยพินิจเปนไปในทางที่ไมถูกตอง อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย
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ในขณะเดี ยวกันก็เ ปดโอกาสใหใ ชอคติ สว นตั วหรือ อาศัยโอกาสจากการใชดุลยพินิจนั้นแสวงหาผล
ประโยชนโดยมิ ช อบซึ่ง ในการใชดุลยพินิจ อย า งฟุ ม เฟอยหรือ ล ว นแต ค วามเหมาะสมมากเกิ นไปใน
ลักษณะอํานาจกึ่งตุลาการ (Quasi Judicial ) ทําใหกอใหเกิดการกระทําความผิดขึ้นได (ดําริห โชตเศรษฐ
, 2535 : 34)
3. จากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นสําหรับปญหายาบา พบวา การคายาบาจะไมกระทําเพียงผูเดียว แต
จะเปนในลักษณะขององคกรอาชญากรรม โดยจะมีการจัดรูปแบบองคกรที่ชัดเจน โดยมีการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนจํานวนมหาศาลซึ่งจะเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหองคกรนี้ดํารงอยูได สําหรับในการจับกุมดําเนินคดี
แลว พบวา ตั วการใหญ มักจะไมถูกจั บกุมดํ าเนินคดี เนื่ องจากบุ คคลเหล านี้จะไมเ ขา ไปเกี่ยวของกั บ
พยานหลักฐานโดยตรง แตจะอยูเบื้องหลังในการผลิต การคา การนําเขา การสงออก นอกจากนี้แลว
มักจะมีอยูในฐานะที่ร่ํารวย และมักใชความร่ํารวยนี้ซื้อบุคคลที่ตนเชื่อวาจะสามารถชวยตนเองไมใหถูก
จับกุมได เชน นักการเมือง ขาราชการประจํา ทหาร ตํารวจ เปนตน จึงทําใหการจับกุมบุคคลดังกลาว
เปนไปไดยาก ยิ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐดวยแลว ก็ยิ่งถูกจะจับกุมไดยากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากเจาหนาที่
ตํารวจจะรูถึงระเบียบกฎหมายตางๆ ที่ทําใหตนไมถูกจับกุมไดดีกวาบุคคลอื่นแลวใชชองโอกาสนี้รอดพน
จากเงื้อมมือของกฎหมายหรือหากถูกจับกุม ก็มักจะใชวิธีการนําเงินเขาไปซื้อบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมใน ขั้นตอนตางๆ จนทําใหพยานหลักฐานที่มีอยูไมสามารถเอาผิดตนได

2.4.2 แนวคิดเรื่องอํานาจ
2.4.2.1 ความหมาย
สุพัตรา สุภาพ (2541) ไดใหความหมายของคําวา “อํานาจ” หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ซึ่งบุคคลหรือกลุมใดมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลอื่นหรือกลุมอื่นทําให พฤติกรรม
ของบุคคลหรือกลุมนั้นตองเปนไปตามแนวทางที่บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลปรารถนา
อํานาจเปนสิ่งที่ทําใหเจาหนาที่ตํารวจแตกตางไปจากประชาชน ไมวาจะเปนการที่จะตอง
ประพฤติและปฏิบัติตัวไมใหละเมิดตอกฎหมาย รวมทั้งจะตองปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยที่สังคม
ตํารวจไดกําหนดขึ้น นอกจากนี้แลวสิ่งหนึ่งที่ทําใหที่แตกตางอยางชัดเจนก็คือ เจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจ
หน า ที่ ต ามกฎหมายโดยได รั บ มอบมาจากรั ฐ แต จ ะต อ งใช อํ า นาจดั ง กล า วให อ ยู ใ นกรอบที่ กํ า หนด
ไมเชนนั้นแลวจะทําใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมอยางมาก การใชอํานาจกระทําได 3 ทาง ไดแก
1) การใชกําลังบังคับ เชน การใชวิธีการลงโทษตางๆ ซึ่งรัฐมีอํานาจกําหนดโทษและลงโทษ
2) การสั่งการ หรือ “การบังคับบัญชา” ซึ่งรัฐบาลอยูในฐานะที่จะสั่งการหรือบังคับประชาชน
ไดบางครั้งโดยวัฒนธรรมของสังคม บุคคลบางจําพวกก็มีอํานาจสั่งการหรือบังคับบัญชาได เชน บิดา
มารดา มีอํานาจโดยชอบเหนือบุตร ครูมีอํานาจโดยชอบเหนือนักเรียน เปนตน
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3) โดยวิธีการดําเนินการ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ใชความสามารถศิลปวิทยา หรือ
คุณลักษณะพิเศษของตนโนมนาวจิตใจหรือทําใหอีกฝายหนึ่งจําตองอยูภายใตอิทธิพลของตนได เชน
บางครั้งภรรยาอาจมีอํานาจเหนือสามี หรือนายจางสามารถใชอิทธิพลเหนือลูกจาง ดังนั้น จึงถือวา
บุคคลนั้นไดใช “วิธีการดําเนินการ” จนมีอํานาจเหนือบุคคลอื่น
การใชอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจถือวาเปนการใชอํานาจในฐานะตัวแทนของรัฐ หากตํารวจ
ใชอยางถูกตองชอบธรรมก็จะนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคมโดยรวม ปญหาอาชญากรรมตางๆ ที่เปนอยู
จะลดลง แตหากเจาหนาที่ตํารวจใชอํานาจดังกลาวไปในทางที่มิชอบหรือไมชอบธรรม ก็สงผลใหสังคม
ตองไดรับผลรายเปนทวีคูณ แตอยางไรก็ดี ปญหาการใชอํานาจโดยไมชอบธรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
พบวาโดยสวนใหญจะเปนเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนมากกวาชั้นสัญญาบัตร เนื่องจากในระดับสูงมักจะ
เปนผูบริหารมิใชผูปฏิบัติหรือผูนํากฎหมายไปใชใหเกิดผล จึงทําใหสถิติการจับกุมเจาหนาที่ตํารวจที่
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนเจาหนาที่ตํารวจในระดับชั้นประทวนกระทําผิดโดยมีทั้งเสพ และคา
ยาเสพติดอยูเสมอ จากขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นดังกลาวสามารถนําทฤษฎีที่อธิบายถึงบทบาทการใชอํานาจ
ของข า ราชการชั้ นผูนอยที่เ ป ดโอกาสใหกระทํ า ผิด ได แก ทฤษฎี เกี่ ยวกับบทบาทการใช อํา นาจของ
ขาราชการผูนอย แนวคิดมีฐานคติที่วาอํานาจขององคกรกระจัดกระจายอยูทั่วไปในองคกรทุกคนใน
องคการมีสวนในการใชอํานาจ และการใชวิจารณญาณของตน อันเปนผลตอการบริหารทั้งสิ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคกรขนาดใหญ เชน ระบบราชการ ขาราชการที่ทําหนาที่ติดตอใกลชิดกับประชาชนโดยทั่วไป
นั้นมิใชหัวหนาแตเปนขาราชการระดับลางทั้งสิ้น ดังที่เรียกวา “Steer Level Bureaucrats” ขาราชการ
กลุ มนี้ เ ป นผู ใ ช อํา นาจในทางปฏิ บัติ เ ป นเบื้อ งต น โดยที่ผู บั ง คั บ บัญ ชาไม อาจติ ดตามไปดู แ ลควบคุ ม
ตลอดเวลาหรือทุกเรื่องได (ดําริห โชตเศรษฐ , 2535 : 34) สภาพที่อยูภายใตโอกาสที่ลอแหลมตอการใช
อํานาจในทางที่ผิด ไดแก ระดับการสัมผัสประชาชน ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะตองติดตอเกี่ยวของสัมผัส
กับประชาชนในสถานการณและคดีตางๆ ทั้งประชาชนฝายที่เปนผูเสียหายหรือเจาทุกขและผูที่เปนผู
ถูกกลาวหา คนราย หรือผูที่มีสวนพัวพันกับการคายาเสพติด ซึ่งรวมถึงผูมีอาชีพและบทบาทเกี่ยวของกับ
การใชอิทธิพลเพื่อผลประโยชนดวยลักษณะของการสัมผัสประชาชนดังกลาวมักจะเกี่ยวของกับงานใน
หนาที่ที่ตํารวจปฏิบัติ เชน เจาพนักงานจราจรยอมเกี่ยวของกับประชาชนผูทําผิดกฎจราจรและคูคดี
เกี่ยวกับจราจร เจาหนาที่ตํารวจดานสืบสวนสอบสวน และปองกันปราบปราม ที่ปฏิบัติหนาที่ที่จะตอง
เกี่ยวของกับยาเสพติด หรือผูคายาเสพติด ก็มีโอกาสสัมผัสกับผูที่กระทําผิดที่เกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่
ดังกลาว
ในสังคมตํารวจไดชื่อวาเปนสังคมที่จะตองมีการติดตอสัมพันธกัน ทั้งระหวางตํารวจดวยกัน
และกับบุคคลในหลากหลายอาชีพ ไมวาจะเปนพวกที่ประกอบอาชีพสุจริตและพวกที่ประกอบอาชีพ
ไมสุจริต ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานของตํารวจบางครั้งจะตองเขาไป คลุกคลีกับพวกมิจฉาชีพเพื่อที่จะให
ไดขอมูลตางๆ ดังจะเห็นไดจากหลายๆ คดีที่เกิดขึ้น เชน คดีตี๋ใหญ เจาหนาที่ตํารวจไดปลอมตัวเขาไปเปน
สายใหไดขอมูลเพื่อใชในการปราบปราม วิธีการดังกลาวนี้ถือวาเปนเสมือนดาบสองคม นั่นคือสามารถ
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ดําเนินการดานการปราบปรามอยางไดผล แตในขณะเดียวกัน ขอเสียที่เกิดขึ้นคือ หากเจาหนาที่ตํารวจที่
เขาไปนั้นไดปฏิบัติหนาที่ลักษณะดังกลาวเชนนี้เปนระยะเวลานาน ทําใหลวงรูหรือเรียนรูถึงวิธีการตางๆ
เทคนิค หรือชองวางของกฎหมาย โดยการไดติดตอหรือมีปฏิสัมพันธกับกลุมผูคาจนทําใหเห็นชองทางที่
จะเลี่ยงกฎหมาย หรือไดรับผลตอบแทนจํานวนมหาศาล ในสวนของระดับชั้นยศตองยอมรับวาในความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นระดับการสัมผัสประชาชนของขาราชการตํารวจจะแตกตางกันตามระดับชั้นยศและ
หนาที่ความรับผิดชอบ เชน ขาราชการตํารวจชั้นผูนอยระดับประทวนจะมีโอกาสสัมผัสกับประชาชน
ทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่มากกวาขาราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรทําใหมีโอกาสที่จะกระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดไดมากกวาระดับชั้นยศสูงๆ
กลาวโดยสรุป หากขาราชการตํารวจผูปฏิบัติมีตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่มีการสัมผัสกับ
ผูที่เกี่ยวพันยาเสพติดมาก ก็ยอมมีโอกาสที่จะกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไดมากตามไปดวย สวนการใช
อํานาจอีกดานหนึ่ง ก็คือการใชดุลยพินิจที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบตางๆ ในการ ตีความวาการกระทํา
อยางใดเปนความผิดหรือไมเปนความผิดเนื่องจากในบางตําแหนงหนาที่กฎหมายจะเปดโอกาสใหใช
ดุลยพินิจดังกลาวไดทั้งนี้จะขึ้นอยูกับสถานการณระยะเวลาในการ ตัดสินใจ เปนตน จนบางครั้งมัก
ปรากฏวาการใชดุลยพินิจเปนไปในทางที่ไมถูกตอง

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษางานวิ จัย ที่ ผ า นมาดัง กล าวส ว นใหญจ ะอธิ บ ายถึง สาเหตุ แ หง การกระทํ า ผิด ของ
ขาราชการหลายๆ ปจจัยดวยกัน แตที่ผูวิจัยไดใหความสนใจเฉพาะปจจัยที่กอทําใหเกิดโอกาสในการ
กระทําผิดเทานั้น ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
เมตต เมตตการุณจิต (2525) ไดศึกษาสาเหตุที่ทําใหขาราชการประพฤติผิด และสาเหตุบาง
ประการทําใหเกิดโอกาสในการกระทําผิด ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1) ภาวะเศรษฐกิจบีบคั้น เนื่องจากมีรายไดนอย เหนือความผันแปรทางเศรษฐกิจสวนรวม
และสวนตัว
2) สภาพแวดลอมกดดัน เชน การหลงผิดในคานิยม, ความฟุมเฟอย, ภาษีสังคม และการตกไป
อยูในหมูคนชั่ว
3) ระบบราชการบกพรอง เชน ระเบียบแบบแผนไมเหมาะสม , การใชระบบอุปถัมภปกปอง
คุมครองคนชั่ว การควบคุมบังคับบัญชาหยอนยาน การมีขวัญและกําลังใจต่ํา เปนตน
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สํานักงาน ก.พ. (2529) ไดทําการวิจัยหาสาเหตุการกระทําผิดของขาราชการ ซึ่งมีสาเหตุบาง
ประการที่กอใหเกิดโอกาสในการกระทําผิด ไดแก
1) เงินไมพอใช ในที่นี้เปนเรื่องเงินไมพอใช เพื่อการครองชีพตามฐานานุรูปมิใชเงินไมพอใช
เพราะชอบความหรูหรา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย และมิใชเงินไมพอใช เพื่อเพราะความตองการสะสมใหมากๆ
ปญหาเงินไมพอใช เพื่อการครองชีพตามฐานานุรูปนี้พบในขาราชการชั้นผูนอย ซึ่งชักหนาไมถึงหลัง
ก็ตองดิ้นรนหาเพิ่มเติมเพื่อใหพอใช บางก็หารายไดพิเศษหลังเวลาราชการ บางก็ตองแอบใชเวลาของ
ราชการ บางก็หามาโดยมิชอบ
2) ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานไมเปนแบบอยางที่ดีกระทําผิดเสียเอง ผูบังคับบัญชา
เหนือชั้นขึ้นไปก็ไมวากลาวลงโทษผูใตบังคับบัญชาเลียนแบบได
3) โอกาสเปดช องลอใจ เปนต นวา ผูบังคับบั ญชาปลอยปละละเลยใหผูใต บังคับบัญชา
รับ ผิด ชอบเงิน จํ า นวนมากๆ ไม ส ง คลั ง ตามระเบี ย บหรื อ กฎหมาย ระเบี ยบต า งๆ มีช อ งโหว ทํ า ให
ผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตได
4) ผูบังคับบัญชาหยอนยานในการดําเนินการทางวินัยหรือทางคดี เมื่อเกิดการกระทําผิดแลว
ไมดําเนินการทางวินัย หรือดําเนินทางคดีทันที เชน ลาชา หรือไมดําเนินการเลย ทําใหขาราชการผูอื่น
ไมเกรงกลัวตอโทษทัณฑ
ผศ. เครือวัลย ลิ่มอภิชาติ และคนอื่นๆ (2530) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ การศึกษารูปแบบการ
สรางวินัยขาราชการและปจจัยสําคัญที่มีผลตอการกระทําผิดทางวินัยของขาราชการกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุข ” ซึ่งมีปจจัยที่ทําใหเกิดโอกาสในการกระทําผิด ดังนี้
1) สภาพพื้นฐานทางวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม ความหลงผิดในคานิยม เชน ความ
ฟุมเฟอย การแบงพรรคแบงพวก ภายใตอิทธิพลของระบบอุปถัมภ การวางเฉยตอพฤติกรรมอันไมพึง
ปรารถนาตางๆ วัฒนธรรมที่ลาหลัง ฯลฯ เหลานี้ลวนเปนปจจัยเกื้อกูลใหขาราชการประพฤติผิดทั้งสิ้น
2) ระบบราชการไดแกการแบงสวนราชการที่บกพรองมีขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
มากเกินไป จนบางครั้งไมอาจปฏิบัติไดครบถวน เปนเหตุใหเกิดการบกพรองขึ้นไดงาย นอกจากนั้น
บางครั้งผูบังคับบัญชาระดับสูง มีหลักนิยมและแนวความผิดในการทํางานที่แตกตางกัน หรือขัดแยงกัน
ทําใหขาราชการเกิดการสับสน เบื่อหนาย ปนทอนขวัญและกําลังใจ สงผลไปสูการกระทําผิดขึ้นได
ในที่สุด เปนตน
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พล.ต.ท.จํารัส มังคลารัตน (2525) อดีตผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ทําใหขาราชการตํารวจประพฤติผิด และสาเหตุดังกลาวทําใหเกิดโอกาสในการกระทําความผิด
ดังนี้
1) เกิดจากตํารวจนั้นมีสันดานเดิมเปนคนเลว เปนคนชั่วราย ขาดเหตุผล เมื่อมีอํานาจก็ลุแก
อํานาจ มัวเมาในลาภยศ
2) บางคนเปนคนดีมากอน แตพอมาเปนตํารวจ ไปตกอยูในหมูคนชั่ว ถูกชักชวนใหรวมทํา
ความชั่ว ก็กลายเปนตํารวจชั่วในที่สุด
3) บางคนมีพื้นฐานทางจิตใจดี แตถูกภาวะเศรษฐกิจบีบคั้น เมื่อหมดความอดทนก็ประกอบ
กรรมชั่วได
4) ประการสําคัญก็คือ การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงของตํารวจ มิไดปฏิบัติกันตาม
ทํานองคลองธรรม ตกอยูภายใตอิทธิพลของระบบอุปถัมภ เปนเหตุใหตํารวจ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ตามกันไปในทางที่ไมถูกตอง
พล.ต.ต. ธรรมรงค บิณฑะรุจิ รองจเรตํารวจ และคนอื่นๆ (2532) ไดสรุปสาเหตุของการ
กระทําผิดของขาราชการตํารวจ อันเกิดจากโอกาส ดังนี้
1) เกิดจากตัวขาราชการตํารวจเอง มีความบกพรองทางจริยธรรม ความรูสึกนึกคิดเบี่ยงเบน
ไปจากมาตรฐานของสังคม ไมอาจประพฤติตนใหอยูในกรอบของกฎหมายหรือวินัยของตํารวจได ทั้งนี้
สวนหนึ่งอาจเนื่องมากจากลักษณะทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติทางกายภาพเกี่ยวกับสมองรวมไปถึง
การบอรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางครอบครัวและสังคม
2) เกิดจากสิ่งแวดลอมของสังคมตํารวจ กําหนดบังคับใหมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตามกันไปตาม
สถานการณ เชน การตกไปอยูในหมูเพื่อนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชาที่ประพฤติผิด เปนตัวอยางที่ไมดี
ทุจริต แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ โดยไมถูกลงโทษ ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการคลอยตาม
ประพฤติผิดไปดวยเชนกัน
3) เกิดจากสาเหตุทางเศรษฐกิจบีบคั้นกดดัน รายไดไมพอกับรายจาย การไมรูจักวางแผนทาง
เศรษฐกิจ การประมาณตน ความหลงผิดทางคานิยมฟุมเฟอย เสพสุรา อบายมุข กอใหเกิดหนี้สินและ
ความตึงเครียดวิตกกังวล ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพไปจนกระทําผิดในลักษณะ
ตางๆ
4) เกิดจากระบบบริหารสวนราชการบกพรอง เชน ระเบียบที่หยุมหยิม จนบางอยางไมอาจ
ปฏิบัติไดครบถวน หรือเกินขีดความสามารถของผูปฏิบัติตองทําผิดระเบียบไป ทั้งๆ ที่เปนคนดีมีวินัย
การแตงตั้งโยกยาย การพิจารณาบําเหน็จความชอบไมเปนธรรม ขาดหลักเกณฑ และการยอมรับจาก
ราชการตํารวจ กระบวนการควบคุมทางวินัยลมเหลว ไมสามารถลงโทษตํารวจชั่วได มิหนําซ้ํายัง
เจริญเติบโตรวดเร็วอีกดวย กอใหเกิดความรูสึกทอถอยในหมูคนดี ขวัญและกําลังใจตกต่ํา มองไมเห็น
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อนาคต ชักนําเกิดการประพฤติเบี่ยงเบน ไมอยากทํางาน ไมอยากทําความดี และบางคนก็ถึงขนาดอยาก
ทําความชั่ว เพื่อใหเจริญกาวหนา หรืออยูดีเหมือนรุนพี่หรือเพื่อนฝูงกอใหเกิดการประพฤติผิดจากเรื่อง
เล็กๆ ไปสูเรื่องรายแรงตางๆ ในที่สุด
สหัสสชัย โลจายะ (2541) ไดศึกษาสาเหตุการกระทําผิดวินัย โดยสาเหตุบางประการทําให
เกิดโอกาสในการกระทําผิดของขาราชการตํารวจ ดังนี้
1) มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบเกินความสามารถแบบอยางไมดีความประพฤติหรือ
การปฏิบัติใดๆ ที่ไมอยูในกรอบระเบียบแบบแผนอันดีงามหรือประพฤติในทางที่ไมชอบไมควร หากมี
บุคคลไดและไมถูกลงโทษตามควรแกกรณียอมทําใหแบบอยางของบุคคลอื่นๆ ที่จะถือปฏิบัติตามได
เชนเดียวกันเปนผลทําใหวินัยในหนวยงานเสื่อมเพราะแบบอยางที่ไมดีเปนสิ่งที่ชักนําใหประพฤติผิดวินัย
2) โอกาสลอใจ ไดแก ลักษณะงานบางอยางเปดโอกาสใหขาราชการแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบไดโดยงาย
3) การปลอ ยปะละเลยของผู บั ง คั บ บั ญ ชาผูบั งคั บ บั ญ ชามีห น า ที่ใ นการระมั ดระวั ง และ
ปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิด
พงศ สันต คงตรี แก ว (2529) ไดศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางคา นิ ยมและ
ทัศนคติของนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ผลการศึกษาพบวากระบวนการหลอหลอมคานิยมเหลานี้ของ
ตํา รวจชั้ นสัญ ญาบัต รเริ่ มต นจากสถาบั นที่สํ า เร็ จ การศึ กษาและจากการผา นประสบการณทํ า งานกั บ
ผูบังคับบัญชาที่มีคานิยมเหลานี้อยูกอนแลวทําใหตํารวจจํานวนมากซึ่งเริ่มแรกมีลักษณะเหมือนผาขาว
กอน เขาโรงเรียนตํารวจเริ่มกลายเปนผาสีหมนเมื่ออกจากโรงเรียนแลวคอยๆ เปลี่ยนสีคล้ําเร็วขึ้นๆ
จาก ประสบการณการทํ า งานกั บผู บัง คั บบั ญ ชาและระบบที่ เ ป นป ญ หาขาดความเป นธรรมและไม มี
หลั ก เกณฑ ด า นคุ ณ ธรรมนอกจากการมุ ง หมายหาผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน ข อง
ผูบังคับบัญชา
มรกต เจริญสวัสดิ์ (2531) ทํ า การศึกษาอิท ธิพลของประสบการณเดิมตอความสัมพันธ
ระหวางการรับรูการเสี่ยงถูกลงโทษกับพฤติกรรมการกระทําผิดวินัยนักศึกษาทั้งในปจจุบัน และอนาคต
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาธรรมศาสตร จํานวน 312 คน แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่เคยกระทําผิดและ
ถู กลงโทษไปแล ว กลุมที่ เ คยกระทํ า ผิ ดแต รอดตั ว ไม ถูกลงโทษ และกลุ มที่ ไม เคยกระทํ า ผิ ด พบว า
ประสบการณเดิมในเรื่องการเคยกระทําผิดวินัยมีผลตอการรับรูการเสี่ยงถูกลงโทษทั้งในอดีตและปจจุบัน
โดยนักศึกษาทั้ง 2 กลุม คือ นักศึกษาที่เคยกระทําผิดและถูกลงโทษแลว และนักศึกษาที่เคยกระทําผิดแต
รอดตัว จะมีระดับการรับรูการเสี่ยงถูกลงโทษในอดีตต่ํากวาในปจจุบัน ทั้งนี้นักศึกษาที่เคยถูกลงโทษจะมี
การรับรูการเสี่ยงถูกลงโทษในปจจุบันสูงกวานักศึกษาที่รอดตัวไปได
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรูการเสี่ยงถูกลงโทษในอดีตกับพฤติกรรมปจจุบันในภาพรวม
ระหวางนักศึกษาที่เคยกระทําผิดวินัยมากอน (ทั้งกลุมที่ถูกลงโทษแลวกับกลุมที่รอดตัวไปได) กับกลุมที่
ไมเคยกระทําผิดวินัย พบวา การรับรูการเสี่ยงถูกลงโทษในอดีตไมมีผลตอพฤติกรรมในปจจุบันแตเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางการรับรูการเสี่ยงถูกลงโทษในปจจุบันกับพฤติกรรมในอนาคต พบวา การรับรูความ
เสี่ยงถูกลงโทษในปจจุบันมีผลตอพฤติกรรมในอนาคต
Kenneth D. Tunnell (1992) ไดทําการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการถูกจับกุม พบวา จาก
ผูกระทําผิดทั้งหมด 60 คน ผูกระทําผิด 52 คน เชื่อวาพวกเขาจะไมถูกจับ และไมยอมคิดถึงการถูกจับกุม
และไมมีใครคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชบังคับสําหรับความผิดที่เขากระทํา แตจะคิดถึงผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากการกระทําเทานั้นเปนอยางแรก และในสวนของความเชื่อในการถูกลงโทษ นั้น พบวาผูกระทํา
ผิดโดยสวนใหญไมมองดูสภาพความเปนจริง หรือรับรูอยางผิดพลาดสําหรับการถูกลงโทษอยางรุนแรง
ในการกระทําผิด แตรูวาการกระทําของเขาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงจําเปนที่จะตองหลีกการถูกจับกุมใหดี
ที่สุดในจํานวนนี้ 32 คน ไมมีความรูวาความรุนแรงของการถูกลงโทษสําหรับความผิดนั้นๆ เปนอยางไร
แตจะรูหลังจากที่ไดถูกจับกุมและลงโทษไปแลว
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอสรุปตางๆ ไดอธิบายถึงชองโอกาส
ในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับยาเสพติดในการสรางกรอบแนวคิดเพื่ออธิบาย “โอกาสใน
การกระทําผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดของเจาหนาที่ตํารวจ ศึกษาเฉพาะกรณียาบา” สามารถลําดับความสําคัญ
ของเนื้อหา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแนวคิดตางๆ เขาดวยกันไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการสรางกรอบ
แนวคิดไดแบงออกเปน 3 ดานสําคัญๆ ไดแก หนาที่ความรับผิดชอบ อัตราโทษในการกระทําความผิด
และการรับรูดานความเสี่ยงในการถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษ
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโอกาสในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจาหนาที่ตํารวจดังกลาว
ผูวิจัยก็ไดกําหนดปจจัยตางๆ ไว สามารถนํามาสรุปใหเห็นอยางชัดเจนจากแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
ของตัวแปรที่มีตอโอกาสในการกระทําความผิดของเจาหนาตํารวจ ดังนี้
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แผนภู มิแสดงความสั มพันธของตัวแปรที่มีตอโอกาสในการกระทํา ความผิ ดของ
เจาหนาที่ตํารวจ
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยชี้วัดชองโอกาส
- หนาที่ความรับผิดชอบ
- อัตราโทษของความผิด
- การรับรูความเสี่ยงในการถูก
จับกุม ถู5^d
กดําเนินคดีตามกฎหมาย
และถูกศาลตัดสินลงโทษ

ตัวแปรตาม

โอกาสในการกระทําความผิดของเจาหนาที่ตํารวจ

นิยามทั่วไป
เจาหนาที่ตํารวจ หมายถึง ขาราชการซึ่งรับราชการในกรมตํารวจ โดยไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือน และหมายความรวมถึงขาราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจแตงตั้งหรือสั่งใหไป
ปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือนจากผูวาจางดวย (พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ.
2521 , 2540 : 1) รวมทั้งผูที่เคยเปนเจาหนาที่ตํารวจ แตตองออกจากราชการไปแลว

นิยามปฏิบัติการ
โอกาสในการกระทําผิดเปนสิ่งที่วัดโดยตรงไมได เพราะเราไมสามารถบอกไดวาความเปนจริง
ในเรื่องโอกาสมันมีอยูในลักษณะอยางนั้นอยางนี้ เพราะมันไมมีความเปนจริงใหเราวัด ฉะนั้นเราจึงใช
การรับรูของมนุษยเปนเครื่องวัด ดังนั้น โอกาสในการกระทําผิดในการวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง การรับรูวา
สามารถกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาเสร็จสิ้นใหมากหรือนอยรวมทั้งเปนสิ่งที่ใครๆ ก็มองเห็นได โดยโอกาส
ในการกระทําผิดดังกลาวจะวัดจากคําตอบในชุดที่ 3 ตั้งแตขอ 1 – 18 ที่เกี่ยวกับโอกาสในการถูกจับกุม
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และที่ถูกศาลตัดสินลงโทษ
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โอกาสในการกระทําผิดสูง หมายถึง การที่รับรูวาการกระทําผิดนั้น สามารถกระทําลงไดโดย
ไมยากลําบากและเสี่ยงภัยนอย โดยวัดจากการรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย และ
ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษต่ํา
โอกาสในการกระทําผิดต่ํา หมายถึง การที่รับรูวาการกระทําผิดนั้น สามารถกระทําผิดลงได
โดยยากลําบาก และเสี่ยงภัยมาก โดยวัดจากการรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย และ
ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษสูง
กลุมตัวอยาง หมายถึง เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา เจาหนาที่
ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจและประชาชนที่กระทําผิด
ซึ่งถูกจําคุกอยูในเรือนจํา
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเปนไปไดหรือโอกาสที่จะพบกับอันตราย (AS Hornby and
EC Parnwell , 1968) ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ “ ความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
หรือถูกศาลตัดสินลงโทษ ” หมายถึง ความเปนไปได หรือโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย หรือถูกตัดสินลงโทษ ตามที่บุคคลรับรู
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของกับยาเสพติดซึ่งไดแก เจาหนาที่ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และ
เจา หน าที่ ตํ า รวจในสายงานต า งๆ ไดแ ก สายปองกันปราบปราม สายสื บ สวน สายสอบสวน และ
สายจราจร
เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา หมายถึง เจาหนาที่ตํารวจที่
ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ไดแก เจาหนาที่ตํารวจในสายธุรการ
เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา หมายถึง เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา
ซึ่งถูกศาลพิพากษาวากระทําผิด และถูกจําคุกอยูในเรือนจําในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแก เรือน
จําบางขวาง เรือนจําคลองเปรม เรือนจําพิเศษกรุงเทพ เรือนจําจังหวัดปทุมธานี และสถานบําบัดพิเศษ
กรุงเทพ
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ประชาชนที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาบา หมายถึง ประชาชนที่ถูกศาลพิพากษาวากระทําผิด
เกี่ย วกั บยาบ า และถู กจํ า คุ กอยูใ นเรือ นจํ า ในเขตกรุง เทพฯ และปริ ม ณฑล ได แ ก เรื อ นจํ า บางขวาง
เรือนจําคลองเปรม เรือนจําพิเศษกรุงเทพ เรือนจําจังหวัดปทุมธานี และสถานบําบัดพิเศษกรุงเทพ
การกระทําผิดในเรื่องยาบาที่มีอัตราโทษต่ําตามกฎหมาย หมายถึง ผูกระทําความผิดในเรื่อง
ยาบา ขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ และตัวเองเสพ
การกระทําผิดในเรื่องยาบาที่มีอัตราโทษสูงตามกฎหมาย หมายถึง ผูกระทําความผิดในเรื่อง
ยาบาขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20 กรัม จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม ผลิต นําเขา และผลิต นําเขา สงออก เพื่อ
จําหนาย
การรับรูวาอัตราโทษตามกฎหมายต่ําและการรับรูวาโทษตามคําพิพากษาของศาลอยูในระดับต่ํา
หมายถึง การที่ผูตอบแบบสอบถามตอบวา การยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ มีโทษ จําคุกต่ํากวา 1 ป และ
จําคุกตั้งแต 1 - 5 ป ในขอหาเสพ มีโทษจําคุกต่ํากวา 6 เดือน ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม มีโทษจําคุกต่ํากวา 1 ป ในขอหาผลิต นําเขา มีโทษจําคุกต่ํากวา 5 ป
การรั บรูว า อั ต ราโทษตามกฎหมายสู งและการรับ รู ว า โทษตามคํ า พิพ ากษาของศาลอยูใ น
ระดับสูง หมายถึง การที่ผูตอบแบบสอบถามตอบวา การยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ มีโทษจําคุกสูงกวา 5
ป ในขอหาเสพ มีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน - 10 ป และจําคุกสูงกวา 10 ป ในขอหาครอบครองปริมาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม มีโทษจําคุกตั้งแต 1 - 10 ป และจําคุกสูงกวา 20 ป ในขอหา
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม มีโทษ
จําคุกต่ํากวา 10 ป จําคุกตั้งแต 10 - 20 ป และจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ในขอหา ผลิต นําเขา
มีโทษจําคุกตั้งแต 5 - 20 ป และ จําคุก สูงกวา 20 ป และในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
มีโทษจําคุกสูงกวา 20 ป จําคุกตลอดชีวิต และประหารชีวิต
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สมมติฐานในการวิจัย
จากที่ไดกลาวมาสามารถกําหนดสมมติฐานที่ใชในการศึกษา เรื่อง “โอกาสในการกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดของเจาหนาที่ตํารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณียาบา” ไดดังนี้
สมมติฐานขอ 1 เจาหน าที่ตํารวจที่ปฏิ บัติหน าที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา มี โอกาส
กระทําผิดในเรื่องยาบา แตกตางไปจากเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรง
สมมติฐานขอ 2 โอกาสในการกระทํา ผิดเรื่ องยาบา จะแตกตา งกันไปตามความหนั กเบา
ของโทษที่บัญญัติไวตามกฎหมาย
สมมติฐานรองขอ 2.1โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหาครอบครองปริมาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20 กรัม จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหาเสพ
สมมติฐานรองขอ 2.2 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหา จําหนาย หรือมี
ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม จะนอยกวาโอกาสในการ
กระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหาเสพ
สมมติฐานรองขอ 2.3 โอกาสในการกระทํ า ผิ ด เรื่ อ งยาบ า ในความผิ ด ข อ หา ผลิ ต นํ า เข า
จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหาเสพ
สมมติฐานรองขอ 2.4 โอกาสในการกระทํ า ผิ ด เรื่ อ งยาบ า ในความผิ ด ข อ หา ผลิ ต นํ า เข า
สงออกเพื่อจําหนาย จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหาเสพ
สมมติฐานรองขอ 2.5 โอกาสในการกระทํ า ผิ ด เรื่ อ งยาบ า ในความผิ ด ข อ หา ครอบครอง
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิด
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
สมมติฐานรองขอ 2.6 โอกาสในการกระทํ า ผิ ดเรื่ อ งยาบ า ในความผิ ด ข อ หา ผลิ ต นํ า เข า
จะนอยกวาโอกาสในการกระทํา ผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหา ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม
สมมติฐานรองขอ 2.7 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหา ผลิต นําเขา สงออก
เพื่อจําหนาย จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหา ครอบครองปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม
สมมติฐานรองขอ 2.8 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหา ผลิต นําเขา จะนอย
กวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
สมมติฐานรองขอ 2.9 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหา จําหนาย หรือมี
ไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม จะมากกวาขอหา ผลิต
นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
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สมมติฐานรองขอ 2.10 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในความผิดขอหา ผลิต นําเขา
จะมากกวาขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
สมมติฐานขอ 3 โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบา มีความสัมพันธแบบผกผันกับการรับ
รูเรื่อง ความเสี่ยงในการกระทําผิด
สมมติฐานรองขอ 3.1 โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบา มีความสัมพันธแบบผกผันกับการ
รับรูเรื่องความเสี่ยงในการถูกจับกุม
สมมติฐานรองขอ 3.2 โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบา มีความสัมพันธแบบผกผันกับการ
รับรูเรื่องความเสี่ยงในการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
สมมติฐานรองขอ 3.3 โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบา มีความสัมพันธแบบผกผันกับการ
รับรูเรื่องความเสี่ยงในการถูกศาลพิพากษาลงโทษแบบผกผัน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาโอกาสในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของ เจาหนาที่
ตํารวจเฉพาะกรณียาบา ฉะนั้น เพื่อใหไดขอมูลและรายละเอียดที่ตองการ ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการศึกษา
เชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ผสมกับการสัมภาษณแบบระดับลึก (Indept - Interview)
เปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บขอมูล เพราะเหตุวาการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจในลักษณะดังกลาว
เปนพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับทําใหขอมูลและรายละเอียดเปนไปในลักษณะที่ปดบัง ซอนเรน ซึ่ง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเต็มใจที่จะเปดเผยขอมูลทําใหการเขาถึง ขอมูลที่แทจริงเปนไปได
คอนขางยาก ดังนั้น กอนที่จะเก็บขอมูลผูวิจัยและเจาหนาที่ของเรือนจําแตละแหงไดพูดจาผูตอบแบบ
สอบถามกอน เพื่อสรางความคุนเคยและความเปนกันเอง นอกจากนี้ยังตองชี้ใหผูตอบแบบสอบถามเห็น
ถึงประโยชนที่ไดจากการเปดเผยขอมูล เมื่อผูตอบแบบสอบถามเต็มใจจึงจะทําการเก็บขอมูล สําหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจากกลุมประชากร ซึ่งประกอบดวยการดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.1 กลุมตัวอยาง
3.2 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย
3.1 กลุมตัวอยาง
กลุมแรก เจ าหนาที่ ตํารวจที่ปฏิ บัติหนา ที่เกี่ยวกั บยาเสพติดใหโทษโดยตรง ไดแ ก
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานปองกันปราบปราม สายสืบสวน สายสอบสวน และสาย
จราจร รวมจํานวน 40 ราย ดังนี้
1) เจาหนาที่ตํารวจสายสืบสวน ในสังกัดสถานีตํารวจนครบาลพญาไท
กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล และในสังกัดสถานีตํารวจภูธรตําบลคูคต จังหวัดปทุมธานี กองบัญชาการตํารวจภูธร 1
รวมจํานวน 30 ราย
2) เจาหนาที่ตํารวจในสายงานจราจร ในสังกัดกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล จํานวน 10 ราย
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กลุมที่สอง เจาหนาที่ตาํ รวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษโดยตรง ไดแก
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานธุรการ รวมจํานวน 30 ราย ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจ
ในสังกัด กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล จํานวน 20 ราย และในสังกัดกองการตางประเทศ จํานวน
10
ราย
กลุมที่สาม เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดยาบา ซึ่งถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก และถูกจําคุก
ในเรือ นจํา ตา งๆ ในเขตกรุง เทพฯ และปริมณฑล ไดแ ก เรือนจํา บางขวาง เรือนจํ าพิ เ ศษกรุงเทพ
เรือนจําคลองเปรม เรือนจําจังหวัดปทุมธานี และสถานบําบัดพิเศษกลางกรุงเทพฯ รวมจํานวน 40 ราย
และกลุมสุดทาย ประชาชนที่กระทําผิดยาบา ซึ่งถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก และถูกจําคุก
ในเรือนจําตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแก เรือนจําพิเศษกรุงเทพ เรือนจําคลองเปรม
เรือนจําจังหวัดปทุมธานี และสถานบําบัดพิเศษกลางกรุงเทพฯ รวมจํานวน 40 ราย
3.2 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ไดแบงวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัยออกเปน 3 สวน คือ
3.2.1 การศึกษาคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Docmentary Study) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา
ค น คว า และรวบรวมข อ มู ล จากเอกสารทางวิ ช าการ วารสาร วิ ท ยานิ พ นธ และรายงานการวิ จั ย
เพื่อตองการทราบรายละเอียดตางๆ อันสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนในการวิจัยครั้งนี้
3.2.2 การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยลักษณะของการวิจัยจะเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnairs) ซึ่งแบบสอบถามที่ใชมีลักษณะ
คื อ เป น แบบสอบถามแบบปลายป ด เป นคํ า ถามที่ มี คํ า ตอบไว ใ ห เ ลื อ กตอบ เพื่ อ ให ผู ต อบสามารถ
เลือกตอบตามความเปนจริง และทัศนคติของผูตอบ
3.2.3 การศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา (Anthopological Field work) ซึ่งผูวิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการสัมภาษณระดับลึก (In-Dept Interview) ผสมกับกับการใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการวิจัย
การสรางแบบสอบถาม
สํ า หรั บ การสร า งแบบสอบถามเพื่ อ นํ า มาใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ สามารถแบ ง ออกได เ ป น 3
ขั้นตอน ดังนี้
1. ทําการศึกษาคนควาหาขอมูลจากตํารา เอกสาร รวมทั้งงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํา
มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
2. กําหนดขอบเขตในสวนเนื้อหาของคําถาม เพื่อใหครอบคลุมตัวแปรตางๆ ที่จะทําการ
ศึกษา
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3. กอนที่จะนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง ผูวิจัยจะตองมีการทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถามกอน ซึ่งมีวิธีการดังนี้
3.1 การทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ทํา ได โดยการให ผู เ ชี่ ยวชาญ และอาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธทําการตรวจสอบ
3.2 การทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ทําไดโดยใชวิธี (Coefficient Alpha) ซึ่งมี
ขั้นตอนการทดสอบ กลาวคือ จะตองนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเรียบรอยไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ทําการตรวจวิจารณและแกไขเพื่อใหไดความเที่ยงตรง จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบโดย
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมตัวอยางที่
เปนเจาหนาที่ตํา รวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบาที่ไมไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ราย โดยมีสูตรในการคํานวณ คือ

rtt
เมื่อ

=

k (1 - ∑ st2 )
k–1
sx2

k =
2
∑ St =
Sx2 =

จํานวนขอของแบบวัดชุดนั้น
ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนน

ถาหากคา r ที่คํานวณไดมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือเปนเกณฑที่ยอมรับ แตถามีคาต่ํากวาที่
กําหนดจะตองมีการปรับปรุง แกไขแบบสอบถาม แลวจึงนําแบบสอบถามไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ทําการตรวจสอบ และแกไขในบางสวนแลว จึงนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูลตอไป
ในการพิจารณาความเชื่อถือของแบบสอบถาม จะทําการทดสอบแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด โดย
ผลการทดสอบความเชื่อถือได ปรากฏดังนี้
ชุดที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการรับรูเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องยาบา มีคา Alpha = .7320
ชุดที่ 2 คําถามเกี่ยวกับโทษตามกฎหมาย และที่ศาลพิพากษาลงโทษจริง Alpha = .8301
ชุ ด ที่ 3 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ โอกาสที่ ผู ก ระทํ า ผิ ด ในแต ล ะข อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ยาบ า จะถู ก จั บ กุ ม
ดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษ Alpha = .8820
แบบสอบถามที่ ใ ชใ นการเก็ บรวบรวมขอมูลครั้ง นี้มี โครงสร า งแบง ออกเปน 3 สว น โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการ ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงตอการถูกจับกุม สงฟองดําเนินคดี และถูกศาล
ตัดสินลงโทษ ลําดับความสําคัญของโอกาสในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจในสายงานตางๆ และ
โอกาสในการกระทําผิดมากที่สุดและนอยที่สุด ของกลุมตัวอยางที่มีตอยาบา
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สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับโทษตามกฎหมาย และที่ศาลพิพากษาลงโทษจริง ของกลุมตัวอยาง
ที่มีตอยาบา
สวนที่ 3 เปนคําถามเกีย่ วกับโอกาสในการกระทําผิดที่มีตอยาบาในแตขอหา ของกลุมตัวอยาง
ที่มีตอยาบา
สําหรับการกําหนดคะแนนในคําถามแตละขอนั้น ผูวิจัยไดแบงเปน 3 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 ไดแก คําถามในขอ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดการใหคะแนน
ดังนี้
1. คําถามในขอ 1, 1.1 และ 1.2
นอยมาก = 1
คอนขางนอย = 2
คอนขางมาก = 3
มาก = 4
2. คําถามในขอ 1.3
ลําดับที่ 1 = 1
ลําดับที่ 2 = 2
ลําดับที่ 3 = 3
ลําดับที่ 4 = 4
ลําดับที่ 5 = 5
3. คําถามในขอ 1.4 และ 1.5 ผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งเทานั้น
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ = 1
เสพ = 2
ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม = 3
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100
กรัม = 4
ผลิต นําเขา = 5
ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย = 6
ชุดที่ 2 ไดแบงคําถามออกเปน 2 สวนดวยกัน สวนแรก ไดแก คําถามตั้งแตขอ 1 ถึง 6
และสวนที่ 2 ไดแก คําถามตั้งแตขอ 1 ถึง 6 โดยแตละสวนกําหนดการใหคะแนน ดังนี้
ไมทราบ = 1
จําคุกต่ํากวา 1 ป = 2
จําคุกตั้งแต 1 ถึง 5 ป = 3
จําคุกสูงกวา 5 ป = 4
อื่นๆ (โปรดระบุ) = 5
ชุดที่ 3 ไดแก คําถามตั้งแตขอ 1 - 18 กําหนดการใหคะแนนไว ดังนี้
นอยมาก = 1
คอนขางนอย = 2
คอนขางมาก = 3
มาก = 4
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สําหรับการกําหนดคาคะแนนเพื่อใชเปนมาตรวัด ผูวิจัยไดใชมาตรวัดแบบ Likert scale ซึ่งมี
คําตอบอยู 4 ตัวเลือก คือ นอยมาก คอนขางนอย คอนขางมาก และมาก โดยมีการกําหนดคะแนน
เปน 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ
เกณฑในการประเมินคาระดับของโอกาสในการกระทําผิด จะพิจารณาจากระดับของโอกาสที่
จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษ ของแตละขอหา ที่มีคาตั้งแต 1 – 4
โดยแบงระดับออกเปน 2 ระดับ ซึ่งแตละระดับจะมีคะแนนหางกันเปน Class Interval
พิสัย
จํานวนชั้น

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

=

4–1
2

=

1.5

จากการพิจารณาขางตน จึงอาจกําหนดเกณฑในการประเมินหาคาของโอกาสในการกระทําผิด
ในเรื่องยาบาไดดังนี้
คะแนน 1 – 2.5 การรับรูโอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบาในระดับ สูง
คะแนน 2.6 – 4.0 การรับรูโอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบาในระดับ ต่ํา
สวนในการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยไดเห็นแนวทางรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม ก็คือ ผูวิจัยไดเลือกใช
วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnairs) กับกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของโดยตรงกับยาบา แตในสวนของกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่
ตํารวจและประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา นั้น ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม และสัมภาษณระดับลึก
(In - Dept Interview) เปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บขอมูลผสมกัน เหตุที่ใชวิธีการผสมเนื่องมาจากการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวไมสามารถเก็บดวยวิธีการอื่นๆ ได ไมวาจะเปนจากสมุดประวัติหรือ
จากสถิติในปตางๆ ที่ผานมา เพราะเหตุท่ีมักไมมีหนวยงานใดยอมเปดเผยรายชื่อ และรายละเอียดที่
เกี่ยวกับประวัติ หรือภูมิหลังของกลุมตัวอยาง เนื่องจากกลัวที่จะตองถูกฟองรอง ซึ่งวิธีการนี้จะเรียกวา
“ snowball techniqe ” โดยการเลือกบุคคลผูใหสัมภาษณที่เปนผูใหขาวสารสําคัญ (Key Information)
สามารถใหข อมู ลรายละเอี ยดของเรื่ องที่ ตองการมากที่สุด อั นเปนการเลือ กผูใ หสั ม ภาษณเ ชิงทฤษฎี
(Theoretical sampling) ซึ่งก็คือการเลือกผูใหสัมภาษณที่มีลักษณะตามขอบขายของการศึกษา วิธีการ
ดังกลาวจะเริ่มสัมภาษณจากผูใหสัมภาษณคนใดคนหนึ่งกอนแลวจึงสัมภาษณคนอื่นๆ โดยการแนะนํา
เชื่อมโยงตอไปอีกจนขอมูลมีความซ้ํากันจนเกิดเปนแบบแผนรวมจนสามารถที่จะนําไปสูการสรางทฤษฎี
และอธิบายการรับรูโอกาสในการกระทําผิดดังกลาว ดวยความสมัครใจไดอยางชัดเจน แมจะสัมภาษณ
คนอื่นๆ อีกขอมูลที่ไดก็จะมีลักษณะเดียวกัน (Glaser, 1978 อางถึงใน จงจิตต โศภณคณาภรณ, 2538)
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
ตัวแปรอิสระ จะเปนการศึกษาถึงหนาที่ความรับผิดชอบ อัตราโทษของความผิด และการ
รับรูความเสี่ยงในการถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษ
ตัวแปรตาม ไดแก โอกาสในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาของเจาหนาที่ตาํ รวจ
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวางขั้นตอนการศึกษาไวดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาของการ
วิจัย เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยใหมีความเปนไปได และเกิดประโยชนมากที่สุด
2. สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตํารวจและประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา ผูวิจัย
ไดทําหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑเพื่อขอเก็บขอมูลในเรือนจําแตแหงที่จะเก็บขอมูลกอน หลังจากที่
กรมราชทัณฑตอบหนังสือกลับมาแลว ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเรือนจําแตละแหงเพื่อขอ
อนุญาตเขาไปกับขอมูล นอกจากนั้นยังจะตองประสานงานกับเจาหนาที่เรือนจําที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อจะเขาไปพบกับผูกระทําผิดพรอมทั้งชี้แจงใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของ
ผูวิจัย และวัตถุประสงคการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ หลังจากนั้นจึงทําการเก็บขอมูลโดยใชเวลาในการเก็บ
ขอมูลทั้งสิ้นประมาณ 1 เดือน ซึ่งจากการสํารวจเบื้องตนนี้ไดชี้นําแนวทางใหผูวิจัยเห็นความเปนไปได
และประโยชนจากการใช snowball technique กับผูที่ถูกสัมภาษณที่จะเปนกรณีศึกษา ผูวิจัยไดรับความ
รวมมืออยางดีในการพูดคุย เต็มใจที่จะตอบคําถาม และจะนําไปสูการเชื่อมโยงตอไปที่คนอื่นๆ อีก
3. หลังจากไดคนควาทางเอกสาร และไดสํารวจกลุมตัวอยางดังกลาวเพื่อหาแนวทางเบื้องตน
แลว ผูวิจัยไดประมวลความคิดนับตั้งแตความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการศึกษาปญหาที่จะ
ศึกษา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับแนวคิดทฤษฎีที่นําไปสูกรอบความคิดในการศึกษา รวมถึงวิธีการ
ดําเนินการศึกษา และเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. สรางแนวคําถามในแบบสอบถาม โดยแนวคําถามจะมีเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการ
วิจัย และปจจัยที่ชี้วัดชองโอกาสในการกระทําผิด นอกจากนี้แลวยังมีคําถามเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง
ของในแตละกลุม หลังจากที่ตั้งประเด็นคําถามที่จะทําการเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยไดนําเสนออาจารยที่
ปรึกษาและกรรมการปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไข จากนั้นผูวิจัยไดนําแนวคําถามที่ได
ปรับปรุงแล วไปทดลองใชกับผูถูกศึกษาเพื่อดูวาผูถูกศึกษาจะมี ความเขา ใจและปฏิกิริยาอยางไรเมื่อ
ถูกสัมภาษณดวยคําถามดังกลาวซึ่งไดนํามาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณอีกครั้งกอนนําไปใชจริง
5. ในการปฏิบัติภาคสนาม ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงปริมาณผสมกับเชิงคุณภาพกับกลุมตัวอยาง
ที่เปนเจาหนาที่ตํารวจและประชาชนที่กระทําผิด การดําเนินการโดยรวมแลว ไดรับความสะดวกเปน
อยางมาก เนื่องจากไดรับการดูแลจากเจาหนาที่เรือนจําซึ่งไดพาผูวิจัยเขาไปสัมภาษณชั้นในสุดที่กลุม
ตัวอยางใชเปนสถานที่พักผอน ทําใหสามารถมองเห็นความเปนอยูประจําได นอกจากนี้แลวในการ
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สัมภาษณยังไดรับความเปนกันเองจากผูใหสัมภาษณ ในระหวางการสัมภาษณผูวิจัยไดสังเกตเห็นทาทาง
และความรูสึกที่แสดงออกมา รวมทั้งความนึกคิดตางๆ ที่มีตอยาบา ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา
ในอดี ตอย า งเปดเผย ในส วนของกลุมตั วอยา งที่เป นประชาชนแล ว มักจะระบายความรูสึกภายในใจ
เกี่ยวกับสาเหตุที่กระทําผิด ซึ่งมีทั้งรับสารภาพวาตนเองกระทําผิดและกลาวหาผูอื่นโดยเฉพาะเจาหนาที่
ตํารวจวาเปนสาเหตุสําคัญใหกระทําผิดออกมาอยางเปดเผย แตอยางไรก็ตามผูวิจัยไดมองเห็นบางสิ่ง
บางอยาง ที่ผูใหสัมภาษณไมตองการที่จะบอกหรือเปดเผยตอผูวิจัย
6. เตรี ย มการวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยทุ ก ครั้ ง หลั ง จากสั ม ภาษณ ผู วิ จั ย ได นํ า กลั บ มาเขี ย น
รายละเอียดเพื่อความสมบูรณจากโนตยอที่ทําไว แลวเก็บขอมูลเหลานี้ไวในแฟมขอมูล
7. วิเคราะหขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดเปนหมวดหมู ตามประเด็นที่
ตองการศึกษา (code mapping) ดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Spss ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลก็
คือการใหความหมายแกขอมูลที่ไดมาแลวจึงนําไปเชื่อมโยงเขาสูการสรางขอเสนอเชิงทฤษฎีตอไป การ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยคํานึงถึงความเที่ยงตรง และความ เชื่อถือไดของขอมูลอยางมีความรับผิดชอบและ
ซื่อสัตยในการทํางาน เพื่อสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานโดยบรรยายลักษณะของ ปรากฏการณ เพื่อ
เกิดความเขาใจในกระบวนการของการรับรูชองโอกาสในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเหลานี้
3.4 การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล
3.4.1 สําหรับการวิเคราะหและการประมวลผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้ง 150 ชุดนั้น
หลังจากผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับแลว
ผูวิจัยจึงไดทําการบันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงในแบบรหัส (Coding Sheet) จากนั้นผูวิจัยไดนํา
ขอมูลที่มีอยูไปประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS/PC (Statistic Package For
Social Science) ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยในการวิเคราะหขอมูลประมวลผลขอมูล และจัดทํา
ตารางวิเคราะหทางสถิติ
เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
และสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1) วิเคราะหเพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง และนําเสนอในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง
2) วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธเพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ที่ไดตั้งไว พรอมทั้ง
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
3) วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
พรอมทั้ง
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
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3.4.2 ในสวนของขอมูลผูวิจัยไดใชวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผสมกัน เพื่อใหเขาถึง
ขอมูลอยางใกลชิด โดยผูวิจัยไดสรางความสัมพันธที่ดีกับผูถูกศึกษาจนไดรับความไววางใจ เพื่อใหมี
พื้นฐานแหงความสัมพันธอันดี (good – rapport) การเก็บขอมูลอยูในบริบทที่เปนสภาพธรรมชาติของ
แหลงขอมูล (apparent validity) เครื่องมือเก็บขอมูลที่สําคัญ (instrumental validity) คือ วิธีการสังเกต
และการสัมภาษณระดับลึก
วิธีการสังเกตชวยใหผูวิจัยทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุมคนที่เปนเปาหมายของการ
ศึกษา การไดมีโอกาสเขาไปสังเกตในชวงระยะเวลาหนึ่งสามารถทดสอบความถูกตอง แมนยําของคําตอบ
หรือขอมูลตางๆ ได เชน ในขั้นของการสัมภาษณบางรายจะใหสัมภาษณวา ตนถูกกลั่นแกลงจากผูบังคับ
บัญชาหรือพรรคพวกเพื่อนฝูง บางรายใหสัมภาษณวา ตนเองไมไดกระทําผิด แตไปดวยกันกับผูกระทํา
ผิดขณะถูกจับกุม บางรายใหสัมภาษณวา ตนเองไมไดกระทําผิด แตผกู ระทําผิดตัวจริง รอดพนจากการ
ถูกจับกุมเพราะอิทธิพลบารมีตางๆ บางรายโดยเฉพาะประชาชนมักใหสัมภาษณวา ไดมีเจาหนาที่ตํารวจ
นํายาบามาใหจําหนายโดยจะแลกเปลี่ยนกับการไดเสพยา เปนตน แตเมื่อผูวิจัยไดสังเกตเห็นสีหนาและ
ถอยคําของคําตอบซึ่งเปนนัย บงบอกวายังมีบางสิ่งซอนอยู ซึ่งเมื่อผูวิจัยไดใชการตะลอมถาม (probe)
จนในที่สุดก็ไดความจริงและหลังจากนั้นเจาหนาที่ตาํ รวจ และประชาชน รายดังกลาวก็จะพูดถึงเรื่องการ
กระทําผิดยาเสพติดอยางเปดเผย
3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําวิธีการทางสถิติมาใชอธิบายถึงลักษณะของกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย ตลอดจนอธิบายโอกาสในการกระทําผิดของกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. การวิเคราะหเพื่ออธิบายถึงขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ซึ่งวิธกี ารทางสถิติทใี่ ช ไดแก
ความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage) เพื่อบรรยายและพรรณาลักษณะทั่วไป รวมทั้งขอมูลจาก
คําตอบในแบบสอบถามของสวนที่ 1 และ 3 ของกลุมตัวอยาง (Thick Description) เพื่อใชในการ
เปรียบเทียบและดูการกระจายของขอมูล โดยการนําเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequencies)
2. การวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ขอ 1 - 12 โดยวิธีการทางสถิติ ไดแก การทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชสถิติ
t – test และการทดสอบคาไคสแควร (Chi – square) ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธโดยใชระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 โดยดูจากตาราง (Crosstabulation) สูตรทั่วไปของไคสแควร คือ
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X2 = (0 – E)2
E
เมื่อ

0 = คาของขอมูลที่รวบรวมได (observed Value)
E = คาของขอมูลที่คาดวาจะเปน (expected Value)
E =
r x k/N หมายความวา คํานวณไดจากผลคูณของแตละ r ตามแถว (row) และแตละ
คา k ตามสดมภ (column) หารดวยจํานวนทั้งหมด
3. การทดสอบสมมติฐานทางเดียว (One tailed test) และสองทาง (One way tailed test)
เนื่องดวยผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานครั้งนี้เปนแบบมีทิศทาง (Directional Hypothesis) โดยเลือกเทคนิคทาง
สถิติที่จะใชในการทดสอบ (Selecting the Statistical technique) คือ t – test ในการทดสอบโดยใช
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 การอานคาวิกฤติ itical Value) อานคาวิกฤติจากตารางแจกแจงคา t คาสถิติที่
คํานวณไดตกอยูในบริเวณหรือเขตวิกฤติ (หมายความถึง คาที่คํานวณไดมีคานั้น เปนไปตามสมมุติฐานที่
ตั้งไว สถิติที่ใช t – test ซึ่งมีสูตร ดังนี้

t

xH - xL
s2H s2L

=

nH nL
nH = nL = n
ฉะนั้น t

=

xH - xL
s2H s2 L
n

เมื่อ

xH
xL
s2H
s2 L

=

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง

=

คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา

=

คะแนนแปรปรวนของคะแนนในกลุมสูง

=

คะแนนแปรปรวนของคะแนนในกลุมต่ํา

nH
nL

=
=

จํานวนผูตอบในกลุมสูง
จํานวนผูตอบในกลุมต่ํา

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในบทนี้ผูศึกษาจะนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษา และผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว โดยจะ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายทายตารางโดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนการนําเสนอจํานวนและรอยละขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดแก จํานวนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา การรับรูความเสี่ยงตอการถูกจับกุม ถูกสงฟองดําเนินคดี และถูกศาลตัดสิน
ลงโทษ การใหลําดับความสําคัญของโอกาสในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจในแตละสายงาน
รวมทั้งโอกาสในการกระทําผิดมากที่สุด และนอยที่สุดในแตละขอหา
สวนที่ 2 เปนการนําเสนอขอมูลจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับโอกาสที่จะถูก
จับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษ
สวนที่ 3 เปนการนําเสนอขอมูลพิเศษเพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ 1
สวนที่ 4 เปนการนําเสนอขอมูลผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาทั้ง 15 ขอ
สวนที่ 1 เปนการนําเสนอขอมูลจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา การรับรู
ของกลุมตัวอยางวาจะตองเสี่ยงตอการถูกจับกุม ถูกสงฟองดําเนินคดี และถูกศาลตัดสินลงโทษ การให
ลําดับความสําคัญของโอกาสในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจแตละสายงาน รวมทั้งโอกาสในการ
กระทําผิดมากที่สุดและนอยที่สุดในแตละขอหา
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ตารางที่ 4.1
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง
ประเภทของกลุมตัวอยาง
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่โดยตรง
เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรง
เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิด
ประชาชนที่กระทําผิด
รวม

จํานวน (คน)
40
30
40
40

รอยละ
26.7
20.0
26.7
26.7

150

100.0

จากตารางที่ 4.1
พบวากลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่โดยตรง เจาหนาที่
ตํารวจที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา และประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา มีจํานวนเทากันคือ 40 ราย
คิดเปนรอยละ 26.7 สวนที่เหลือเปนเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับยาบาจํานวน 30
ราย คิดเปนรอยละ 20.0
ตารางที่ 4.2
จํานวนและรอยละของการรับรูความเสี่ยงตอการถูกจับกุม ถูกสงฟองดําเนินคดี และถูกศาลตัดสินลงโทษ
ชนิดของความเสี่ยง
ถูกจับกุม
ถูกสงฟองดําเนินคดี
ถูกศาลตัดสินลงโทษ

นอยมาก
6
(4.0 %)
2
(1.3 %)
1
(0.7 %)

ระดับของการรับรูความเสี่ยง
คอนขางนอย คอนขางมาก
13
52
(8.7 %)
(34.7 %)
12
39
(8.0 %)
(26.0 %)
12
40
(8.0 %)
(26.7 %)

รวม
มาก
79
(52.7 %)
97
(64.7 %)
97
(64.7 %)

150
(100.0 %)
150
(100.0 %)
150
(100.0 %)
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จากตารางที่ 4.2 พบวาการรับรูความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมของกลุมตัวอยางนั้น สวนใหญอยูใน
ระดับมาก และคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 87.4 ในสวนของการรับรูความเสี่ยงที่จะถูกสงฟองดําเนินคดี
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับมาก และคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 90.7 สําหรับการรับรู
ความเสี่ยงที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับมาก และคอนขางมาก
คิดเปนรอยละ 91.4
โดยภาพรวมแลวผูตอบสวนใหญกวารอยละ 85 รับรูวาการกระทําผิดในขอหาตางๆ เกี่ยวกับยาบา
เปนเรื่องที่เสี่ยงภัยอยูมากทีเดียว
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ตารางที่ 4.3
จํานวนและรอยละของการใหลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตํารวจในสายงานตางๆ เกี่ยวกับ
โอกาสในการกระทําผิดของกลุมตัวอยาง
เจาหนาที่ตํารวจใน
สายงานตางๆ
สายสืบสวน
สายปองกันปราบปราม
สายสอบสวน
สายจราจร
สายธุรการ
รวม

1
44
(29.3 %)
99
(66.0 %)
1
(0.7 %)
3
(2.0 %)
3
(2.0 %)
150
(100.0 %)

2
86
(57.3 %)
42
(28.0 %)
20
(13.3 %)
1
(0.7 %)
1
(0.7 %)
150
(100.0 %)

ลําดับความสําคัญ
3
4
16
1
(10.7 %)
(0.7 %)
4
4
(2.7 %)
(2.7 %)
86
34
(57.3 %)
(22.7 %)
39
89
(26.0 %)
(59.3 %)
5
22
(3.3 %)
(14.7 %)
150
150
(100.0 %) (100.0 %)

5
3
(2.0 %)
1
(0.7 %)
10
(6.7 %)
18
(12.0 %)
118
(78.7 %)
150
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.3 พบวาผูตอบสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันอยางชัดเจนใน 2 กรณีดวยกัน
คือ ไดจัดลําดับความสําคัญของตํารวจสายปองกันปราบปรามวามีโอกาสที่จะกระทําผิดไดมากเปนอันดับ
หนึ่ง และจัดลําดับความสําคัญของตํารวจสายธุรการไวอยูอันดับทายสุด สวนการจัดลําดับความสําคัญของ
ตํารวจสายอื่นก็อยูในลักษณะคลายคลึงกัน
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ตารางที่ 4.4
จํานวนและรอยละของการใหลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตํารวจในสายงานตางๆ เกี่ยวกับโอกาสใน
การกระทําผิดของเจาหนาทีต่ ํารวจที่ปฏิบตั ิหนาที่โดยตรง
เจาหนาที่ตํารวจใน
สายงานตางๆ
สายสืบสวน
สายปองกันปราบปราม
สายสอบสวน
สายจราจร
สายธุรการ
รวม

1
5
(12.5 %)
34
(85.0 %)
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
5
(1.0 %)
40
(100.0 %)

2
25
(62.5 %)
6
(15.0 %)
9
(22.5 %)
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
40
(100.0 %)

ลําดับความสําคัญ
3
4
8
1
(20.0 %)
(2.5 %)
0
0
(0.0 %)
(0.0 %)
19
9
(47.5 %)
(22.5 %)
11
22
(27.5 %)
(55.0 %)
2
8
(5.0 %)
(20.0 %)
40
40
(100.0 %) (100.0 %)

5
1
(2.5 %)
0
(0.0 %)
3
(7.5 %)
7
(17.5 %)
29
(72.5 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.4 พบวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงไดจัดลําดับโอกาสในการ
กระทําผิดของเจาหน าที่ตํารวจฝายตางๆ รวมทั้งตัวเองดวยไวคอนขา งจะสอดคลองกั นมาก กล าวคือ
ไดจัดลําดับสายปองกันปราบปรามและสายธุรการไวแบบเดียวกันกับกลุมตัวอยางทั้งหมด อยางไรก็ดี
เนื่องจากผูตอบในกรณีนี้เปนเจาหนาที่ๆปฏิบัติหนาที่โดยตรง ความสอดคลองในกรณีของการจัดลําดับ
ความสําคัญใหกับสายปองกันปราบปรามจึงมีมากกวากรณีกลุมตัวอยางทั้งหมด (85.0% เทียบกับ 66.0%)
อยางไรก็ตาม ความสอดคลองในกรณีจัดลําดับสายธุรการไมแตกตางไปจากการจัดลําดับของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญ (72.5 เทียบกับ 78.7)
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ตารางที่ 4.5
จํานวนและรอยละของการใหลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตํารวจสายงานตางๆ เกี่ยวกับ
โอกาสกระทําผิดของเจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบัติหนาที่ไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับยาบา
เจาหนาที่ตํารวจใน
สายงานตางๆ
สายสืบสวน
สายปองกันปราบปราม
สายสอบสวน
สายจราจร
สายธุรการ
รวม

1
5
(16.7 %)
21
(70.0 %)
1
(3.3 %)
2
(6.7 %)
1
(3.3 %)
30
(100.0 %)

2
22
(73.3 %)
6
(20.0 %)
2
(6.7 %)
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
30
(100.0 %)

ลําดับความสําคัญ
3
4
2
0
(6.7 %)
(0.0 %)
0
2
(0.0 %)
(6.7 %)
14
9
(46.7 %)
(30.0 %)
13
14
(43.3 %)
(46.7 %)
1
5
(3.3 %)
(16.7 %)
30
30
(100.0 %) (100.0 %)

5
1
(3.3 %)
1
(3.3 %)
4
(13.3 %)
1
(3.3 %)
23
(76.7 %)
30
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.5 เจาหนาที่ตํารวจผูซึ่งไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรง จัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการกระทําความผิดไมสูจะแตกตางไปจากการจัดลําดับของเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่โดยตรง
เทาไรนัก แตถาพิจารณากรณีของสายธุรการแลว จะเห็นไดวามีผูจัดลําดับแรกใหเพียง 1 รายเทานั้น ทั้งนี้
คงเปนเพราะวาผูตอบเปนผูที่อยูในสายธุรการดวย จึงทราบดีวางานธุรการไมมีอะไรเกี่ยวของกับปญหา
ยาบา ซึ่งก็ยอมมองไมคอยเห็นโอกาสในการกระทําผิด
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ตารางที่ 4.6
จํานวนและรอยละของการใหลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตํารวจในสายงานตางๆ เกี่ยวกับโอกาสใน
การกระทําผิดของเจาหนาทีต่ ํารวจที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา
เจาหนาที่ตํารวจใน
สายงานตางๆ
สายสืบสวน
สายปองกันปราบปราม
สายสอบสวน
สายจราจร
สายธุรการ
รวม

1
14
(35.0 %)
26
(65.0 %)
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
40
(100.0 %)

2
20
(50.0 %)
13
(32.5 %)
7
(0.0 %)
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
40
(100.0 %)

ลําดับความสําคัญ
3
4
6
0
(15.0 %)
(0.0 %)
1
0
(2.5 %)
(0.0 %)
25
7
(62.5 %)
(17.5 %)
7
28
(17.5 %)
(70.0 %)
1
5
(2.5 %)
(12.5 %)
40
40
(100.0 %) (100.0 %)

5
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
2
(5.0 %)
5
(12.5 %)
33
(82.5 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.6 ขอมูลที่ไดจากเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบาแสดงใหเห็นวาผูตอบ
มีประสบการณที่ทําใหการจัดลําดับความสําคัญใกลเคียงกับความเปนจริงไดมากที่สุด และเปนการยืนยัน
อีกครั้งหนึ่งวาเจาหนาที่ตํารวจสายสืบสวนและปองกันปราบปรามมีโอกาสกระทําความผิดเกี่ยวกับยาบา
ไดมากที่สุด และเจาหนาที่สายธุรการมีโอกาสกระทําความผิดเกี่ยวกับยาบาไดนอยที่สุด
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ตารางที่ 4.7
จํานวนและรอยละของการใหลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตํารวจในสายงานตางๆ เกี่ยวกับโอกาส
ในการกระทําผิดของประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา
เจาหนาที่ตํารวจใน
สายงานตางๆ
สายสืบสวน
สายปองกันปราบปราม
สายสอบสวน
สายจราจร
สายธุรการ
รวม

1
20
(50.0 %)
18
(45.0 %)
0
(0.0 %)
1
(2.5 %)
1
(2.5 %)
40
(100.0 %)

2
17
(42.5 %)
19
(47.5 %)
2
(5.0 %)
1
(2.5 %)
1
(2.5 %)
40
(100.0 %)

ลําดับความสําคัญ
3
4
0
0
(0.0 %)
(0.0 %)
3
2
(7.5 %)
(5.0 %)
28
9
(70.0 %)
(22.5 %)
8
25
(20.0 %)
(62.5 %)
1
4
(2.5 %)
(10.0 %)
40
40
(100.0 %) (100.0 %)

5
1
(2.5 %)
0
(0.0 %)
1
(2.5 %)
5
(12.5 %)
33
(82.5 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.7 พบวากลุมตัวอยางที่เปนประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบาสวนใหญใหความ
สําคัญ กับเจา หนาที่ตํารวจในสายสืบสวนและสานปองกันปราบปรามใน 2 ลําดับแรกมากที่ สุด และ
ใหความสําคัญกับเจาหนาที่สายธุรการนอยที่สุดเหมือนกับเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําความผิดจะมีความแตกตาง
กันอยูบางก็เปนรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายของตัวเลขขอมูล
สรุปรวมความในดานความหมายของขอมูลในตารางที่ 4.3 ถึง 4.7 แลวก็จะเปนดังนี้คือ ผูตอบ
สวนใหญในกลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันคอนขางมากในเรื่องโอกาสของการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาบาในหมูของเจาหนาที่ตํารวจในสายงานตางๆที่ผูวิจัยไดจําแนกไวโดยมีเจาหนาที่สายปองกัน
ปราบปรามมีโอกาสในการกระทําผิดมากเปนอันดับแรกตามมาดวยเจาหนาที่สายสืบสวน และเจาหนาที่
สายธุรการมีโอกาสนอยที่สุด
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ตารางที่ 4.8
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่มีโอกาสกระทําผิดมากที่สุด และนอยที่สุด
ในแตละขอหา
ขอหา
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
เสพ
ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20 กรัม
จํา หน าย หรือ มีไ ว ในครอบครองเพื่อ จํา หน า ย ปริ มาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
รวม

โอกาสกระทําผิด
มากที่สุด
นอยที่สุด
7
71
(4.7 %)
(47.3 %)
94
12
(62.7 %)
(8.0 %)
15
6
(10.0 %)
(4.0 %)
16
9
(10.7 %)
(6.0 %)
2
7
(1.3 %)
(4.7 %)
16
45
(10.7 %)
(30.0 %)
150
150
(100.0 %)
(100.0 %)

ตารางที่ 4.8 จากการสอบถามในเรื่องที่ขอหาหรือการกระทําผิดชนิดใดที่ผูตอบคิดวามีโอกาส
ในการกระทําผิดมากที่สุดนั้น ปรากฏวาสวนใหญใหความเห็นวา การเสพยานาจะมีโอกาสกระทํา
ไดมากที่สุดและเกือบครึ่งเห็นวามีโอกาสนอยที่สุดในกรณียุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ อยางไรก็ดีขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูตอบนอยรายที่ทราบวามีขอหาเรื่องยุยงใหเสพอยูในกฎหมายดวย ดังนั้นถาไมนับรวมกรณีนี้
เขาไวดวย ก็จะพบวาการผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย จะเปนการกระทําผิดที่มีโอกาสนอยกวา
การกระทําผิดอยางอื่น และถาจะวิเคราะหดูในภาพรวมแลว การกระจายของคะแนนไมสูจะเปนแบบแผน
เทาไรนัก ทําใหผูวิจัยตองลงความเห็นวา ในกรณีโอกาส “มากที่สุด”นั้น ประสบการณสวนตัวของผูตอบ
เกือบรอยละ 11 (ขอหาสุดทาย) ทําใหเกิดความไมสอดคลองกับ “ความนาจะเปน” สําหรับกรณีโอกาส
“นอยที่สุด” นั้น คําตอบคอนขางจะสอดคลองกับ “ความนาจะเปน”
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สวนที่ 2 การนําเสนอขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวการโอกาสตอการถูกจับกุม ดําเนินคดี
ตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษ
2.1 เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบตั ิหนาที่เกี่ยวของโดยตรง
ตารางที่ 4.9
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกจับกุมในแตละขอหา

ขอหา
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ

นอยมาก

25
(62.5 %)
เสพ
7
(17.5 %)
5
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (12.5 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
6
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (15.0 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
8
(20.0 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
15
จําหนาย
(37.5 %)

โอกาสในการถูกจับกุม
คอนขาง
คอนขาง
นอย
มาก
13
1
(32.5 %)
(2.5 %)
9
9
(22.5 %)
(22.5 %)
9
18
(22.5 %)
(45.0 %)

มาก

รวม

1
(2.5 %)
15
(37.5 %)
8
(20.0 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

10
(25.0 %)

19
(47.5 %)

5
(12.5 %)

40
(100.0 %)

22
(55.0 %)
13
(32.5 %)

6
(15.0 %)
5
(12.5 %)

4
(10.0 %)
7
(17.5 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
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การกระจายตั ว ของตั ว เลขข อ มู ล เป น แบบแผนที่ ส อดคล อ งกั บ ความเป นจริ ง หรื อ “ความ
นาจะเปน” โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อแยกเอากรณี “ยุยงสงเสริม” ออกไปตางหากแลวความสอดคลองเกือบจะ
เต็ ม ร อ ยเปอร เ ซนต สํ า หรั บ กรณี ค วามผิ ด หรื อ ข อ หาส ว นที่ เ หลื อ นั้ น ก็ เ ห็ น ได ชั ด เจนเช น เดี ย วกั น ว า
การกระทําผิดแบบธรรมดาสามัญมีโอกาสที่จะถูกจับกุมไดมากกวาความผิดที่เกี่ยวกับการผลิตนําเขาและ
การผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย อนึ่ง นาสังเกตวาผูตอบสวนใหญเห็นการผลิตนําเขายาบามีโอกาส
จะถูกจับกุมไดนอยกวากรณี “ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย”
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ตารางที่ 4.10
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในแตละขอหา
โอกาสถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอหา
นอยมาก ค อ น ข า ง ค อ น ข า ง
มาก
นอย
มาก
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
23
13
3
1
(57.5 %) (32.5 %)
(7.5 %)
(2.5 %)
เสพ
4
11
10
15
(10.0 %) (27.5 %)
(25.0 %) (37.5 %)
3
9
18
10
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
(22.5 %)
(45.0 %) (25.0 %)
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (7.5 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
6
16
13
5
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
(40.0 %) (15.0 %)
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (12.5 %) (32.5 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
8
21
4
7
(20.0 %) (52.5 %)
(10.0 %) (17.5 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
14
13
6
7
จําหนาย
(35.0 %) (32.5 %)
(15.0 %) (17.5 %)

รวม
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.10 พบวาในขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ
โดยตรงสวนใหญ ตอบวาโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีนอยมากและคอนขางนอยรวมกันแลวถึงรอยละ 90
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 62.5
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญรอยละ 70 ตอบวา
คอนขางมากและมาก
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 55.0 นาสังเกตวาในกรณีนี้เกือบครึ่งเห็น
วาโอกาสถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย มีนอยและคอนขางนอย
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ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา คอนขางนอยนาสังเกตวาในกรณีนี้เกือบครึ่งเห็นวา
โอกาสถูกดําเนินคดีตามกฎหมายมีนอยและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 72.5
ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญตอบวา นอยมากและนอย คิดเปนรอยละ
67.5
โดยภาพรวมแลว พอจะลงความเห็นไดวาผูตอบรับรูเรื่องโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได
ใกลเคียงกับความเปนจริงคอนขางมาก และก็มีขอนาสังเกตเชนเดียวกันวา สําหรับการกระทําผิดในขอหา
“ผลิต นําเขา” นั้น โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีมีนอยกวากรณี “ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย” ซึ่งก็จะเปน
แบบเดียวกันกับเรื่องโอกาสที่จะถูกจับกุม
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ตารางที่ 4.11
จํานวนและรอยละของโอกาสที่ศาลตัดสินลงโทษในแตละขอหา

ขอหา
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ

นอยมาก

21
(52.5 %)
เสพ
2
(5.0 %)
2
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (5.0 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
3
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (7.5 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
5
(12.5 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
17
จําหนาย
(42.5 %)

โอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ
ค อ น ข า ง ค อ น ข า ง
นอย
มาก
17
1
(42.5 %)
(2.5 %)
8
13
(20.0 %)
(32.5 %)
11
20
(27.5 %)
(50.0 %)

มาก

รวม

1
(2.5 %)
17
(42.5 %)
7
(17.5 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

13
(32.5 %)

16
(40.0 %)

8
(20.0 %)

40
(100.0 %)

19
(47.5 %)
8
(20.0 %)

7
(17.5 %)
6
(15.0 %)

9
(22.5 %)
9
(22.5 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.11 พบวาในขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ เจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของโดยตรง
สวนใหญ ตอบวา นอยมาก และมาก คิดเปนรอยละ 95.0
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 62.5
ในข อ หาครอบครองปริ ม าณคํ า นวณเป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไ ม ถึ ง 20
กรั ม ส ว นใหญ ต อบว า
คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 68.0
ในขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 60.0
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา คอนขางนอยและนอย คิดเปนรอยละ 60.0
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ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญตอบวา นอยมากและนอย คิดเปน
รอยละ 62.5
โดยภาพรวมแลว ขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นวาคําตอบในเรื่องโอกาสที่จะถูกศาลพิพากษาโทษ
สอดคลองกับความเปนจริงอยูไมนอย
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2.2 เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรง
ตารางที่ 4.12
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกจับกุมในแตละขอหา
โอกาสที่จะถูกจับกุม
ขอหา
นอยมาก ค อ น ข า ง ค อ น ข า ง
มาก
นอย
มาก
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
22
8
0
0
(73.3 %) (26.7 %)
(0.0 %)
(0.0 %)
เสพ
1
6
12
11
(3.3 %)
(20.0 %)
(40.0 %) (36.7 %)
4
6
13
7
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
(43.3 %) (23.3 %)
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (13.3 %) (20.0 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
9
7
10
4
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
(23.3 %) (30.0 %)
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (13.3 %) (33.3 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
7
17
3
3
(23.3 %) (56.7 %)
(10.0 %) (10.0 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
10
13
6
1
จําหนาย
(33.3 %) (43.3 %)
(20.0 %)
(3.3 %)

รวม
30
(100.0 %)
30
(100.0 %)
30
(100.0 %)

30
(100.0 %)
30
(100.0 %)
30
(100.0 %)
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จากตารางที่ 4.12 พบวาในขอหายุงยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของโดยตรงสวนใหญ ตอบวานอยมากและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 100.0 ขอมูลนี้ชี้ใหเห็นวา
ผูตอบไมทราบวามีขอหา “ยุยงสงเสริม”อยูในกฎหมายดวย
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 76.7
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญตอบวา
คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 66.6
ในขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางนอยและนอยมาก คิดเปนรอยละ 53.3
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา คอนขางนอยและนอยมาก คิดเปนรอยละ 80.0
ในขอหา ผลิต นําเข า ส งออก เพื่อ จําหนาย สวนใหญตอบว า นอยมากและคอนขางนอย
คิดเปนรอยละ 76.6
โดยภาพรวมแลว ขอมูลในตารางนี้แสดงใหเห็นความสอดคลองในคําตอบของเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหน าที่กับที่ไ มไดปฏิบั ติหนาที่เ กี่ยวของโดยตรงกั บยาบานั่นก็คือคดี “ผลิตนํ าเขา ” หรือ”ผลิต
สงออกเพื่อจําหนาย” โอกาสที่จะถูกจับกุมไปดําเนินคดีมีอยูนอยกวาคดีอ่นื ๆที่เหลือเปนอันมาก
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ตารางที่ 4.13
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในแตละขอหา
โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอหา
นอยมาก ค อ น ข า ง ค อ น ข า ง
มาก
นอย
มาก
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
22
8
0
0
(73.3 %) (26.7 %)
(0.0 %)
(0.0 %)
เสพ
1
7
11
11
(3.3 %)
(23.3 %)
(36.7 %) (36.7 %)
5
6
10
9
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
(33.3 %) (30.0 %)
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (16.7 %) (20.0 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
9
10
10
1
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
(33.3 %) (30.0 %)
(33.3 %)
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (3.3 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
8
13
5
4
(26.7 %) (43.3 %)
(16.7 %) (13.3 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
9
8
10
3
จําหนาย
(30.0 %) (26.7 %)
(33.3 %) (10.0 %)

รวม
30
(100.0 %)
30
(100.0 %)
30
(100.0 %)

30
(100.0 %)
30
(100.0 %)
30
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.13 พบวาในขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของโดยตรงสวนใหญ ตอบวา นอยมาก คอนขางนอย คิดเปนรอยละ 100.0
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา คอนขางมาก และคิดเปนรอยละ 73.4
ในข อ หาครอบครองปริ มาณคํ า นวณเป นสารบริ สุ ท ธิ์ ไ ม ถึง 20
กรัม ส ว นใหญ ต อบว า
คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 63.3
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 63.3
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ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา คอนขางนอยและนอยมาก คิดเปนรอยละ 80.0
ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญตอบวา คอนขางนอยและนอยมาก
คิดเปนรอยละ 56.7
โดยภาพรวมแลวขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่ผูซึ่งไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรง
กั บ เรื่ อ งยาบ า ประเมิ น โอกาสที่ ผู ก ระทํ า ผิ ด ในข อ หาต า งๆจะถู ก ดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมาย ต า งไปจาก
เจาหนาที่ๆเกี่ยวของโดยตรงอยูบางในบางกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งประเมินวากรณี “ผลิตนําเขา” โอกาส
ถูกดําเนินคดีมีนอยกวากรณี “ผลิตนําเขาสงออกเพื่อจําหนาย” อยูเปนอันมาก
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ตารางที่ 4.14
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษในแตละขอหา

ขอหา
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ

นอยมาก

17
(56.7 %)
เสพ
0
(0.0 %)
7
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (23.3 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
1
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (3.3 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
6
(20.0 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
7
จําหนาย
(23.3 %)

โอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ
ค อ น ข า ง ค อ น ข า ง มาก
นอย
มาก
12
0
1
(40.0 %)
(0.0 %)
(3.3 %)
9
10
11
(30.0 %)
(33.3 %) (36.7 %)
4
11
8
(13.3 %)
(36.7 %) (26.7 %)

30
(100.0 %)
30
(100.0 %)
30
(100.0 %)

รวม

7
(23.3 %)

11
(36.7 %)

11
(36.7 %)

30
(100.0 %)

10
(33.3 %)
9
(30.0 %)

4
(13.3 %)
5
(16.7 %)

10
(33.3 %)
9
(30.0 %)

30
(100.0 %)
30
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.14 พบวาในขอหายุงยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของสวนใหญตอบวา นอยมากและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 97.3
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 70.0
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญตอบวา คอน
ขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 63.4
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางมาก และมาก คิดเปนรอยละ 73.4
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา คอนขางนอย และนอยมาก คิดเปนรอยละ 53.3
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ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญตอบวา คอนขางนอย และนอยมาก
คิดเปนรอยละ 53.3
โดยภาพรวมแลว ขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่ผูซึ่งไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับ
เรื่องยาบา ประเมินโอกาสที่ผูกระทําผิดจะถูกศาลตัดสินลงโทษตางไปจากเจาหนาที่ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของโดยตรงอยูบางกรณี แตที่นาสังเกตก็คือเจาหนาที่ๆไมไดปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรง ประเมิน
ไววาผูกระทําผิดใน 2 ขอหาสุดทายนั้นสวนใหญจะมีโอกาสถูกศาลตัดสินลงโทษนอยกวาที่เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของโดยตรงประเมินไว อาจกลาวไดวาโอกาสดังกลาวเกือบจะครึ่งตอครึ่ง
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2.3 เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดในเรื่องยาบา
ตารางที่ 4.15
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกจับกุมในแตละขอหา

ขอหา
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ

นอยมาก

29
(72.5 %)
เสพ
3
(7.5 %)
9
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (22.5 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
2
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (5.0 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
10
(25.0 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
10
จําหนาย
(25.0 %)

โอกาสที่จะถูกจับกุม
คอนขาง
คอนขาง
นอย
มาก
9
0
(22.5 %)
(0.0 %)
0
17
(0.0 %)
(42.5 %)
4
12
(10.0 %)
(30.0 %)

มาก

รวม

2
(5.0 %)
20
(50.0 %)
15
(37.5 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

8
(20.0 %)

11
(27.5 %)

19
(47.5 %)

40
(100.0 %)

11
(27.5 %)
10
(25.0 %)

7
(17.5 %)
6
(15.0 %)

12
(30.0 %)
14
(35.0 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
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จากตารางที่ 4.15 พบวาในขอหายุงยงสงเสริมใหผูอื่นเสพเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิด สวนใหญ
ตอบวานอยมาก คอนขางนอยคิดเปนรอยละ 95.0
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 92.5
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญตอบวาคอน
ขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 67.5
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 75.0
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวานอยมากและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 47.5
ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ที่ตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ
50.0
โดยภาพรวมแลว ขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําความผิดในเรื่องยาบา
ประเมินโอกาสที่ผูกระทําผิดจะถูกจับกุมไวตางไปจากเจาหนาที่ตํารวจในสองกลุมแรกที่รายงานไปแลวอยู
คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจะแตกตางอยางเห็นไดชัดในกรณีขอหาเรื่องเสพยาบา และ “ผลิตนําเขา
สงออก เพื่อจํา หน าย” ซึ่งก็คงพอจะอธิบายไดวา เนื่ องมาจากประสบการณส วนตัว ของผู ตอบซึ่งเปน
ผูกระทําผิดเสียเอง
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ตารางที่ 4.16
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในแตละขอหา
โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอหา
นอยมาก ค อ น ข า ง ค อ นข า งมา มาก
นอย
ก
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
27
9
2
2
(67.5 %) (22.5 %)
(5.0 %)
(5.0 %)
เสพ
3
0
19
18
(7.5 %)
(0.0 %)
(47.5 %) (45.0 %)
7
6
11
16
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
(27.5 %) (40.0 %)
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (17.5 %) (15.0 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
20
12
6
2
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
(30.0 %) (50.0 %)
(15.0 %)
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (5.0 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
12
4
10
14
(30.0 %) (10.0 %)
(25.0 %) (35.0 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
9
9
6
16
จําหนาย
(22.5 %) (22.5 %)
(15.0 %) (40.0 %)

รวม
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.16 พบวาในขอหายุงยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิด สวนใหญ
ตอบวา นอยมาก คิดเปนรอยละ 90.0
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา คอนขางมาก และมาก คิดเปนรอยละ 92.5
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขาง
มากและมาก คิดเปนรอยละ 67.5
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 80.0
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 60.0
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ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญตอบวาคอนขางมากและมาก คิดเปน
รอยละ 55.0
โดยภาพรวมแลว ขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นไดเชนเดียวกันวา เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดนั้น
ประเมินโอกาสที่ผูกระทําผิดจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย แตกตางไปจากที่เจาหนาที่ตํารวจใน 2 กลุมแลว
เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี “ผลิตนําเขา” และ “ผลิตนําเขาสงออกเพื่อจําหนาย” ซึ่ง
สวนใหญ(ไมใชสวนนอย)ไดมีการประเมินวาโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีมีอยูมากทีเดียว
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ตารางที่ 4.17
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษในแตละขอหา

ขอหา
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ

นอยมาก

25
(62.5 %)
เสพ
3
(7.5 %)
2
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (5.0 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
2
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (5.0 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
10
(25.0 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
7
จําหนาย
(17.5 %)

โอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ
ค อ น ข า ง ค อ น ข า ง มาก
นอย
มาก
14
0
1
(35.0 %)
(0.0 %)
(2.5 %)
4
17
16
(10.0 %)
(42.5 %) (40.0 %)
6
18
14
(15.0 %)
(45.0 %) (35.0 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

รวม

8
(20.0 %)

14
(35.0 %)

16
(40.0 %)

40
(100.0 %)

4
(10.0 %)
4
(10.0 %)

9
(22.5 %)
8
(20.0 %)

17
(42.5 %)
21
(52.5 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.17 พบวาในขอหายุงยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิด สวนใหญ
ตอบวานอยมากและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 97.5
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 82.5
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขาง
มากและมาก คิดเปนรอยละ 80.0
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 75.0
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 65.0
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ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปน
รอยละ 72.5
โดยภาพรวมแลว ขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่ตํารวจผูกระทําผิดประเมินโอกาสที่จะ
ถูกศาลตัดสินลงโทษในทุกขอหาของการกระทําผิดสูงกวาการเสี่ยงในรูปแบบอื่น (ลวนแลวแตประเมินไป
ในทางเสี่ยงมาก) นอกจากนั้นยังประเมินแตกตางไปจากเจาหนาที่ตํารวจสองพวกแรกเปนอยางมากอีกดวย
ความแตกตางดังกลาวนี้ก็คงพอจะอธิบายดวยเรื่องประสบการณสวนตัวอีกเชนเดียวกัน
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2.4 ประชาชนที่กระทําผิดในเรื่องยาบา
ตารางที่ 4.18
จํานวนและรอยละของระดับของโอกาสที่จะถูกจับกุมในแตละขอหา

ขอหา
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ

นอยมาก

27
(67.5 %)
เสพ
2
(5.0 %)
0
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (0.0 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
0
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (0.0 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
11
(27.5 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
12
จําหนาย
(30.0 %)

ระดับโอกาสที่จะถูกจับกุม
คอนขาง
คอนขาง
นอย
มาก
7
2
(17.5 %)
(5.0 %)
3
12
(7.5 %)
(30.0 %)
8
21
(20.0 %)
(52.5 %)

มาก

รวม

4
(10.0 %)
23
(57.5 %)
11
(27.5 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

4
(10.0 %)

22
(55.0 %)

14
(35.0 %)

40
(100.0 %)

13
(32.5 %)
9
(22.5 %)

6
(15.0 %)
8
(20.0 %)

10
(25.0 %)
11
(27.5 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
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จากตารางที่ 4.18 พบวาในขอหายุงยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ประชาชนที่กระทําผิดสวนใหญ
ตอบวา นอยมากและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 85.0
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 87.5
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขาง
มากและมาก คิดเปนรอยละ 80.0
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 90.0
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา นอยมากและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 60.0
ในขอหา ผลิต นํ าเข า ส งออก เพื่อ จําหนาย สว นใหญตอบวา น อยมากและคอนขางนอย
คิดเปนรอยละ 52.5
โดยภาพรวมแลว ขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นวาประชาชนที่กระทําความผิดประเมินโอกาสที่จะ
ถูกจับกุมไปตามประสบการณของตนเองไววาอยูในระดับสูง 3 กรณี และระดับคอนขางต่ําอยู 3 กรณี ซึ่งก็
คลายคลึงกับการประเมินของเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําความผิด และแตกตางไปจากเจาหนาที่ตํารวจอีก 2
พวกที่ ไ มเ คยกระทํ า ความผิ ด (หรื อ บางคนเคยแต ไ ม มี ใ ครจั บ ผิด ได ) อย า งไรก็ ต ามมี ข อน า สั ง เกตว า
ประชาชนที่กระทําความผิดพวกนี้ประเมินความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมไวสูงมากในกรณีเสพ ครอบครอง
จําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย
อนึ่ ง ผู ต อบซึ่ ง กระทํ า ความผิ ด แบบธรรมดา(4 ข อ หาแรก)
อาจจะไม ค อ ยได พ บเห็ น
(ประสบการณในเรือนจํา) ผูกระทําผิดชนิดรายแรงอยาง 2 ขอหาหลัง จึงไดประเมินความเสี่ยงไวในทาง
นอยหรือคอนขางนอย
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ตารางที่ 4.19
จํานวนและรอยละของโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในแตละขอหา
ระดับโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอหา
นอยมาก คอนขาง
คอนขาง
มาก
นอย
มาก
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
26
9
2
3
(65.0 %) (22.5 %)
(5.0 %)
(7.5 %)
เสพ
2
3
12
23
(5.0 %)
(7.5 %)
(30.0 %) (57.5 %)
0
5
19
16
ผูครอบครองปริมาณคํานวณ
(12.5 %)
(47.5 %) (40.0 %)
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไม ถึ ง 20 (0.0 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
16
22
2
0
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
(55.0 %) (40.0 %)
(5.0 %)
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (0.0 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
8
11
7
14
(20.0 %) (27.5 %)
(17.5 %) (35.0 %)
ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ
7
7
9
17
จําหนาย
(17.5 %) (17.5 %)
(22.5 %) (42.5 %)

รวม
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.19 พบวาในขอหายุงยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ประชาชนที่กระทําผิดสวนใหญ
ตอบวานอยมากและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 87.5
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 87.5
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญตอบวา มากและ
คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 87.5
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางมากและมาก คิดเปนรอยละ 95.0
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา มาก โดยมีจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 52.5
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ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญตอบวาคอนขางมากและมาก โดยคิดเปน
รอยละ 65.0
โดยภาพรวมแลว ขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นวาประชาชนที่กระทําความผิดประเมินโอกาสที่
ผูกระทําความผิดจะถูกดําเนินคดีไวในระดับสูงในกรณีที่ตัวเองมีประสบการณโดยตรงได สวนกรณีที่เปน
ความผิดรายแรงที่กระทําลงโดยคณะบุคคลนั้น ประชาชนผูกระทําผิดประเมินไวไมคอยจะสูงเทาไรนัก
และเมื่อไดเปรียบเทียบกับการประเมินของเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําความผิดแลวก็ถือไดวาใกลเคียงกัน
มาก แตเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินของเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดกระทําความผิดอีก 2 พวกแลว จะเห็น
ความแตกตางกันไดคอนขางชัดเจน รวมทั้งการประเมินไปในทางมากและคอนขางมากในทุกขอหาดวย
(ยกเวนเรื่องการยุยงสงเสริมที่ผูตอบเกือบทั้งหมดไมทราบวาเปนขอหา)
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ตารางที่ 4.20
จํานวนและรอยละของระดับของโอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษในแตละขอหา
ระดับโอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ
ขอหา
นอยมาก คอนขาง
คอนขาง
มาก
นอย
มาก
ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
25
6
5
4
(62.5 %) (15.0 %)
(12.5 %) (10.0 %)
เสพ
5
5
9
21
(12.5 %) (12.5 %)
(22.5 %) (52.5 %)
0
5
17
18
ครอบครองปริ มาณคํ า นวณ
(12.5 %)
(42.5 %) (45.0 %)
เป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไ ม ถึ ง 20 (0.0 %)
กรัม
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
20
20
0
0
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
(50.0 %) (50.0 %)
(0.0 %)
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สา ร (0.0 %)
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นําเขา
5
8
5
22
(12.5 %) (20.0 %)
(12.5 %) (55.5 %)
ผลิต นําเขา สงออก
4
5
9
22
เพื่อจําหนาย
(10.0 %) (12.5 %)
(22.5 %) (55.0 %)

รวม
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

40
(100.0 %)
40
(100.0 %)
40
(100.0 %)

จากตารางที่ 4.20 พบวาในขอหายุงยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ประชาชนที่กระทําผิดสวนใหญ
ตอบวานอยมากและคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 77.5
ในขอหาเสพ สวนใหญตอบวามากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 75.0
ในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม สวนใหญตอบวา มากและ
คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 87.5
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนใหญตอบวา คอนขางมาก และ มาก คิดเปนรอยละ 100.0
ในขอหา ผลิต นําเขา สวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 68.0
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ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญตอบวาคอนขางมากและมาก คิดเปน
รอยละ 77.5
โดยภาพรวมแลวขอมูลในตารางนี้ชี้ใหเห็นวา ประชาชนผูกระทําผิดซึ่งกําลังตองโทษอยูใน
เรือนจํา ไดประเมินโอกาสที่ผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาจะถูกศาลตัดสินลงโทษไวสูงเทาๆกับโอกาสที่จะถูก
ดํา เนิ นคดี ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ไดประเมินเรื่ องการจําหนา ย หรือมีไวใ นครอบครองเพื่อ
จําหนายไวเต็มรอยเปอรเซ็นตไปในทางคอนขางมากและมากอยางละเทาๆกัน นอกจากนั้นเมื่อเปรียบ
เทียบกับการประเมินของเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิด และเจาหนาที่ตํารวจอีก 2 พวกที่ไมไดกระทําผิดแลว
ผลก็จะออกมาเหมือนกับที่ไดแปลความหมายไวแลวในตารางที่ 4.19 และ 4.20
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สวนที่ 3 เปนการนําเสนอขอมูลพิเศษเพื่อสนับสนุนสมมติฐานขอที่ 1ซึ่งเปนสมมติฐานหลัก
ตารางที่ 4.21
ผลการเปรียบเทียบการรับรูโอกาสในการกระทําผิดกับหนาที่ความรับผิดชอบ

โอกาสในการกระทําผิด

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

5.690
41.282
46.972

2
146
149

1.897
.283

6.708

.000

จากตารางที่ 4.21 เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนคาเฉลี่ยของโอกาสในการกระทําผิดของกลุม
ตัวอยางทั้ง 4 กลุมที่มีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน ซึ่งกลุมแรกก็คือ เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา กลุมที่ 2 คือ เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา
กลุมที่ 3 คือ เจาหนาที่ตํารวจกระทําผิดเกี่ยวกับยาบา และกลุมสุดทาย คือ ประชาชนกระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาบา ปรากฏวาโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางชัดเจน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเพื่อทราบความ
แตกตางเปนรายคู จึงไดทดสอบดวยวิธีการของเชฟเฟ ซึ่งผลการทดสอบปรากฏดังตารางที่ 4.22
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ตารางที่ 4.22
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางโอกาสในการกระทําผิดและหนาที่ความรับผิดที่ชอบของ
กลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมที่แตกตางกัน

คาเฉลี่ยของโอกาส
ในการกระทําผิด

โดยตรง
ไมโดยตรง
ตํารวจกระทําผิด
ประชาชนกระทําผิด

โดยตรง

Mean
2.387
2.425
2.712
2.848

2.387
3.843E-02
.325
.461*

ไมโดยตรง

2.425
-3.842E-02
.2866
.422*

ตร.กระทําผิด

2.712
-.325
-.286
.136

ประชาชน
กระทําผิด
2.848
-.461*
-.422*
-.136
-

* หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.22 เมื่อวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโอกาสในการกระทําผิดของกลุม
ตัวอยางทั้ง 4 กลุม ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกัน ตามวิธีการของเชฟเฟแลว ผลปรากฏวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งทางสถิติสามารถ ยอมรับความแตกตางไดเพียง 2 คู
ไดแก กลุมเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา กับกลุมประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาบา โดยกลุมประชาชนกระทําผิดมีคาเฉลี่ยของโอกาสกระทําผิดสูงกวากลุมเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวของโดยตรง และกลุมเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรง กับกลุมประชาชน
กระทําผิด โดยกลุมประชาชนกระทําผิดมีคาเฉลี่ยของโอกาสกระทําผิดสูงกวากลุม เจาหนาที่ตํารวจที่ไมได
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงเช น เดี ย วกั น ส ว นอี ก สองกลุ ม คื อ ประชาชนที่ ก ระทํ า ผิ ด กั บ ตํ า รวจที่
กระทําผิดรับรูเรื่องโอกาสไมแตกตางกัน ดังนั้นผลของการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติจึงเปนเครื่อง
ยืนยันถึงความถูกตองของการแปลความหมายโดยอาศัยคําตอบที่สอดคลองกัน (คารอยละ)ตามที่ปรากฏ
อยูในตารางที่ 4.3 ถึง 4.20
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สวนที่ 4 การพิสูจนสมมติฐานการศึกษา
ในสวนนี้ ผูศึกษานําเสนอผลการพิสูจนสมมติฐานทั้งหลักและรองรวม 15 ขอ ซึ่งผูศึกษาไดตั้งไว
ขางตน โดยจะหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันหรือไม หากมี
แลวมีระดับความสัมพันธมากหรือนอยเพียงใด และในบางกรณียังเปนการวิเคราะหความแตกตางระหวาง
กลุมผูตอบกลุมยอยอีกดวย
สถิติที่ใชทดสอบความสัมพันธนั้น ผูศึกษาใชสถิติ Pearson Chi-Square , Phi และ T-test
มาประกอบวิเคราะหดวย และเหตุผลที่ใช Phi มาประกอบวิเคราะหดวย เนื่องจากวาสถิติ Chi-Square
ไมอาจวัดความเขมของความสัมพันธได โดยวัดไดเพียงวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันหรือ
ไมเทานั้น ขณะที่สถิติ Phi นอกจากจะวัดไดวาตัวแปรมีความสัมพันธกันหรือไมแลวยังวัดระดับหรือความ
เขมขนของความสัมพันธไดดวย สําหรับการใช t-test ก็เพื่อวิเคราะหวาความแตกตางระหวางกลุมมี
นัยสําคัญหรือไม
การพิสูจนสมมติฐานหลักขอที่ 1 ซึ่งตั้งไววา “ เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรง
กับยาบา มีโอกาสกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาแตกตางไปจากเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรงกับ
ยาบา ” นั้น เปนเรื่องของการรับรูชองโอกาสในการกระทําผิดของกลุมตัวอยางยอย 2 กลุม ผลการทดสอบ
ปรากฏดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดของกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตาํ รวจ
ที่ปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวของโดยตรง และไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับยาบา
หนาที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวของโดยตรง
ไมเกี่ยวของโดยตรง

จํานวน
(ราย)
40
30

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.387
2.425

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
0.488
0.451

T

Sig.

- 0.337

0.737

จากขอมูลในตารางที่ 4.23 เห็นไดวาเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงมีคาเฉลี่ย
ของช อ งโอกาส 3 อย า ง คื อ โอกาสที่ จ ะถู ก จั บ กุ ม ดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมาย และถู กตั ดสิ น ลงโทษใน
เรื่องยาบาแตกตางไปจากคาเฉลี่ยของเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบาซึ่ง
หมายความวา โอกาสในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่โดยตรงสูงกวาโอกาสในการ
กระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรง อยางไรก็ตาม ความแตกตางที่เกิดขึ้นเปนความ
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แตกตางในเชิงคณิตศาสตรซึ่งไมสูจะแตกตางกันมากนัก แตหากพิจารณาความแตกตางหรือความสัมพันธ
นี้ทางสถิติ t-test แลว ก็ไมสามารถยอมรับไดเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนทางสถิติถึง 0.737 ซึ่งเกินกวา
ระดับ 0.05 ที่ผูศึกษากําหนดเอาไว นั่นแสดงใหเห็นวา การมีหรือไมมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ไม ไ ด ทํ า ให โ อกาสในการกระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาบ า แตกต า งกั น ดั ง นั้ น จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านข อ ที่ 1
นอกจากนั้ น ยั ง ได วิ เ คราะห แ ยกการรั บ รู ช อ งโอกาสออกเป น เรื่ อ งๆ ใน 3 เรื่ อ ง คื อ การกระทํ า ผิ ด
การถูกดําเนินคดี และการถูกลงโทษ ซึ่งผลก็ปรากฏออกมาเชนเดิม กลาวคือ ในแตละเรื่องไมพบความ
แตกตางระหวางเจาหนาที่ตํารวจใน 2 กลุมยอย
จะเห็นไดวาผลการพิสูจนสมมติฐานในขอ 1 นี้ สอดคลองกับผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง
โอกาสในการกระทําผิดกับหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม จากตารางที่
4.22 ซึ่งพบวาคาเฉลี่ยของโอกาสกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ
โดยตรงกับยาบาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา ถางานวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนของตํารวจใน 2 กลุม
ที่อยูในขายของการพิจารณาวา มีความรูความสนใจและประสบการณสวนตัวในเรื่องคดียาบาเหมือนหรือ
ตางกันอยางไรดวยแลว ก็นาจะเปนสวนชวยใหพิสูจนสมมติฐานไดรัดกุมยิ่งขึ้น (ดีกวาอาศัยขอมูลเกี่ยวกับ
การรับรูในเรื่องชองโอกาสแตเพียงอยางเดียว)
อนึ่ง กอนที่จะเสนอผลงานการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานหลักขอที่ 2 และสมมติ
ฐานรองขอที่ 2.1 - 2.10 ผูศึกษาไดตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วา ผูตอบเกือบทั้งหมดไมทราบวาในตัวบท
กฎหมายมี ข อ หายุ ย งส ง เสริ มให ผู อื่ น เสพรวมอยู ด ว ย ดั ง นั้ น คํ า ตอบที่ไ ด มาเกี่ ย วกั บข อ หานี้ มี ค วาม
บกพรองอยู เปนอยางมาก ผูศึกษาจึงไดตัดขอมูลที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ออกไป ดังนั้น ในการตั้งสมมติฐาน
รองของสมมติฐานหลักขอที่ 2 (ขอ 2.1 – 2.10) จึงไมมีขอหาเรื่องยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพรวมอยูดวย
นอกจากนั้น สมมติฐานหลักขอที่ 2 ที่ไดตั้งไว เมื่อจะทําการพิสูจนทดสอบ ก็จะตองอาศัยการเปรียบเทียบ
ขอหาตางๆ เปนคูๆ รวมทั้งสิ้น 10 คูดวยกัน ดังนั้น จึงไมมีการพิสูจนทดสอบสมมติฐานหลักขอ 2 ที่เปน
การกลาวแบบรวบยอด เนื่องจากจะเปนการซ้ําซอนกับสมมติฐานรอง 10 ขอที่แตกแยกออกมา
ต อ ไปนี้ จะเป น การนํ า เสนอข อ มู ล ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการศึ ก ษาทั้ ง 15 ข อ (ตั้ ง แต
ขอที่ 2.1 - 3.3) ในสวนที่ 4
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การพิสูจนสมมติฐานหลักขอที่ 2 ซึ่งตั้งไววา “ โอกาสกระทําผิดเรื่องยาบาในขอหาที่มีโทษ
ไมเทากันจะมีความแตกตางกัน ”
การพิสูจนสมมติฐานรอง 2.1 ซึ่งตั้งไววา “โอกาสในการกระทําผิดขอหาเสพยาบาจะมีมากกวา
กรณีการครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม” ผลการทดสอบปรากฏดังแสดงไวใน
ตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหาเสพยาบากับขอหาครอบครองคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม
ขอหา
ครอบครองปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20
กรัม
เสพ

จํานวน
(ราย)
150

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.9378

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
.8385

150

3.1556

.8298

t

Sig.

- 2.261

.394

จากขอมูลในตารางที่ 4.24 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย
และถูกตัดสินลงโทษ สําหรับการกระทําผิดในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20
กรัม สูงกวาคาเฉลี่ยการกระทําผิดในขอหาเสพยาบา หรืออาจกลาวไดวา โอกาสในการกระทําผิดในขอหา
ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม นอยกวาโอกาสในการกระทําผิดในขอหาเสพ
ยาบา ในทางกลับกัน โอกาสในการกระทําผิดในขอหา เสพยาบา ก็มากกวาเชนเดียวกัน แตเมื่อพิจารณาถึง
ความแตกตางหรือความสัมพันธนี้ทางสถิติ t-test แลวก็ไมสามารถยอมรับไดเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน
ทางสถิติถึง .394 ซึ่งเกินกวาระดับ 0.05 ที่ผูศึกษากําหนดเอาไว นั่นแสดงวา โอกาสในกระทําผิดเรื่อง
ยาบาในการกระทําผิดขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม จะไมนอยกวา
โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหาเสพยาบา ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานรองขอที่ 2.1
ที่ตั้งเอาไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อยางไรก็ดี ผูวิจัยขอใหความเห็นวาขอหา 2 ขอที่นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบนั้นแตกตางกัน
ในลักษณะของโทษตามกฎหมายที่กําหนดไวรุนแรงไมเทากัน แตถาพิจารณาในขอเท็จจริงทางปฏิบัติแลว
ผูที่กระทําผิดอาจจะถูกจับกุมขณะที่ยังไมไดทําการเสพ (ถูกจับขณะมียาบาอยูในความครอบครอง) ดังนั้น
จึงไมนาจะมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญไปจากกรณีที่ถูกจับกุมขณะกําลังเสพ ดวยเหตุผลดังกลาว
โอกาสในการกระทําผิดจึงไมแตกตางกัน ซึ่งก็ทําใหวิเคราะหไดคาสถิติมาปฏิเสธสมมติฐานรองขอ 2.1 นี้
ซึ่งนําไปสูการปฏิเสธสมมติฐาน
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การพิสูจนสมมติฐานรองขอที่ 2.2 ซึ่งตั้งไววา “โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทํา
ผิดขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม
จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหาเสพ” นั้น ผลการทดสอบปรากฏ
ดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัมกับขอหาเสพ
ขอหา

จํานวน
(ราย)
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น 150
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สาร
บริสุทธิ์ไมเกิน 100
เสพ

150

คาเฉลี่ย
(Mean)
3.0222

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
.7874

3.1556

.8298

t

Sig.

- 1.428

.034

จากขอมูลในตารางที่ 4.25 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และถู กตั ดสิ น ลงโทษ สํ า หรั บ การกระทํ า ผิ ดในข อ หาจํ า หน า ยหรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองเพื่ อ
จําหนายปริมาณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม ต่ํากวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษการกระทําผิดในขอหาเสพ หรืออาจกลาวไดวา โอกาสในการ
กระทําผิดในขอหากระทําผิดขอหาเสพ สูงกวาโอกาสในการกระทําผิดในขอหาจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อจํา หนา ยปริมาณเปนสารบริสุ ทธิ์ไมเกิน 100 กรัม ซึ่ งในทางสถิติสามารถยอมรับได
เนื่องจากมีคาความคลาดเคลื่อนที่ไดจากการคํานวณมีคา .034 ต่ํากวา .05 ที่ผูวิจัยกําหนดเอาไว นั่นแสดงวา
โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาการกระทําผิดในขอหาจําหนวย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนวย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบา
การกระทําผิดขอหาเสพ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 2.2 ที่ตั้งเอาไว
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การพิสูจนสมมติฐานรองขอที่ 2.3 ซึ่งตั้งไววา “ โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการ
กระทําผิดขอหาเสพ จะมากกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหา ผลิต นําเขา” นั้น
ผลการทดสอบปรากฏดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา กับขอหาเสพ
ขอหา
ผลิต นําเขา

เสพ

จํานวน
(ราย)
150

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.5044

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
.9653

150

3.1556

.8298

t

Sig.

- 6.265

.003

จากขอมูลในตารางที่ 4.26 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษ สําหรับการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา ต่ํากวาคาเฉลี่ยของโอกาส
ในการถู กจั บ กุ ม ถู ก ดํ า เนิ น คดี ต ามหมาย และถู ก ตั ดสิ น ลงโทษการกระทํ า ผิ ด ในข อ หาเสพ หรื อ อาจ
กลาวไดวา โอกาสในการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดในขอหาเสพ
โดยที่ ใ นทางสถิ ติ ส ามารถยอมรั บ ได เนื่ อ งจากมี ค า ความคลาดเคลื่อ นที่ ไ ดจ ากการคํ า นวณมี ค า .003
ซึ่งต่ํากวา .05 อยูเปนอันมากที่ผูวิจัยกําหนดเอาไว นั่นแสดงวา โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการ
กระทําผิดขอหาผลิต นําเขา จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหาเสพ
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 2.3 ที่ตั้งเอาไว
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การพิสูจนสมมติฐานรองขอที่ 2.4 ซึ่งตั้งไววา “โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทํา
ผิดขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิด
ขอหาเสพ” นั้น ผลการทดสอบปรากฏดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนายกับขอหาเสพ
ขอหา
ผลิต นําเขา สงออก
เพื่อจําหนาย

เสพ

จํานวน
(ราย)
150

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.5267

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
1.0278

150

3.1556

.8298

T

Sig.

- 5.831

.00

จากขอมูลในตารางที่ 4.27 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย
และถูกตัดสินลงโทษ สําหรับการกระทําผิดในขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
โอกาสในการถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษการกระทําผิดในขอหาเสพ
หรืออาจกลาวไดวา โอกาสในการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย นอยกวาโอกาสใน
การกระทํ า ผิ ด ในข อ หาเสพ โดยที่ ค า ความแตกต า งที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ความแตกต า งในเชิ ง คณิ ต ศาสตร
คอนขางมาก แตหากพิจารณาจากความแตกตางหรือความสัมพันธนี้ทางสถิติ t–test แลวก็สามารถยอมรับ
ไดเนื่องจาก มีคาความเคลื่อนทางสถิติ .00 ซึ่งนอยกวาระดับ .05 ที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไวคอนขางมาก
นั่นแสดงใหเห็นวา โอกาสในการกระทําผิดระหวางขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย จะนอยกวา
โอกาสในการกระทําผิดในขอหาเสพ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 2.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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การพิสูจนสมมติฐานรองขอที่ 2.5
ซึ่งตั้งไววา “โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการ
กระทําผิดขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม จะนอยกวาโอกาสในการ
กระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม” นั้น ผลการทดสอบปรากฏดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทาย
ตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.28
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ไมถึง 20 กรัมกับขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ไมเกิน 100 กรัม
ขอหา
ครอบครองปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง
20 กรัม
จําหนายหรือมีไวในครอบ
ครองเพื่อจําหนายปริมาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ไมเกิน 100 กรัม

จํานวน
(ราย)
150

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.9378

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
.8385

T

Sig.

150

3.0222

.7874

- .899

.184

จากขอมูลในตารางที่ 4.28 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย
และถูกตัดสินลงโทษ สําหรับการกระทําผิดในขอหาครอบครองปริมาณฯ ต่ํากวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการ
ถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษในขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนายฯ หรืออาจกลาวไดวา โอกาสในการกระทําผิดในขอหาครอบครองฯ นอยกวาโอกาสในการ
กระทําผิดในขอหาจําหนายหรือมีไวในเพื่อจําหนายฯ แตหากพิจารณาถึงความแตกตางหรือความสัมพันธ
นี้ทางสถิติ t-test แลวก็ไมสามารถยอมรับไดเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนทางสถิติ .184 ซึ่งเกินกวาระดับ
0.05 ที่ผูศึกษากําหนดเอาไว นั่นแสดงวา โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหา
ครอบครองฯ จะไมนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหาจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายฯ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานรองขอที่ 2.5 ที่ตั้งเอาไว
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การพิสูจนสมมติฐานขอที่ 2.6
ซึ่งตั้งไววา “ โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการ
กระทํ า ผิ ด ข อ หา ผลิ ต นํ า เข า จะน อ ยกว า โอกาสในการกระทํ า ผิ ดเรื่ อ งยาบ า ในการกระทํ า ผิ ด ข อ หา
ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม” นั้น ผลการทดสอบปรากฏดังแสดงไวใน
ตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.29
ตารางที่ 4.29
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา กับขอหาครอบครองปริมาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม
ขอหา
ผลิต นําเขา
ครอบครองปริมาณคํานวณ
เ ป น ส า ร บ ริ สุ ท ธิ์ ไ ม ถึ ง
20 กรัม

จํานวน
(ราย)
150

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.5044

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
.9653

150

2.9378

.8285

T

Sig.

4.151

.00

จากขอมูลในตารางที่ 4.29 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย
และถูกตัดสินลงโทษ ต่ํากวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกตัดสิน
ลงโทษในขอหาเสพ หรืออาจกลาวไดวา โอกาสในการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา มีโอกาสในการ
กระทําผิด นอยกวาโอกาสในการกระทําผิดในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง
20 กรัม และเมื่อพิจารณาถึงความแตกตางหรือความสัมพันธนี้ทางสถิติ t-test แลวก็สามารถยอมรับได
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนทางสถิติเพียง .00 ซึ่งนอยกวาระดับ 0.05 ที่ผูศึกษากําหนดเอาไว ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 2.6 ที่ไดตั้งเอาไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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การพิสูจนสมมติฐานขอที่ 2.7 ซึ่งตั้งไววา “ โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิด
ขอหา ผลิต นําเขา จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหาครอบครองปริมาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม ” นั้น ผลการทดสอบปรากฏดังแสดงไวในตารางและคําบรรยาย
ทายตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.30
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
กับขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม
ขอหา
ผลิต นําเขา สงออก
เพื่อจําหนาย
ครอบครองปริมาณคํานวณ
เ ป น ส า ร บ ริ สุ ท ธิ์ ไ ม ถึ ง
20 กรัม

จํานวน
(ราย)
150

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.5267

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
1.0278

150

2.9378

.7074

T

Sig.

3.796

.00

จากขอมูลในตารางที่ 4.30 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย
และถูกตัดสินลงโทษการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ต่ํากวาโอกาสในการถูก
จับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษการกระทําผิดในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม หรืออาจกลาวไดวา โอกาสในการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา สงออก
เพื่อจําหนาย จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดในขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง
20 กรัม และเมื่อหากพิจารณาถึงความแตกตางหรือความสัมพันธนี้ทางสถิติ t-test แลวก็สามารถยอมรับ
ไดเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนทางสถิติเพียง .00 ซึ่งต่ํากวาระดับ 0.05 ที่ผูศึกษากําหนดเอา ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 2.7 ที่ตั้งเอาไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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การพิสูจนสมมติฐานขอที่ 2.8 ซึ่งตั้งไววา “ โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิด
ขอหาผลิต นําเขา สงออก จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในการกระทําผิดขอหาจําหนายหรือมีไว
ในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม ” นั้น ผลการทดสอบปรากฏ
ดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.31
ตารางที่ 4.31
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย กับขอหาเสพ
ขอหา
ผลิต นําเขา สงออก
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สาร
บริสุทธิ์ ไมเกิน 100 กรัม

จํานวน
(ราย)
150

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.5004

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
.9653

150

3.0222

.7874

T

Sig.

5.091

.00

จากขอมูลในตารางที่ 4.31 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษการกระทําผิดในขอหา ผลิต นําเขา สงออก ต่ํากวาโอกาสในการถูกจับกุม
ดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษการกระทําผิดในขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม หรืออาจกลาวไดวา โอกาสในการกระทําผิด
ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก ต่ํากวาโอกาสในการกระทําผิดในขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม และเมื่อพิจารณาถึงความแตกตางหรือความสัมพันธนี้
ทางสถิติ t-test แลวก็สามารถยอมรับได เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนทางสถิติเพียง .00 ซึ่งนอยกวาระดับ
0.05 ที่ผูศึกษากําหนดเอาไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 2.8 ที่ตั้งเอาไวอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ
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การพิสูจนสมมติฐานขอที่ 2.9 ซึ่งตั้งไววา “โอกาสในการกระทําเรื่องยาบาในขอหาจําหนายหรือ
มีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม จะมากกวาโอกาสในการ
กระทําผิดขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ” นั้น ผลการทดสอบปรากฏอยูในตารางและคํา
บรรยายทายตารางที่ 4.32
ตารางที่ 4.32
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม กับขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
ขอหา

จํานวน
(ราย)
จํ า ห น า ย ห รื อ มี ไ ว ใ น 150
ครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย
ปริ ม าณคํ า นวณเป น สาร
บริสุทธิ์ ไมเกิน 100 กรัม
ผลิต นํา เขา ส งออก เพื่ อ
จําหนาย

150

คาเฉลี่ย
(Mean)
3.0222

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
.7874

2.5267

1.0278

T

Sig.

4.688

.00

จากขอมูลในตารางที่ 4.32 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษ สําหรับการกระทําผิดในขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม สูงกวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการกระทําผิดขอหาผลิต
นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ซึ่งก็หมายความวา โอกาสในการกระทําผิดในขอหาที่มีโทษสูงกวาจะนอยกวา
โอกาสในการกระทผิดในขอหาที่มีโทษเบากวานั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว และคา
t – test ที่คํานวณไดก็ต่ํากวาระดับ .05 ที่ไดกําหนดไวเปนมาตรฐานในการวินิจฉัย ดังนั้น จึงยอมรับสมมติ
ฐานรองขอ 2.9 ที่ตั้งเอาไวอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ
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การพิสูจนสมมติฐานรองขอที่ 2.10 ซึ่งตั้งไววา “ โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบาในขอหา
ผลิต นําเขา จะมากกวาโอกาสในการกระทําผิดขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย” นั้น ผลการทดสอบ
ปรากฏดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.33
ตารางที่ 4.33
ความแตกตางระหวางโอกาสในการกระทําผิดในขอหาผลิต นําเขา กับขอหาผลิต นําเขา สงออก
เพื่อจําหนาย
ขอหา
ผลิต นําเขา
ผลิต นําเขา สงออก
เพื่อจําหนาย

จํานวน
(ราย)
150

คาเฉลี่ย
(Mean)
2.5044

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)
.9653

150

2.5267

1.0278

T

Sig.

-.193

.423

จากขอมูลในตารางที่ 4.33 เห็นไดวาคาเฉลี่ยของโอกาสในการถูกจับกุม ถูกดํา เนินคดีต าม
กฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษ สําหรับการกระทําผิดในขอหาผลิต นําเขา สูงกวาคาเฉลี่ยของโอกาส
ในการถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษในขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
ซึ่งก็หมายความวาโอกาสในการกระทําผิดในขอหาที่มีโทษสูงกวา จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิด
ในขอหาที่มีโทษต่ํากวา ทําใหไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ถึงกระนั้นก็ตาม ความแตกตางงระหวาง
ชองโอกาสกระทําผิดใน 2 ขอหาหลังนี้ ก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด ดังนั้น จึงลงความเห็น
ไมยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 2.10 เนื่องจากคา t – test สูงกวาระดับ .05 ที่ไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน
ในการวินิจฉัย
ตอไปนี้จะเปนการแสดงผลการทดสอบสมมติฐานหลักขอที่ 3

122

การพิสูจนสมมติฐานหลักขอที่ 3 ซึ่งตั้งไววา “ โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบา มีความสัมพันธ
แบบผกผันกับการรับรูเรื่องความเสี่ยงในการกระทําผิด ” นั้น ผลการทดสอบปรากฏดังแสดงไวในตาราง
และคําบรรยายทายตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.34
แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับโอกาสในการกระทําผิด
ก า ร รั บ รู ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร
ถู ก จั บ กุ ม ถู ก ดํ า เนิ น คดี ต าม
กฎหมาย และถู ก ศาลตั ด สิ น
ลงโทษ
ต่ํา
สูง
รวม

ระดับโอกาสในการกระทําผิด
รวม
ต่ํา

สูง

3
(33.3 %)
72
(51.1 %)
75
(50.0 %)

6
(66.7 %)
69
(48.9 %)
75
(50.0 %)

9
(100.0 %)
141
(100.0 %)
150
(100.0 %)

*** Pearson Chi-Square = 1.604, Phi = 0.084, Sig. = 0.302
ขอมูลในตารางขางบน เปนขอมูลแบบรวบยอดที่ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความ
เสี่ยงในการกระทําผิดทั้ง 6 ขอหา และขอมูลเรื่องระดับโอกาสในการกระทําผิดในทั้ง 6 ขอหา และผลของ
การหาความสัมพันธระหวาง การรับรูความเสี่ยงกับระดับโอกาสในการกระทําผิด ปรากฏวามีความ
สัมพันธกันแบบผกผันตามสมมติฐานที่ตั้งไว ถึงแมวาจะมีคา χ2 คอนขางต่ํา และไมมีนัยสําคัญ
(χ2=1.604 , Sig = 0.302) อยางไรก็ตาม ผูศึกษาไดตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วามีขอมูลเกี่ยวกับขอหา
“ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ” รวมอยูดวย และขอมูลนี้มีความบกพรองอยูมาก เนื่องจากผูตอบในกลุมตัวอยาง
เกือบทั้งหมดไมทราบวามีขอหาเรื่องนี้อยูในตัวบทกฎหมายดวย ดังนั้น ผูศึกษาจึงตัดขอมูลชุดนี้ออกไป
ใหเหลือเพียง 5 ขอหาแลววิเคราะหทางสถิติดูอีกครั้งหนึ่ง ผลก็ปรากฏวา การรับรูความเสี่ยงในภาพรวม
มีความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูระดับโอกาสในการกระทําผิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(χ2=9.997 , Sig = 0.002) ซึ่งผลการวิเคราะห เพิ่มเติมนี้ ทําใหวินิจฉัยยอมรับสมมติฐานหลักขอที่ 3
ตอไปนี้เปนการแสดงการทดสอบสมมติฐานรองขอ 3.1 – 3.3
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การพิ สู จ น ส มมติ ฐ านรองข อ ที่ 3.1ซึ่ ง ตั้ ง ไว ว า “โอกาสในการกระทํ า ผิ ดเรื่ อ งยาบ า มี ค วาม
สัมพันธแบบผกผันกับการรับรูเรื่องความเสี่ยงในการถูกจับกุม” นั้น ผลการทดสอบปรากฏดังแสดงไวใน
ตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.35
ตารางที่ 4.35
ความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงในการถูกจับกุมกับระดับโอกาสในการกระทําผิด
ของกลุมตัวอยาง
ก า ร รั บ รู ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ต่ํา
สูง
รวม

ระดับโอกาสในการกระทําผิด
ต่ํา
สูง
6
13
(31.6 %)
(68.4 %)
69
62
(52.7 %)
(47.3 %)
75
75
(50.0 %)
(50.0 %)

รวม
19
(100.0 %)
136
(100.0 %)
150
(100.0 %)

*** Pearson Chi-Square = 2.953, Phi = .086, Sig. = .043
จากขอมูลในตารางที่ 4.35 เห็นไดวา การรับรูความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมกับโอกาสในการกระทําผิด
ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธแบบผกผัน กลาวคือ กลุมตัวอยางที่รับรูความเสี่ยงในการถูกจับกุมต่ํา
มีการรับรูโอกาสที่จะกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาอยูในระดับสูง (68.4 %) ตรงกันขาม กลุมตัวอยางที่รับรูความ
เสี่ยงในการถูกจับกุมสูง ก็มีโอกาสที่จะกระทําผิดในเรื่องยาบาต่ํากวา (52.7 %) เชนเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธนี้
อยูในระดับพอสมควรโดยสังเกตไดจากรอยละในตารางและคาสัมประสิทธิ์ Phi ซึ่งมีคาเทากับ .086 และ
เมื่อพิจารณาถึงความแตกตางแลวก็สามารถยอมรับไดในทางสถิติ เนื่องจากมีคาความคลาดเคลื่อนหรือ
นัยสําคัญทางสถิติเพียง .043 ซึ่งนอยกวา .05 ที่ผูศึกษาตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 3.1
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การพิสูจนสมมติฐานรองขอที่ 3.2 ซึ่งตั้งไววา “โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบา มีความ
สัมพันธแบบผกผันกับการรับรูเรื่องความเสี่ยงในการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย” นั้น ผลการทดสอบ
ปรากฏดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.36
ตารางที่ 4.36
ความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงในการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
กับระดับโอกาสในการกระทําผิดของกลุมตัวอยาง
ก า ร รั บ รู ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ต่ํา
สูง
รวม

ระดับโอกาสในการกระทําผิด
ต่ํา
สูง
4
10
(28.6 %)
(71.4 %)
71
65
(52.2 %)
(47.8 %)
75
75
(50.0 %)
(50.0 %)

รวม
14
(100.0 %)
136
(100.0 %)
150
(100.0 %)

*** Pearson Chi-Square = 2.836, Phi = .092, Sig. = .046
จากขอมูลในตารางที่ 4.36 เห็นไดวา การรับรูความเสี่ยงในการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายกับ
โอกาสในการกระทําผิดของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธแบบผกผัน กลาวคือ กลุมตัวอยางที่รับรูความ
เสี่ยงในการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่ํา มีการรับรูโอกาสที่จะกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาอยูในระดับสูง
(71.4 %) ตรงกันขาม กลุมตัวอยางที่รับรูความเสี่ยงในการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายสูง ก็มีการรับรู
โอกาสที่จะกระทําผิดในเรื่องยาบาต่ํากวา (52.2 %) เชนเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธนี้อยูในระดับพอสมควร
โดยสังเกตไดจากรอยละในตารางและคาสัมประสิทธิ์ Phi ซึ่งมีคาเทากับ .092 และเมื่อพิจารณาถึงความ
แตกตางแลวก็สามารถยอมรับไดในทางสถิติ เนื่องจากมีคาความคลาดเคลื่อนหรือนัยสําคัญทางสถิติเพียง
.046 ซึ่งนอยกวา .05 ที่ผูศึกษาตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานรองขอที่ 3.1 ที่ตั้งเอาไวนี้
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การพิสูจนสมมติฐานรองขอที่ 3.3 ซึ่งตั้งไววา “โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบา มีความ
สัมพันธแบบผกผันกับการรับรูเรื่องความเสี่ยงในการถูกศาลตัดสินลงโทษ ” นั้น ผลการทดสอบปรากฏ
ดังแสดงไวในตารางและคําบรรยายทายตารางที่ 4.37
ตารางที่ 4.37
ความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงในการถูกตัดสินลงโทษ
กับระดับโอกาสในการกระทําผิดของกลุมตัวอยาง
การรับรูความเสี่ยงในการ
ถูกศาลตัดสินลงโทษ
ต่ํา
สูง
รวม

ระดับโอกาสในการกระทําผิด
ต่ํา
สูง
3
10
(23.1 %)
(76.9 %)
72
65
(52.6 %)
(47.4 %)
75
75
(50.0 %)
(50.0 %)

รวม
13
(100.0 %)
137
(100.0 %)
150
(100.0 %)

*** Pearson Chi-Square = 4.127, Phi = .042, Sig. = .021
จากขอมูลในตารางที่ 4.37 เห็นไดวา การรับรูความเสี่ยงในการถูกตัดสินลงโทษกับโอกาสใน
การกระทําผิดของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธแบบผกผัน กลาวคือ กลุมตัวอยางที่รับรูความเสี่ยงในการ
ถูกศาลตัดสินลงโทษต่ํา มีการรับรูโอกาสที่จะกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาอยูในระดับสูง (76.9 %) ตรงกันขาม
กลุมตัวอยางที่รับรูความเสี่ยงในการถูกศาลตัดสินลงโทษสูง ก็มีการรับรูโอกาสที่จะกระทําผิดในเรื่องยาบา
ต่ํากวา (52.6 %) เชนเดียวกัน และความสัมพันธนี้อยูในระดับพอสมควร โดยสังเกตไดจากคาสัมประสิทธิ์
Phi ซึ่งมีคาเทากับ 0.042 อยางไรก็ตาม คาความแตกตางจากรอยละในตารางมากพอสมควร และคา
ความคลาดเคลื่อนในทางสถิติ สามารถยอมรับได เนื่องจากมีคาความคลาดเคลื่อนหรือนัยสําคัญทางสถิติ
เพียง .039 ซึ่งมีคานอยกวา .05 ที่ผูศึกษาตั้งไว ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไวในขอที่ 3.3
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ตารางที่ 4.38 ตารางแสดงผลสรุปสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
หลักขอที่ 1. เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกั บ ยาบ า มี โ อกาสกระทํ า ผิ ด ในเรื่ อ งยาบ า
แตกตางไปจากเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของโดยตรง
หลักขอที่ 2 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในขอหาที่มีอัตราโทษสูง จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิด
ในขอหาที่มีอัตราโทษต่ํา สําหรับสมมติฐานขอนี้ ไมไดมีการทดสอบโดยตรงเพราะจะไปซ้ําซอนกับการ
ทดสอบสมมติฐานรองขอที่ 2.1 – 2.10
รองขอที่ 2.1 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาใน
ความผิ ด ข อ หาครอบครองปริ ม าณคํ า นวณเป น สาร
บริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม จะนอยกวาโอกาสในการ
กระทําผิดเรื่องยาบาขอหาเสพ
รองขอที่ 2.2 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาใน
ความผิ ดข อ หาจํ า หน า ยหรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองเพื่ อ
จํ า หน า ยคํ า นวณเป น สารบริ สุ ท ธิ์ ไ ม เ กิ น 100 กรั ม
จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาขอหา
เสพ
รองขอที่ 2.3 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาใน
ความผิดขอหาผลิต นําเขา จะนอยกวาโอกาสในการ
กระทําผิดเรื่องยาบาขอหาเสพ
รองขอที่ 2.4 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาใน
ความผิ ด ข อ หาผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก เพื่ อ จํ า หน า ย
จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาขอหา
เสพ
รองขอที่ 2.5 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาใน
ความผิ ด ข อ หาครอบครองปริ ม าณคํ า นวณเป น สาร
บริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม
จะนอยกวาโอกาสในการ
กระทํ า ผิ ด เรื่ อ งยาบ า ข อ หาจํ า หน า ยหรื อ มี ไ ว ใ น
ครอบครองเพื่อจําหนายคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม
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สมมติฐาน
รองขอที่ 2.6 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาใน
ความผิดขอหา ผลิต นําเขา จะนอยกวาโอกาสในการ
กระทําผิดเรื่องยาบาขอหาครอบครองปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม
รองขอที่ 2.7 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาใน
การกระทําผิดขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาขอหา
ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20
กรัม
รองขอที่ 2.8 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาใน
ความผิดขอหา ผลิต นําเขา จะนอยกวาโอกาสในการ
กระทํ า ผิ ด เรื่ อ งยาบ า ข อ หาจํ า หน า ยหรื อ มี ไ ว ใ น
ครอบครองเพื่อจําหนายคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไม
เกิน 100 กรัม
รองขอที่ 2.9 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาขอหา
จําหนายหรือมีไวในครอบครอบเพื่อจําหนายคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม จะมากกวาขอหาผลิต
นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
รองขอที่ 2.10 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาขอหา
ผลิต นําเขา จะมากกวาขอหาผลิต นําเขา สงออก
เพื่อจําหนาย
หลักขอที่ 3 โอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบามี
ความสัมพันธแบบผกผันกับการรับรูเรื่องความเสี่ยงใน
การกระทํ า ผิ ด (หมายความว า ยิ่ ง รั บ รู ก ารกระทํ า ผิ ด
เสี่ยงมากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งจะรับรูโอกาสในการกระทําผิด
นอยลงเทานั้น)
รองขอที่ 3.1 โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบามี
ความสัมพันธแบบผกผันกับการรับรูเรื่องความเสี่ยง
ในการจะถูกจับกุม

ยอมรับ

ปฏิเสธ
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สมมติฐาน
รองขอที่ 3.2 โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบามี
ความสัมพันธแบบผกผันกับการรับรูเรื่องความเสี่ยง
ในการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
รองขอที่ 3.3 โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบามี
ความสัมพันธแบบผกผันกับการรับรูเรื่องความเสี่ยง
ในการถูกศาลตัดสินลงโทษ

ยอมรับ

ปฏิเสธ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ในบทที่ผานมาทําใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาถึงผลของการพิสูจนสมมติฐานการวิจัยทั้ง 15 ขอแลว ปรากฏวายอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก ขอที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2 และขอที่ 3.3 และปฏิเสธ
สมมติฐาน 4 ขอ ไดแก ขอที่ 1, 2.1, 2.5 และขอที่ 2.10 ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความเขาใจทีช่ ัดเจน
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลกลาวโดยการนําเสนอในรูปความเรียง สวนในหัวขอ
ถัดไปเปนการแสดงปญหาที่พบในการวิจัย และขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้โดยไดแบงออกเปน 5 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนของกลุมตัวอยาง ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงที่จะ
ถูกจับกุม ถูกสงฟองดําเนินคดี และถูกตัดสินลงโทษ ขอมูลเกี่ยวกับการใหลําดับความสําคัญของโอกาส
ในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตาํ รวจในแตละสายงานและขอมูลเกี่ยวกับโอกาสในการกระทําผิด
มากที่สุด และนอยที่สุดในแตละขอหาความผิด
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนกลุมตัวอยาง
ในการครั้งนี้ไดใชกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่โดยตรง เจาหนาที่ตาํ รวจที่
กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา และประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบามีจาํ นวนเทากัน (รอยละ 26.7)
สวนที่เหลือเปนเจาหนาที่ตาํ รวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับยาบา (รอยละ 20.0)
1.2 ขอมูลจากกลุมตัวอยางในเรื่องเกี่ยวกับลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตํารวจในสายงานตางๆ
เกี่ยวกับโอกาสกระทําผิด
ผลการศึกษาปรากฏวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับเจาหนาที่ตํารวจในสายงาน
ดานการปองกันปราบปรามเปนลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 คือ สายงานดานสืบสวน ลําดับที่ 3 คือ สายงาน
ดานสอบสวน รองลงมา คือ สายงานดานจราจร สําหรับในลําดับสุดทาย คือ สายงานดานธุรการ
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางโดย สวนใหญใหความสําคัญกับเจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบตั หิ นาที่ดานการปองกัน
ปราบปรามวามีโอกาสในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาบามากที่สุด รองลงมาเปนเจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบัติ
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หนาที่ดานสืบสวน สําหรับในสายงานดานธุรการกลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุด มีขอนาสังเกตใน
เรื่องนี้อยูวาความสอดคลองกันในเรื่องความเห็นของผูตอบนั้นยังไมคอยจะมากเทาไรนัก
ในกรณี
ความสําคัญอันดับแรก มีผูเห็นสอดคลองกันไมถึงรอยละ 70 และความสําคัญในอันดับรองลงมากไมถึง
รอยละ 60 จะมีก็แตกรณีอันดับสุดทาย (สายธุรการ) เทานั้นที่ความสอดคลองกันมากเกือบรอยละ 80
จะเห็นไดวาเจาหนาที่ตาํ รวจในสายปองกันปราบปราม และสายสืบสวน มีโอกาสที่จะใกลชิด
กับประชาชนมากกวาในสายงานอื่นๆ
ประกอบกับลักษณะการทํางานแลวสวนใหญจะใหโทษแกผูที่
เกี่ยวของมากกวาใหคุณ
หนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวทําใหมองเห็นชองทางที่จะแสวงหา
ผลประโยชนไดโดยไมยากนัก กรณีนี้เองทําใหการรับรูสูสังคมภายนอกไมวาจะเปนตํารวจดวยกันเอง
หรือกับประชาชนเปนไปในดานลบมากกวาดานบวก สําหรับในสายจราจรและสายธุรการนั้น โดยหนาที่
และความรับผิดชอบของทั้งสองสายงานนั้น มักจะเปนการใหบริการแกประชาชนมากกวาทีจ่ ะไปจับกุม
ประกอบกับไมคอยมีโอกาสไดใกลชิดกับประชาชนมากนัก
จึงทําใหการรับรูไปสูสังคมภายนอกใน
ดานลบนั้นมีนอยกวา หรืออาจกลาวไดวา การรับรูโอกาสในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตาํ รวจในสายงาน
ดานปองกันปราบปราม และสายสืบสวน จะมีมากกวาในสายงานจราจรและธุรการ
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตาํ รวจในสายงานตางๆ เกี่ยวกับโอกาสในการ
กระทําผิดที่ไดจากเจาหนาทีต่ ํารวจที่ปฏิบตั ิหนาที่โดยตรง
ผลการศึกษาปรากฏวากลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวของโดยตรง
กับยาบาใหความสําคัญกับเจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบัติหนาทีด่ านการปองกันปราบปรามเปนลําดับที่
1
สอดคลองกันเปนสวนใหญ ลําดับที่ 2 คือ สายงานดานสืบสวน มีความเห็นตรงกันกวาครึ่งเล็กนอย
ลําดับที่ 3 คือ สายงานสอบสวนเห็นตรงกันไมถึงครึ่ง ลําดับที่ 4 คือ สายงานจราจร เห็นตรงกันเกินครึ่ง
เล็กนอย และลําดับสุดทาย คือ สายงานธุรการ เห็นตรงกันประมาณ 3 ใน 4
ในปจจุบันพบวางานในหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตาํ รวจมีปริมาณมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังตํารวจในแตละทองที่ แตคา ตอบแทน (เงินเดือน หรือเบี้ยเลี้ยง) ที่ไดจากทาง
ราชการกลับมีเพียงเล็กนอยไมสมดุลกับรายจาย ทําใหเจาหนาที่ตาํ รวจจําตองแสวงหารายไดจากสิ่งอื่นมา
ทดแทน หากเปนเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายปฏิบัติการแลว ก็สามารถหารายไดเสริม เชน
การรับจางจากสถานบริการตางๆ ในการควบคุมดูแลความเรียบรอย เปนตน โดยไมยากนัก แตหากเปน
เจาหนาที่ตํารวจในสายงานดานอื่นๆ ก็ไมงายนักที่จะหารายไดเสริมเชนนี้ได นอกจากนี้แลวหากเปน
เจาหนาที่ตํารวจที่ไมอยูในระเบียบวินัยแลว
ก็อาจจะหารายไดจากวิธีที่ไมชอบดวยกฎหมายตางๆ
อยางไรก็ตาม หากเปนประชาชนกระทําผิดในลักษณะเชนนี้ ก็เปนเรื่องยากที่จะรอดพนเงื้อมมือกฎหมาย
ไปได แตหากตํารวจแลวโอกาสที่จะรอดพนเงื้อมมือกฎหมายนั้นเปนไปไดสูง เนื่องจากเห็นชองทางที่จะ
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หลบเลี่ยงกฎหมายได สิ่งเหลานี้เองทําใหเจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบตั ิหนาที่โดยตรงรับรูความเสี่ยงที่จะถูก
จับกุมอยูในระดับต่ํากวาเจาหนาที่ตํารวจที่ไมปฏิบัติหนาที่โดยตรง หรือรับรูวามีโอกาสในกระทําผิดได
มากกวา
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับการใหลําดับความสําคัญโอกาสในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจสายงานตางๆ
ของเจาหนาทีต่ ํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับยาบา
ผลการศึกษาปรากฏวากลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตาํ รวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยกับ
ยาบาตรงใหความสําคัญกับเจาหนาที่ตาํ รวจในสายงานปองกันปราบปรามเปนลําดับที่ 1 สอดคลองกัน
เปนสวนใหญ ลําดับที่ 2 คือ สายงานสืบสวน มีความเห็นตรงกันเกือบ 3 ใน 4 ลําดับที่ 3 คือ
สายสอบสวน ลําดับที่ 4 คือ สายจราจร มีความเห็นตรงกันเปนสวนนอย สําหรับสายงานธุรการ กลุม
ตัวอยางไดใหความสําคัญสอดคลองกันเปนลําดับสุดทาย สรุปไดวากลุมตัวอยางขางตนไดใหความสําคัญ
กับเจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบัตหิ นาที่ในสายงานปองกันปราบปราม วามีโอกาสที่จะกระทําผิดมากทีส่ ุดแต
ก็มีความเห็นไมคอยตรงกับในกรณีสายสืบสวน สายสอบสวน และสายจราจร สําหรับสายธุรการ
สวนใหญก็เห็นตรงกันวามีโอกาสในการกระทําผิดนอยที่สุด
การบริหารงานบุคคลของตํารวจโดยเฉพาะในเรื่องของการแตงตั้งโยกยายแลว พบวาเจาหนาที่
ตํารวจสวนใหญสามารถโยกยายไปปฏิบัติงานในสายงานอื่นๆ ได หากมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกําหนด
ไว เชน ตํารวจในสายงานดานธุรการ สามารถโยกยายไปทํางานในสายปองกันปราบปราม หรือสาย
สืบสวนได สายงานปองกันปราบปราม หรือสายสืบสวน ก็สามารถที่จะโยกยายไปทํางานในสายงาน
ดานธุรการหรือสายจราจรไดเชนเดียวกัน สิ่งเหลานี้เองที่ทําใหเจาหนาที่ตํารวจสวนใหญรับรูวา ไมวา จะ
ปฏิบัติหนาที่ในสายงานดานใดมาก็ตาม สวนใหญมักจะเคยปฏิบัติหนาที่ในสายงานดานอื่นๆ มาเกือบ
ทั้งสิ้น และรับรูไดวาสายงานดานใดมีโอกาสกระทําผิดสูงหรือต่ํากวา กรณีดังกลาวทําใหกลุมตัวอยาง
รับรูวาไมวา จะปฏิบัติหนาทีโ่ ดยตรงหรือไมโดยตรงก็ตาม จะรับรูโอกาสในการกระทําผิดไมแตกตางกัน

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับการใหลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตาํ รวจในสายงานตางๆ เกี่ยวกับโอกาสในการ
กระทําผิดที่ไดจากเจาหนาทีต่ ํารวจซึ่งกระทําผิดเกี่ยวกับยาบา
ผลการศึกษาปรากฏวากลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตาํ รวจที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบาโดย
สวนใหญใหความสําคัญกับเจาหนาที่ตาํ รวจในสายงานปองกันปราบปรามเปนลําดับแรกสอดคลองกัน
ลําดับที่ 2 คือ สายสืบสวน สอดคลองกันเพียงครึ่งเดียว ในลําดับที่ 3 คือ สายสอบสวน สอดคลองกัน
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เกินครึ่งเล็กนอย ลําดับที่ 4 คือ สายจราจร สอดคลองกันเกือบ 3 ใน 4 และใหความสําคัญกับสายธุรการ
เปนลําดับสุดทายซึ่งสอดคลองกันกวารอยละ 80
เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากเจาหนาที่ตํารวจในทุกกลุมยอยแลว ก็พอจะลงความเห็นไดวา
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่โดยตรงจะมีความเห็นสอดคลองกันมากกวาตํารวจกลุมอื่นในกรณีการ
จัดลําดับความสําคัญอันดับแรก แตนอยกวาในกรณีจัดลําดับความสําคัญอันดับสุดทาย สวนตํารวจที่
กระทําความผิดมีความสอดคลองกันในกรณีอันดับหนึ่งนอยกวา และสอดคลองในกรณีอันดับสุดทาย
มากกวากลุมอื่น สําหรับเจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรง ความสอดคลองในการจัดอันดับจะ
อยูระหวาง 2 กลุมยอยที่กลาวมาแลว
1.6 ขอมูลจากประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบาที่ไดใหลําดับความสําคัญของเจาหนาที่ตํารวจใน
สายงานตางๆ เกี่ยวกับโอกาสในการกระทําผิด
ผลการศึกษาปรากฏวากลุมตัวอยางที่เปนประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบาสวนใหญให
ความสําคัญกับเจาหนาที่ตํารวจในสายสืบสวนเปนลําดับแรก มีความสอดคลองกันเพียงครึ่งเดียว ลําดับที่
2 คือ สายงานปองกันปราบปราม สอดคลองกันเปนสวนนอย ลําดับที่ 3 คือ สายสอบสวน มีความเห็น
สอดคลองกันเปนสวนใหญ ลําดับที่ 4 คือ สายจราจร มีความสอดคลองกันเปนสวนใหญ และลําดับ
สุดทาย คือ สายธุรการ มีความสอดคลองกันเปนสวนใหญ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางที่เปนประชาชนที่
กระทําผิดในเรื่องยาบาใหความสําคัญแตกตางไปจากกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมขางตน คือ ในสายงาน
สืบสวนวามีโอกาสในการกระทําผิดมากทีส่ ุดเปนลําดับที่ 1 แตก็มีสัดสวนใกลเคียงกันกับในลําดับที่ 2
คือ สายงานปองกันปราบปราม รองลงมา คือ สายสอบสวน และสายจราจร และลําดับสุดทายกลุม
ตัวอยางนี้ไดใหความสําคัญสอดคลองเชนเดียวกันกับกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม คือ สายธุรการ
กรณีของประชาชนที่กระทําผิดนี้มีความเห็นแตกตางไปจากทั้ง 3 กลุมที่ผานมาก็เนื่องมาจาก
เจาหนาที่ตํารวจในสายงานดานสืบสวนมักจะใชวิธีการในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะจับกุมผูกระทําผิดใหได
แตวิธีการที่นิยมและไดผลมากที่สุด คือ วิธีการลอซื้อ (การสงสายสืบซึ่งมักจะเปนพวกที่ติดยาดวยกัน
หรือไมก็เปนเจาหนาที่ตาํ รวจในสายงานดานสืบสวนเองที่มักจะแตงกายคลายพวกติดยาเสพติดทําให
ผูกระทําผิดไวใจจนกระทั่งจับกุมตัวผูกระทําผิดได) วิธีการนี้เองประชาชนที่กระทําผิด สวนใหญแลวมัก
จะถูกเจาหนาที่ตํารวจสายสืบเหลานี้จับกุมมาเกือบทั้งสิ้น ดวยเหตุผลนี้เอง จึงทําใหประชาชนมองเห็นวา
เจาหนาที่ตํารวจในสายงานดานสืบสวน มีโอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบาไดมากกวาในสายงานดาน
อื่นๆ
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1.7 ขอมูลของกลุมตัวอยางที่รับรูในเรื่องโอกาสกระทําผิดมากที่สุด และนอยที่สุดในแตละขอหา
ผลการศึกษาปรากฏวากลุมตัวอยาง สวนใหญที่รับรูวามีโอกาสกระทําผิดมากที่สุดนั้น ไดแก
ขอหาเสพ รองลงมา คือ ขอหาจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม สวนการผลิต นําเขา และสงออก เพื่อจําหนาย และขอหาอื่นๆ ที่เหลือนั้น
มีเพียงไมถึง 11 % ที่ตอบวามีโอกาสกระทําผิดมากที่สุด
ในทางกลับกันในเรื่องโอกาสกระทําผิดนอยที่สุดนั้น ผลการศึกษาปรากฏวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเห็นวากรณีที่มีโอกาสกระทําผิดนอยที่สุดก็คือในขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
ขอหาผลิต
นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนในขอหา เสพ, จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณ
คํานวณเปนบริสุทธิ์ไมถึง 100 กรัม, ผลิต นําเขา และครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง
20 กรัมนั้น มีไมถึง 10 % ที่ตอบวาโอกาสในการกระทําผิดมีนอย
สรุปรวมความไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมองเห็นโอกาสกระทําผิดมากที่สุดในขอหาเสพ
โดยมีสัดสวนที่แตกตางจากขอหาอื่นอยางชัดเจน ในสวนของการมีโอกาสกระทําผิดนอยที่สุด ไดแก
ขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ และผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ที่เปนเชนนี้เนื่องจากในขอหาเสพ
เปนขอหาที่มีโทษต่ํา ประกอบกับเปนขอหาที่มีการรับรูกันอยางแพรหลายทั้งในหมูของเจาหนาที่ตํารวจ
และผูกระทําผิด สวนขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพนั้น ถึงแมจะเปนขอหาที่มีโทษต่ําเชนเดียวกับขอหา
เสพ แตเปนขอหาที่ไมคอยมีการรับรูกันอยางแพรหลายทั้งในหมูเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาทีโ่ ดยตรง
และผูกระทําผิด ดังนั้น จึงประเมินวามีโอกาสในการกระทําผิดนอยที่สุด

134

1.8 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ถูกสงฟองดําเนินคดี และถูกตัดสินลงโทษของ
กลุมตัวอยาง
ผลการศึกษาปรากฏวาการรับรูความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมของกลุมตัวอยางนั้นสวนใหญใหคําตอบ
วาอยูในระดับมากและคอนขางมาก สวนที่เหลือตอบวามากและคอนขางมาก ในสวนของการรับรูความ
เสี่ยงที่จะถูกสงฟองดําเนินคดี ผลการศึกษาปรากฏวากลุมตัวอยางสวนใหญใหคําตอบวาอยูในระดับมาก
สวนที่เหลือตอบไปในทางนอย สําหรับการรับรูความเสี่ยงที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ ผลการศึกษาปรากฏ
วากลุมตัวอยางสวนใหญใหคําตอบวา อยูในระดับมากและคอนขางมาก ที่เหลือตอบไปในทางตรงกันขาม
ดังนั้น
จึงพอจะสรุปไดวากลุมตัวอยางสวนใหญรับรูเรื่องความเสี่ยงวาอยูในระดับสูงมาก
(ระหวาง 87.4 – 90.7 %) สําหรับในกรณีที่เกี่ยวกับการเสี่ยงถูกสั่งฟอง และถูกศาลตัดสินลงโทษนั้น
แสดงใหเห็นวาผูตอบเชื่อวาเมื่อคดีไปถึงอัยการ และศาลแลวโอกาสที่จะรอดพนคดีเปนไปไดยาก
อนึ่ง ในเชิงวิชาการการรับรูโอกาสในการกระทําผิดดังกลาวเปนเรื่องของจิตวิสัยชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางประชากร ประสบการณในดานความสําเร็จและความลมเหลว (ตองโทษ)
และนิสัยใจคอของผูกระทําผิด กลาวคือ ในขณะที่ผูกระทําผิดมีอายุมากขึ้น และคาดหมายไดวาโทษที่จะ
ไดรับจากการกระทําผิดไมสําเร็จในครั้งตอๆ ไปจะรุนแรงยิ่งขึ้น อาชญากรที่ประสบความสําเร็จนอยแต
ลมเหลวมากในชวงเวลาที่ผา นมาไมนาน อาจจะมองวาโอกาสที่อํานวยใหกระทําผิดตอไปไมนาจะมีอีก
เพราะยอมไมไดที่จะตองโทษจําคุกระยะยาวอีกตอไป ซึ่ง Bandura ชี้ใหเห็นวาคนเราจะมีการประเมิน
โทษตามกฎหมายแตกตางกันไปได
ผูที่ไมเคยหรือเกือบไมเคยกระทําผิดจะประเมินความเสี่ยงสูงกวา
ความเปนจริงตามวัตถุวิสัยโทษตามกฎหมายถึงแมวา เบา แตก็อาจถูกมองวาหนักพอที่จะทําลายอนาคต
ของเขาไดนั่นก็หมายความวา แมจะทราบดีวาการเสี่ยงในเชิงวัตถุวิสยั จะอยูในระดับต่ําแตก็ไมกลาทําผิด
กฎหมาย อยางไรก็ตามคนเรายิ่งถลําลึกลงไปมากเทาไร (กรณีผูกระทําผิดยังมิไดถูกจําคุก) โทษทัณฑตาม
กฎหมายหรือ/และทางสังคมก็ยิ่งจะมีผลยับยั้งนอยลงมากเทานั้น
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สวนที่ 2 ขอมูลของกลุมตัวอยางในแตละกลุมเกี่ยวกับการรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนิน
คดีตามกฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษ
2.1 เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบตั ิหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา
2.1.1 โอกาสที่จะถูกจับกุม
ผลการศึกษาปรากฏวาในขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ซึ่งเปนขอหาที่ไมคอยมีใครรูจักนั้น
ทําใหเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบตั ิหนาที่เกี่ยวของโดยตรงสวนใหญเกือบรอยเปอรเซ็นตตอบวาโอกาส
ถูกจับกุม นอยมากและคอนขางนอย สวนที่เหลือตอบวา คอนขางมากและมาก
ในขอหา เสพ กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวามีโอกาสที่จะถูกจับกุมมากและคอนขางมาก
ที่เหลือตอบวา คอนขางนอยและนอยมาก
ในขอหา ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม กลุมตัวอยางสวนใหญ
ตอบวา มีโอกาสที่จะถูกจับกุมคอนขางมากและมาก สวนที่เหลือตอบไปในทางตรงกันขาม
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก สวนที่เหลือตอบไปในทางตรงกันขาม
ในขอหา ผลิต นําเขา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวา คอนขางนอยและนอยมาก สวนที่เหลือ
ตอบไปในทางตรงกันขาม
ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวานอยและนอยมาก
สําหรับที่เหลือตอบวา คอนขางมากและมาก
จะเห็นไดวา เจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา สวนใหญรับรูวาโอกาส
ที่จะถูกจับกุมมากและคอนขางมาก ไดแก ขอหาที่มีอัตราโทษต่าํ หรือคอนขางต่ํา และในทางกลับกัน
การกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาทีม่ ีอัตราโทษสูงโอกาสที่จะกระทําผิดก็จะอยูในระดับต่ํา กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
โอกาสที่จะถูกจับกุมมีความสัมพันธแบบผกผันกับอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไว
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2.1.2 โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ผลการศึกษาปรากฏวาในขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
เจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของโดยตรงสวนใหญเกือบรอยเปอรเซ็นตตอบวา นอยมากและคอนขางนอย สวนที่เหลือตอบวา
คอนขางมากและมาก
ในขอหาเสพ กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก สวนที่เหลือตอบวา
คอนขางนอยและนอยมาก
ในขอหา ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม กลุมตัวอยางสวนใหญ
ตอบวา มากและคอนขางมาก สวนที่เหลือตอบวาคอนขางนอยและนอยมาก
ในขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก สวนที่เหลือ คือ มาก คอนขางนอย และ
นอยมาก
ในขอหา ผลิต นําเขา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวา นอยมากและคอนขางนอย สวนที่เหลือ
ตอบวา มากและคอนขางมาก
ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวา คอนขางนอยและ
นอยมาก สวนที่เหลือตอบวา มากและคอนขางมาก
จะเห็นไดวา เจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา สวนใหญรับรูวาโอกาส
ที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย สําหรับขอหาที่มีโทษต่าํ หรือคอนขางต่ํานั้น มีระดับสูงหรือคอนขางสูง
ในขณะที่ขอหาที่มีอัตราโทษสูงหรือคอนขางสูง
โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีก็จะอยูในระดับต่ําหรือ
คอนขางต่ํา ซึ่งความสัมพันธระหวางอัตราโทษกับโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีแมจะเปนความสัมพันธแบบ
ผกผัน แตก็เปนคนละแบบกันกับกรณีเรื่องโอกาสในการกระทําผิด ซึ่งขอมูลชุดนี้ไดสะทอนความเปนจริง
ที่วา ผูกระทําผิดที่มีทรัพยากรมากและใชเทคโนโลยีสูงกวาการกระทําผิดธรรมดาสามัญ มีโอกาสที่จะ
รอดพนเงื้อมมือกฎหมายไดมากกวา
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2.1.3 โอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ
ผลการศึกษาปรากฏวาในขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ เจาหนาที่ตาํ รวจที่เกี่ยวของโดยตรง
เกือบรอยเปอรเซ็นตตอบวานอยมากและคอนขางนอย สวนที่เหลือตอบวามากและคอนขางมาก ซึ่งตาม
ความเปนจริงแลวคดีในขอหานี้เกือบจะไมปรากฏเปนหลักฐานอยางเปนทางการ
ในขอหา เสพ สวนใหญตอบวามากและคอนขางมาก ที่เหลือตอบวาไปในทางนอยและนอยมาก
ในขอหา ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม กลุมตัวอยางสวนใหญ
ตอบวา มากและคอนขางมาก ที่เหลือตอบไปในตรงกันขาม
ในขอหา จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวา มากและคอนขางมาก สวนที่เหลือตอบวา นอยและนอยมาก
ในขอหา ผลิต นําเขา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวา นอยมากและคอนขาง สวนที่เหลือ
ตอบวา มากและคอนขางมาก
ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวาคอนขางนอยและ
นอยมาก สําหรับที่เหลือตอบวามากและคอนขางมาก
จะเห็นไดวา ในกรณีนี้ขอมูลที่ไดมาจะใกลเคียงและเปนแบบแผนเดียวกันกับกรณีโอกาสที่จะ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและดวยขอเท็จจริงอยางเดียวกันกับที่กลาวมาแลว
2.2 เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรง
2.2.1 โอกาสที่จะถูกจับกุม
เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา สวนใหญรับรูวาโอกาสที่จะ
ถูกจับกุมมากและคอนขางมาก ไดแก ขอหาเสพ และขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ไมถึง 20 กรัม สวนการรับรูวา มีโอกาสที่จะถูกจับกุมคอนขางนอยและนอยมาก ไดแก ขอหาผลิต นําเขา,
ขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย และขอหาจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 100 กรัม สําหรับในขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพสวนใหญรับรูวามีโอกาส
ที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษนอยมาก
แตอยางไรก็ตามเมื่อสังเกตจากขอมูลขางตนเห็นไดวาในขอหา
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม โอกาสที่จะ
ถูกจับกุมระหวางการรับรูคอนขางนอยกับคอนขางมาก และมาก โดยมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน กลาวไดวา
คําตอบที่ไดจากเจาหนาที่ตาํ รวจที่ปฏิบตั ิหนาที่และไมไดปฏิบัติหนาที่โดยตรง ไมมีอะไรแตกตางกันใน
สาระสําคัญในเรื่องโอกาสที่จะถูกจับกุม
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2.2.2 โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับยาบาโดยตรง สวนใหญรับรูวาโอกาสที่จะ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย คอนขางมากและมาก ไดแก ขอหาเสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม, ขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม และขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนโอกาสที่จะถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย คอนขางนอย ไดแก ขอหา ผลิต นําเขา สําหรับในขอหา ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
สวนใหญรับรูวา นอยมาก แตอยางไรก็ตาม ในขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย อยูระหวางโอกาส
ที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย คอนขางมากกับนอยมาก และคอนขางนอย มีสัดสวนที่ใกลเคียงกันใน
ขอมูลชุดนี้มีขอนาสังเกตอยูที่การประเมินโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในขอหาผลิต
นําเขา
ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาขอหาผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ทั้งๆ ที่ขอหาทั้ง 2 ขอนี้มีอัตราโทษ
ใกลเคียงกันเรื่องนี้อาจจะอธิบายไดดวยขอเท็จจริงที่วา ผูก ระทําผิดในขอหาผลิต
นําเขา
สงออก
เพื่อจําหนายมีจํานวนนอย และเมื่อเทียบทราบเรื่องนี้กันนอย ก็เลยทําใหประเมินไปในทางนอย
2.2.3 โอกาสที่ถูกศาลตัดสินลงโทษ
เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับยาบาโดยตรง สวนใหญรับรูวาโอกาสที่จะ
ถูกศาลตัดสินลงโทษ คอนขางมาก ไดแก ขอหาเสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ไมถึง 20 กรัม, ขอหาจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรัม สวนโอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ คอนขางนอย ไดแก ขอหา ผลิต นําเขา และขอหา
ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สําหรับในขอหา ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ สวนใหญรับรูวา นอยมาก
ดวยเหตุผลที่เคยกลาวมาแลว
กลาวโดยสรุป การรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสิน
ลงโทษของเจาหนาที่ตาํ รวจที่ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา โดยสวนใหญมีแนวโนมรับรู
ในความผิดแตละขอหาไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ รับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษในระดับสูง ไดแก ขอหา เสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม และขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ไมถึง 100 กรัม สวนรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสิน
ลงโทษในระดับต่ํา ไดแก ขอหา ผลิต นําเขา และขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
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2.3 เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดในเรื่องยาบา
2.3.1 โอกาสที่จะถูกจับกุม
เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดในเรื่องยาบา
สวนใหญรับรูวาโอกาสที่จะถูกจับกุม
คอนขางมากและมาก ไดแก ขอหาเสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม,
ขอหาจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม สวน
ขอหาที่โอกาสถูกจับกุมมีนอยมากและคอนขางนอย ไดแก ขอหา ผลิต นําเขา และขอหา ผลิต นําเขา
สงออก เพื่อจําหนาย
2.3.2 โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดในเรื่องยาบา สวนใหญเกินกวารอยละ 70 รับรูวาโอกาสที่
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย คอนขางมาก และมาก ไดแก ขอหาเสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม, ขอหาจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม สําหรับขอหา ผลิต นําเขา และขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
นั้น ผูตอบกวาครึ่งเล็กนอย ไดประเมินวาโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีคอนขางมากและมาก สวนโอกาสที่จะ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย นอยมาก ไดแก ขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ซึ่งมีแนวโนมเชนเดียวกับ
การรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม
2.3.3 โอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ
เจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิดในเรื่องยาบา
สวนใหญรับรูวาโอกาสที่จะถูกจับกุม
คอนขางมาก และมาก ไดแก ขอหาเสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม,
ขอหาจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม,
ขอหา ผลิต นําเขา และขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนโอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ
นอยมาก ไดแก ขอหายุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ซึ่งทั้งหมดนี้มีแบบแผน เชนเดียวกับการรับรูโอกาสที่จะ
ถูกจับกุม และดําเนินคดีตามกฎหมาย
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2.4 ประชาชนที่กระทําผิดในเรื่องยาบา
2.4.1 โอกาสที่จะถูกจับกุม
ประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา
สวนใหญรับรูวาโอกาสที่จะถูกจับกุมมาก และ
คอนขางมาก ไดแก ขอหาเสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม และขอหา
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 100 กรัม สวนการ
รับรูวามีโอกาสที่จะถูกจับกุม คอนขางนอย และนอยมาก ไดแก ขอหา ผลิต นําเขา และขอหา ผลิต
นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
2.4.2 โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา สวนใหญรับรูวา โอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
มาก และคอนขางมาก ไดแก ขอหา เสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20
กรัม และขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 100
กรัม สําหรับในขอหา ผลิต นําเขา และผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย สวนใหญรับรูวาโอกาสที่จะถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย คอนขางมากและมาก แตก็ยังต่ํากวากรณีขอหาเสพ ครอบครองปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม และจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ไมถึง 100 กรัม
2.4.3 โอกาสที่จะถูกตัดสินลงโทษ
ประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา สวนใหญรับรูวา โอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษ
คอนขางมากและมาก ไดแก ขอหา เสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม,
ขอหา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 100 กรัม ขอหา
ผลิต นําเขา และขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
กลาวโดยสรุป การรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสิน
ลงโทษของประชาชนที่กระทําผิดในเรื่องยาบาสวนใหญ มีแนวโนมรับรูในความผิดแตละขอหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ รับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษอยู
ในระดับมากและคอนขางมาก ไดแก ขอหาเสพ, ขอหาครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง
20 กรัม, ขอหาจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100
กรัม, สวนขอหา ผลิต นําเขา และขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย รับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม
ดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษจะอยูในระดับต่ํากวา อยางไรก็ตาม มีเพียงขอหา ผลิต
นําเขา และขอหา ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ที่กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุมที่อยู
ในระดับต่ํา แตก็มีสัดสวนที่ใกลเคียงกันกับในระดับสูง นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบคําตอบของกลุม
ตัวอยางยอย 4 กลุม
ผลปรากฏออกมาวากลุมที่กระทําความผิดไมวาจะเปนเจาหนาที่ตํารวจหรือ

141

ประชาชนตางก็รับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดี และถูกตัดสินลงโทษใน 3 ขอหาแรกคอนขางสูง
และ 2 ขอหา หลังคอนขางต่ําคลายคลึงกัน ในขณะที่กลุมเจาหนาที่ตํารวจอีก 2 กลุมยอยที่ไมไดกระทําผิด
(ในความเปนจริงอาจจะเคย แตไมมีใครจับไดไลทัน) สวนใหญรับรูโอกาสที่กลาวมาแลวใน 3 ขอหาแรก
อยูในระดับปานกลางใกลเคียงกัน (ต่ํากวากลุมเคยทําผิด) และใน 2 ขอหาหลังอยูในระดับคอนขางต่ํา
ใกลเคียงกัน แตก็สูงกวากลุมที่กระทําผิดอยูเล็กนอย อยางไรก็ดี มีขอนาสังเกตวาในกรณีขอหาที่มีโทษ
สูงกวา คือ ผลิต นํา เขา และผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย นั้น ปรากฏวากลุมผูกระทําผิดสวนใหญ
(ตั้งแตรอยละ 65 ขึ้นไป) รับรูวาโอกาสที่ะถูกตัดสินลงโทษอยูในระดับคอนขางมาก ในขณะที่สวนใหญ
ของกลุมผูไมไดกระทําผิดรับรูในเรื่องนี้วาอยูในระดับคอนขางนอย ความแตกตางทีก่ ลาวนี้คงอธิบายได
ดวยขอเท็จจริงที่วา กลุมผูกระทําผิดเปนผูตองคําพิพากษาและถูกคุมขังในเรือนจํา ดังนั้น ประสบการณ
โดยตรงของตัวเอง และการที่พบหรือทราบวาจํานวนของผูตัดสินลงโทษในขอหาผลิต นําเขา และผลิต
นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย มีนอยมากเมื่อเทียบกับผูที่ตองโทษใน 3 ขอหาแรกจึงทําใหเขารับรูไปเชนนั้น
อนึ่ง จากขอมูลที่ไดเสนอมาแลวขางตนทําใหทราบวา การรับรูโอกาสทั้ง 3 ดานดังกลาวขึ้น
อยูกับการรับรูอัตราโทษของความผิด กลาวคือ หากรับรูวาความผิดในขอหาใดมีอัตราโทษตามกฎหมาย
สูง โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบาจะต่าํ ตรงกันขาม หากรับรูวาความผิดในขอหาใดมีอัตราโทษ
ตามกฎหมายต่าํ ก็จะรับรูวา โอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบาสูง เชนเดียวกัน รวมทั้งความแพรหลาย
ในแตละขอหาที่กลุมตัวอยางรับรูอีกดวย ซึ่งสังเกตไดจากในความผิดขอหา ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพมี
อัตราโทษตามกฎหมายต่ํา แตกลุมตัวอยางกับรับรูต่ํามาก แสดงใหเห็นวาแมโทษตามกฎหมายต่ํา แตหาก
ขอหาดังกลาวไมแพรหลายก็ทําใหการรับรูต ่ําไปดวย นอกจากนี้แลวสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับกลุม
ตัวอยางนี้ก็คือประสบการณในอดีตที่ผานมา ซึ่งแสดงออกมาอยางชัดเจนเห็นไดจากระดับการรับรูใน
ความผิดแตละขอหาจะแตกตางกัน แสดงใหเห็นวายิ่งมีประสบการณในอดีตลมเหลวมากเทาไร ในชวง
เวลาที่ผา นมายอมมองเห็นชองโอกาสที่จะกระทําผิดไดนอยยิ่งขึ้นเทานั้น นั่นคือ การรับรูโอกาสทั้ง 3
ดานจะอยูในระดับสูง
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สวนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการรับรูโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูก
ศาลตัดสินลงโทษกับหนาที่ความรับผิดชอบ
เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนคาเฉลี่ยของโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และ
ถูกศาลตัดสินลงโทษของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน ซึ่งกลุมแรกคือ
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา กลุมที่ 2 คือ เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับยาบา กลุมที่ 3 คือ เจาหนาที่ตํารวจกระทําผิดเกี่ยวกับยาบา และกลุมสุดทาย
คือ ประชาชนกระทําผิดเกี่ยวกับยาบา ปรากฏวาโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเพื่อใหทราบความแตกตางเปนรายคูจึงไดทดสอบดวยวิธีการของเชฟเฟ
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางโอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสิน
ลงโทษและหนาที่ความรับผิดที่ชอบของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมที่แตกตางกัน ปรากฏวาเมื่อวิเคราะห
ความแตกตางกันตามวิธีการของเชฟเฟแลว พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งทางสถิติสามารถยอมรับความแตกตางไดเพียง 2 คู ไดแก กลุมเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบตั หิ นาที่
เกี่ยวของโดยตรงกับยาบากับกลุมประชาชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาบา
โดยกลุมประชาชนกระทําผิดมี
คาเฉลี่ยของโอกาสที่จะถูกจับกุม
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษสูงกวา
กลุมเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบตั ิหนาที่เกี่ยวของโดยตรง
สวนอีกคูหนึ่งคือกลุมเจาหนาที่ตํารวจที่ไมได
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับกลุมประชาชนกระทําผิด โดยกลุมประชาชนกระทําผิดมีคาเฉลี่ยของ
โอกาสที่จะถูกจับกุม ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษสูงกวากลุมเจาหนาที่ตาํ รวจที่
ไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงเชนเดียวกัน
นอกจากนี้แลวปรากฏวาไมมีความแตกตางหรือมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอันจะสามารถยอมรับความแตกตางไดแตอยางใด
สวนที่ 4 ผลการพิสูจนสมมติฐานการศึกษา
เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพและเขาในในเรื่องการทดสอบสมมติฐานไดชัดเจน ผูศึกษาจึงเสนอ
ผลสรุปออกมาในรูปของตารางงายๆ ที่มีรายละเอียดของสมมติฐาน และเครื่องหมาย ที่แสดงวายอมรับได
หรือปฏิเสธไมยอมรับหลังจากนั้นก็จะไดใหเหตุผลสําหรับกรณีที่ปฏิเสธไมยอมรับนั้น เปนเรื่องที่อยูบน
พื้นฐานของวิชาการและหลักความนาจะเปนอยูแลวจึงไดงดไมเสนอคําอธิบายไวดวย
4.1 จากสมมติฐานหลักขอแรกการที่คาเฉลี่ยของโอกาสในการกระทําผิดขางตนแทบจะไมมี
ความแตกตางกัน นั้น นาจะมาจากขอเท็จจริงที่วา ในชีวิตราชการของเจาหนาที่ตํารวจแลว โดยสวนใหญ
มักจะมีการสับเปลี่ยนสายงานอยูเสมอๆ เชน จากสายงานปองกันปราบปรามโยกยายไปเปนสายงาน
สืบสวน จากสายงานจราจรไปสูสายงานดานธุรการ เปนตน ดังนั้น ถึงแมในปจจุบันกลุมตัวอยางจะอยู
ในสายงานที่ปฏิบัติหนาที่โดยตรงหรือไมโดยตรงก็ตาม
แตที่ผา นมาในอดีตก็อาจเคยปฏิบัตงิ านใน
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สายงานดานอื่นๆ มากอน นอกจากนี้แลวยังมีปจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของอีกสวนหนึ่งดวย จึงทําใหการ
รับรูในเรื่องโอกาสในการกระทําผิดในเรื่องยาบาของทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน
4.2 สมมติฐานขอที่ 2.1 ซึ่งตั้งไววา “ โอกาสในกระทําผิดเรื่องยาบาในขอหาครอบครอง
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม จะนอยกวาโอกาสในการกระทําผิดเรื่องยาบาในขอหา
เสพ ”
ผลของการวิเคราะหในเชิงสถิติปรากฏวา โอกาสในการกระทําผิดในขอหาครอบครองปริมาณ
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึง 20 กรัม ไมนอยไปกวากรณีขอหาเสพ และทําใหปฏิเสธไมยอมรับ
สมมติฐานขอนี้ (2.1) ไปแลวนั้น ผูศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว สําหรับขอหา
ทั้ง 2 นี้มีอัตราใกลเคียงกันมาก จึงทําใหผูตอบไดประเมินโอกาสในการกระทําผิดไวใกลเคียงกัน และผู
ศึกษาคิดวาขอเท็จจริงเรื่องอัตราโทษทีใ่ กลเคียงกันนาจะใชอธิบายในกรณีสมมติฐานรองขอที่ 2.5 และ
2.10 ซึ่งไดปฏิเสธไมยอมรับดวยเชนเดียวกัน
สวนกรณีที่ยอมรับสมมติฐานนั้น ก็ปรากฏใหเห็น
ขอเท็จจริงเรื่องความแตกตางเปนอยางมากของอัตราโทษ กลาวคือ ขอหาแตละคูท ี่เปรียบเทียบกันถามี
อัตราโทษแตกตางกันมาก ก็จะทําใหผูตอบประเมินไปวาโอกาสที่จะกระทําผิดแตกตางกันมากจนทําให
วิเคราะหไดวามี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ขอหาซึ่งมีอัตราโทษสูงกวาจะถูกรับรูวามีโอกาสในการ
กระทํานอยกวา
อยางไรก็ตาม การไมยอมรับสมมติฐานหลักขอที่ 3 แตกลับยอมรับสมมติฐานรองของขอนี้คือ
3.1 – 3.3 นั้น เปนเพราะขอมูลที่ใชทดสอบสมมติฐานหลักขอที่ 3 ครอบคลุมถึงการประเมินโอกาส
ในการกระทําผิดขอหาแรก (การยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ) ซึ่งเปนขอหาที่ผูตอบเกือบทั้งหมดไมทราบวา
เปนขอหาที่มีอยูในกฎหมายดวย และทําใหการประเมินโอกาสมีขอบกพรองอยูมาก ดังนั้น เมื่อตัดขอมูล
ชุดนี้ออกไปจากการพิจารณาแลว ก็ทําใหความสัมพันธแบบผกผันที่ไดตั้งไวกลับมามีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับสมมติฐานรองขอที่ 3.1 – 3.3 เมื่อไดตัดขอมูลชุดดังกลาวออกไปก็ทําใหมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง
3 ขอ
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สวนที่ 5 ปญหาที่พบในการวิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
5.1 ปญหาที่พบในการวิจัย
5.1.1 เกิดจากกลุมตัวอยางโดยเฉพาะทีเ่ ปนเจาหนาทีต่ ํารวจและประชาชนที่กระทําผิดมักจะ
ไมเต็มใจในการตอบคําถามทําใหไมไดขอมูลที่แทจริง ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาสาเหตุดังกลาวอาจมาจากเรื่องที่
ผูวิจัยศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดของผูตอบแบบสอบถาม โดยจะเปนการศึกษาถึงรายละเอียดของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและโทษที่ไดรับจากการถูกจําคุก
เปนผลใหกลุมตัวอยางดังกลาวเกิดความ
ไมสบายใจและเห็นวาเปนการกลาวถึงสิ่งไมดีซึ่งกลุมตัวอยางไมตองการจะพูดถึงอีก เมื่อมีผูมาขอขอมูล
เพื่อนําไปใชศึกษาจึงทําใหเกิดความอับอาย ไมยากตอบคําถามตามความเปนจริง นอกจากนี้การเปดเผย
ความจริงในบางเรื่องอาจเขาไปเกี่ยวของกับผูมีชื่อเสียง ขาราชการ นักการเมือง ฯลฯ ทําใหผูตอบเกิด
ความไมไววางใจตอตัวผูว ิจยั ซึ่งเกรงวาจะไดรับอันตราย จากเหตุผลดังกลาวทําใหเปนการยากที่จะไดรับ
คําตอบที่แทจริงหรือไดรับความรวมมืออยางเต็มทีจ่ ากผูตอบ
5.1.2 ในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของทางสถิติที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับยาบาซึ่งถือวาเปนเรื่องที่สาธารณะชนใหความสนใจเปนพิเศษ มักจะไมไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสํานักงาน ป.ป.ส. เนื่องจากขอมูล
ดังกลาวมีผลกระทบตอชื่อเสียงของผูที่ถูกกลาวหา หากเปดเผยไปแลวอาจจะทําใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
หรือหนวยงานนั้นๆ ถูกฟองรองได แมกระทั่งเปนกรณีที่ศาลวินิจฉัยแลววาผูนั้นกระทําผิดก็ตาม
ผูบังคับบัญชาก็มักจะไมใหขอมูลดังกลาว เนื่องจากเกรงวาจะไดรับการตําหนิจากผูบังคับบัญชาระดับสูง
สําหรับขอมูลที่ผูวิจัยใชในการวิจัยไดจากการที่ผูวิจัยไดทําหนังสือในนามของบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ
ซึ่งก็ไดรับความรวมมือในการใหขอมูลสําหรับการ
ศึกษาวิจัยเปนในครั้งนี้เปนอยางดี
5.1.3 ในบางครั้ง หลังจากที่ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปมอบใหกับผูตอบดวยตนเองพรอมทั้ง
นัดหมายวันเวลาในการไปรับแบบสอบถามกลับคืนลวงหนาแลว
แตเมื่อถึงกําหนดตามที่นัดหมายไว
ปรากฏวามีผูตอบแบบสอบถามบางรายยังไมไดตอบแบบสอบถามหรือในรายอื่นซึ่งตอบแบบสอบถาม
เสร็จเรียบรอยแลว แตไมทราบวานําไปเก็บไวที่ใดทําใหตองตอบใหมอีกครั้งหนึ่ง ทําใหเสียเวลาใน
ขั้นตอนของการรวบรวมขอมูลเปนอยางมาก ดังนั้น จึงควรจะกําหนดระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถาม
กลับคืนไวพอสมควร แตไมควรที่จะกําหนดระยะเวลาไวสั้นเกินไป หรือมากเกินไป
5.1.4 สําหรับการเขาไปเก็บขอมูลในเรือนจําแตละแหงนั้น ผูวิจัยควรประสานกับเจาหนาที่
เรือนจําแตละแหงกอน เพื่อที่เจาหนาที่เรือนจําจะไดเขาไปนัดแนะกับผูตอบแบบสอบถาม จะไดให
ผูตอบเตรียมตัวในการใหขอมูล และผูตอบนี้จะชวยบอกกับเจาหนาที่เรือนจําอีกดวยวามีผูตองขังคนใดที่
ถูกดําเนินคดีในลักษณะดังกลาวบาง นอกจากนี้ในการเขาไปเก็บขอมูลควรที่จะเขาไปเก็บในชวงเวลา
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ระหวาง 09.00 – 11.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามสะดวกที่จะใหขอมูลที่สุด แตหาก
เขาไปเก็บในชวงหลังจากเวลานี้แลว จะทําใหผูตอบไมตั้งใจตอบ เนื่องจากจะตองรีบไปทําภารกิจสวนตัว
ในแตละวัน สําหรับในการเขาไปเก็บขอมูลในครั้งนี้นับไดวาไดรับความสะดวกเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
เจาหนาที่เรือนจําไดชวยเปนธุระในการติดตอกับตัวของผูตอบแบบสอบถาม
5.1.5
ขาดแคลนผลงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงโอกาสในการกระทําผิดของ
เจาหนาที่ตํารวจทีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรง
มีแตเพียงงานวิจัยที่กลาวถึงสาเหตุในการกระทําผิดของ
ขาราชการอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เทานั้น
5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงโอกาสในการกระทําผิดของเจาหนาที่ตํารวจ ศึกษาเฉพาะ
กรณียาบา โดยไดศึกษาปจจัย 3 ประการ ไดแก หนาที่ความรับผิดชอบ โทษตามกฎหมาย และการรับรู
ความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมาย และที่ศาลตัดสินลงโทษ โดยไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง
4 กลุมดังที่กลาวมาแลว โดยไมไดศึกษาถึงประวัติภูมหิ ลังของกลุมตัวอยาง แตศกึ ษาเฉพาะตัวแปรที่ใช
ในการวิจัยเทานั้น ซึ่งไดกําหนดขึ้นตามที่ไดจากทฤษฎี แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวของ จะมีความสัมพันธ
กับโอกาสในการกระทําผิดหรือไม อยางไร เพื่อใชเปนแนวทางในการลดโอกาส อันเกิดจากปจจัยดังกลาว
5.2.1 ในการศึกษาครั้งนี้มุงที่จะศึกษาเฉพาะปจจัยดังกลาวขางตนเทานั้น โดยมิไดศึกษาปจจัย
แวดลอมอื่นๆ ที่คาดวาจะมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ เชน การไดอยูในพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของ
ยาบา แรงจูงใจอันเนื่องมาจากผลประโยชนที่เกิดจากยาบา เปนตน ซึ่งก็ถือวาเปนสาเหตุที่สําคัญ
ประการหนึ่งในปจจุบันเชนเดียวกัน ในโอกาสตอไปควรจะศึกษาวามีความสัมพันธกับโอกาสในการ
กระทําผิดในเรื่องยาบา รวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นๆ เพื่อใหไดขอมูลอยางครอบคลุม
5.2.2 ในการศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาดวยวาเจาหนาที่ตํารวจทีใ่ ชศึกษานั้น เคยดํารง
ตําแหนงใดมาบางเปนระยะเวลาเทาใด เพื่อที่จะไดทราบวาผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในดานใด
มาบาง และควรที่จะสอบถามเกี่ยวกับความรูที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด วามีความรูมากนอย
เพียงใด นอกจากนี้ควรหาความสัมพันธกับกลุมตัวอยางประเภทอื่นๆ ประกอบดวย เชน เจาหนาที่
ตํารวจที่กระทําผิดวินัยไมรายแรง หรือกระทําผิดวินัยรายแรง เปนตน
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5.2.3 ในการศึกษาที่ผา นมา โดยมากมุงเนนที่จะศึกษาถึงสาเหตุของการกระทําผิดเทานั้น แต
มิไดใหความสนใจในชวงจังหวะหรือชองโอกาสที่ทําใหผูกระทําผิดตัดสินใจกระทําผิด ดังนั้น ในการ
ศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ช อ งโอกาสในการกระทํา ผิ ด ของข า ราชการในแต ล ะประเภท
เพราะเหตุวา
ในแตละประเภทอาจมองเห็นชองโอกาสที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตนแตกตางกัน
เพื่อที่จะนํามาเปนแนวทางในการลดชองโอกาสดังกลาวไดอยางครอบคลุม
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เพื่อจําหนาย
* หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean
3.1556

คาเฉลี่ยของโอกาส
ในการกระทําผิด
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จําหนายหรือมีไว
ในครอบครอง
เพื่อจําหนายฯ
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ตารางที่ 4.39
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของโอกาสในการกระทําผิดแตละขอหา

0.0223
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ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 2543
เรื่อง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม
ดวยขาพเจา รอยตํารวจเอก ปญญา ชะเอมเทศ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาสังคมวิทยา
และมามานุษ ยวิ ทยา คณะรัฐ ศาสตร จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย กํา ลังทํา วิทยานิ พนธใ นหัวเรื่อ ง
“โอกาสในการกระทําความผิดของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษากรณียาบา”
ดังนั้น จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามที่แนบมานี้ตาม
ความเปนจริงจากประสบการณและความคิดเห็นของทานโดยไมตองระบุชื่อของทานลงในแบบ
สอบถาม คําตอบของทานจะถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการศึกษาในครั้งนี้ และจะถือเปน
ความลับ ขาพเจาขอยืนยันวาคําตอบที่ไดรับไมมีผลกระทบใดๆ ทั้งตอตัวทานเองและหนวยงานที่
ทานสังกัดอยู ตลอดจนไมเกี่ยวของกับการพิจารณาความดีความชอบหรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแตอยางใด ขอมูลที่ไดนี้จะนําไปใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาเพียงอยางเดียว ขาพเจา
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางดี สุดทายนี้
ขอขอบพระคุณสําหรับความอนุเคราะหในครั้งนี้เปนอยางสูง

ขอแสดงความนับถือ
รอยตํารวจเอก
(ปญญา ชะเอมเทศ)
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทร.2052477 , 2052465
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แบบสอบถาม
เรื่อง
โอกาสในการกระทําความผิดของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับยาเสพติด
ศึกษาเฉพาะกรณียาบา ซึ่งจะแบงคําถามออกเปน 3 ชุดคําถาม ดังนี้
-----------------------คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ชุดคําถาม ดังตอไปนี้
ชุดที่ 1 การรับรูของผูกระทําความผิดในเรื่องยาบาวา จะตองเสี่ยงตอการถูกจับกุม ถูกสง
ฟองดําเนินคดี และถูกศาลตัดสินลงโทษ มากนอยเพียงใด , ลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
กระทําความผิด และโอกาสในการกระทําความผิดมากที่สุด และนอยที่สุด
ชุดที่ 2 โทษตามกฎหมาย และที่ศาลพิพากษาลงโทษในการกระทําผิดในขอหาตางๆ ใน
เรื่องยาบา
ชุดที่ 3 โอกาสที่ผูกระทําความผิดแตละขอหาที่เกี่ยวกับยาบาจะถูกจับกุม ดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และถูกศาลตัดสินลงโทษ
โปรดทําเครื่องหมาย / ในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับตัวทาน หรือ
เติมขอความในชองวาง
ชุดที่ 1 การรับรูเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องยาบา ไดแก
1) ทานคิดวาผูที่กระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องยาบาจะตองเสี่ยงตอการถูกจับกุมมากนอยแคไหน
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
1.1) เมื่อถูกจับกุมแลว โอกาสที่จะถูกสงฟองดําเนินคดีมีมากนอยแคไหน
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
1.2) ถาถูกฟองโอกาสที่จะถูกศาลตัดสินลงโทษมีมากนอยแคไหน
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก

156

1.3) ท า นสามารถจั ด ลํ า ดั บ ได ห รื อ ไม ว า เจ า หน า ที่ ตํ า รวจกลุ ม ไหนมี โ อกาสที่ จ ะ
กระทําผิดในเรื่องยาบาไดมากที่สุด (สายปองกันปราบปราม , สายสืบสวน , สายสอบสวน , สาย
จราจร , สายธุรการ)
ลําดับที่ 1…………..
ลําดับที่ 2 ………….
ลําดับที่ 3 ………….
ลําดับที่ 4 …………..
ลําดับที่ 5 ………….
1.4) การกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาในขอหาใด ผูกระทําผิดมีโอกาสกระทําผิดได มากที่สุด
( ) 1. ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
( ) 2. เสพ
( ) 3. ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20 กรัม
(
4. จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ ไมเกิน 100 กรัม
( ) 5. ผลิต นําเขา
( ) 6. ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
1.5) การกระทําผิดเกี่ยวกับยาบาในขอหาใด ผูกระทําผิดมีโอกาสกระทําผิดไดนอยที่สุด
( ) 1. ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ
( ) 2. เสพ
( ) 3. ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20 กรัม
( )
4. จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ ไมเกิน 100 กรัม
( ) 5. ผลิต นําเขา
( ) 6. ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย
ชุดที่ 2 เกี่ยวกับ โทษตามกฎหมาย และที่ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจริง สําหรับการกระทําผิด
ในขอหาตางๆ ที่เกี่ยวกับยาบาวาเปนอยางไร โดยแบงคําถามออกเปน 2 สวน
สวนแรก เกี่ยวกับการรับรูความหนักเบาของโทษในแตละขอหา ที่กฎหมายกําหนด
1) ความผิดฐาน “ ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกต่ํากวา 1 ป
( ) 3. จําคุกตั้งแต 1- 5 ป
( ) 4. จําคุกสูงกวา 5 ป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
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2) ความผิดฐาน “ เสพ ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกต่ํากวา 6 เดือน
( ) 3. จําคุกตั้งแต 6 เดือน – 10 ป
( ) 4. จําคุกสูงกวา 10 ป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
3) ความผิดฐาน “ ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20 กรัม ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกต่ํากวา 1 ป
( ) 3. จําคุกตั้งแต 1 - 10 ป
( ) 4. จําคุกสูงกวา 20 ป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
4) ความผิดฐาน “ จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย ปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ ไมเกิน 100 กรัม ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกตั้งแต 10 – 20 ป
( ) 3. จําคุกต่ํากวา 10 ป
( ) 4. จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
5) ความผิดฐาน “ ผลิต นําเขา ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกต่ํากวา 5 ป
( ) 3. จําคุกตั้งแต 5 – 20 ป
( ) 4. จําคุกสูงกวา 20 ป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
6) ความผิดฐาน “ ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกสูงกวา 20 ป
( ) 3. จําคุกตลอดชีวิต
( ) 4. ประหารชีวิต
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
สวนที่สอง เกี่ยวกับการรับรูความหนักเบาของโทษในแตละขอหา ที่ศาลพิจารณาพิพากษา
ลงโทษจริง
1) ความผิดฐาน “ ยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกต่ํากวา 1 ป
( ) 3. จําคุกตั้งแต 1- 5 ป
( ) 4. จําคุกสูงกวา 5 ป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
2) ความผิดฐาน “ เสพ ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกต่ํากวา 6 เดือน
( ) 3. จําคุกตั้งแต 6 เดือน – 10 ป
( ) 4. จําคุกสูงกวา 10 ป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
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3) ความผิดฐาน “ ครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20 กรัม ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกต่ํากวา 1 ป
( ) 3. จําคุกตั้งแต 1 - 10 ป
( ) 4. จําคุกสูงกวา 20 ป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
4) ความผิดฐาน “ จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย ปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกตั้งแต 10 – 20 ป
( ) 3. จําคุกต่ํากวา 10 ป
( ) 4. จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
5) ความผิดฐาน “ ผลิต นําเขา ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกต่ํากวา 5 ป
( ) 3. จําคุกตั้งแต 5 – 20 ป
( ) 4. จําคุกสูงกวา 20 ป
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
6) ความผิดฐาน “ ผลิต นําเขา สงออก เพื่อจําหนาย ”
( ) 1. ไมทราบ
( ) 2. จําคุกสูงกวา 20 ป
( ) 3. จําคุกตลอดชีวิต
( ) 4. ประหารชีวิต
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)….
ชุดที่ 3
เกี่ยวกับโอกาสที่ผูกระทําผิดแตละขอหาที่เกี่ยวกับยาบา จะถูกจับกุม ดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และถูกตัดสินลงโทษ
1) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ” มีโอกาสที่จะถูกจับกุม มาก
นอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
2) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ “ มีโอกาสที่จะถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
3) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพ ” มีโอกาสที่จะถูกตัดสิน
ลงโทษ มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
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4) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูเสพ ” มีโอกาสที่จะถูกจับกุม มากนอย เพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
5) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูเสพ “ มีโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย มาก
นอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
6) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูเสพ ” มีโอกาสที่จะถูกตัดสินลงโทษ มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
7) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20
กรัม ” มีโอกาสที่จะถูกจับกุม มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
8) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20
กรัม ” มีโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
9) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูครอบครองปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมถึง 20
กรัม ” มีโอกาสที่จะถูกตัดสินลงโทษ มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
10) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูจําหนาย หรือมีไวในครอบครอง เพื่อจําหนาย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมเกิน 100 กรัม ” มีโอกาสที่จะถูกจับกุมมากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
11) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูจําหนาย หรือมีไวในครอบครอง เพื่อจําหนาย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมเกิน 100 กรัม ” มีโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย มาก
นอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
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12) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ผูจําหนาย หรือมีไวในครอบครอง เพื่อจําหนาย
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ ไมเกิน 100 กรัม ” มีโอกาสที่จะถูกตัดสินลงโทษ มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
13) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูผลิต ผูนําเขา ” มีโอกาสที่จะถูกจับกุม มากนอย
เพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
14) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูผลิต ผูนําเขา ” มีโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
15) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูผลิต ผูนําเขา ” มีโอกาสที่จะถูกตัดสินลงโทษ
มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
16) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก เพื่อจําหนาย ” มีโอกาสที่
จะถูกจับกุม มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
17) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก เพื่อจําหนาย ” มีโอกาสที่
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
18) ทานเชื่อวาผูกระทําผิดในขอหา “ ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก เพื่อจําหนาย ” มีโอกาสที่
จะถูกตัดสินลงโทษ มากนอยเพียงใด
( ) 1. นอยมาก
( ) 2. คอนขางนอย
( ) 3. คอนขางมาก
( ) 4. มาก
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ประวัติผูวจิ ัย
รอยตํารวจเอก ปญญา ชะเอมเทศ เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2514 ที่ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี เปนบุตรของนายละออง และนางพะเยาว ชะเอมเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และโรงเรียนเตรียมทหาร (รุนที่ 32) ระดับอุดมศึกษาจาก
โรงเรียนนายรอยตํารวจ (รุนที่ 48) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยไดรับพระราชทานปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.(ตร.)) ในป 2538 จากนั้นจึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองสารวั ตรสอบสวน สถานี ตํา รวจภู ธรอํ า เภอเกาะสมุย จังหวั ดสุ ราษฎรธ านี และเข า ศึกษาตอใน
หลักสูตรปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป 2541

