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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ         
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้          
ศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) แก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร และ เพ่ือศึกษาแนวทาง           
การใช้นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้ เสพ คือ ผู้ป่วย) แก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร                
ผู้วิจัยมีแบบสัมภาษณ์และเครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน    
การแก้ไขปัญหายาเสพติด สังกัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้บริหาร จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้ปฏิบัติการ จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน  

ผลการวิจัยพบว่า  
 1.ศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหายาเสพติด   

  2.นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้ เสพ คือ ผู้ป่วย) เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด                       
เชิงยุทธศาสตร์โดยให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา      
 3.นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย) เป็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
ด าเนินการภายใต้กระบวนการของศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)    
 4.ศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และ นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย) 
มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร       
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Abstract 

 The study was a qualitative research. This was a documentary research and in-depth interview. 
The objectives of the study to study how to use the King's philosophy (Knowledge, Skill and Innovation) 
solve narcotics in Bangkok. and to study how to use the new narcotics policy of the government               
(Addicts are patients) solve narcotics in Bangkok. The instruments used was interview guides,                    
voice recorder, and camera. The interviewees are the expert from The office of the narcotics control 
board of Bangkok. There were 2 executives , 2 practitioners and an expert in drugs treatment process. 
Totals are 5 people.  

The study revealed that ..  
1. King's Philosophy (Knowledge, Skill and Innovation) is a process of solving narcotics 

2. Addicts are Patients policy is a strategy of state to solve narcotics, by providing the addicts 
with treatment.  

3. Addicts are Patients policy is a solving narcotics strategy under the process of King's Philosophy.  
4. King's Philosophy (Knowledge, Skill and Innovation) and Addicts are Patients policy are also the 

same goal to solve narcotics in Bangkok. 
 

Keywords : to solve narcotics in Bangkok, Knowledge, Skill and Innovation, Addicts are Patients   
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บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานะทางผ่านน าเข้ายาเสพติดเพ่ือบริโภคและล าเลียงไปสู่ประเทศที่สาม             
ซึ่งแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ 
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ยาบ้ายังคงเป็นปัญหาหลักเกี่ยวกับการกระท าความผิดด้านยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 90 
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร้อยละ70 ถูกจับในข้อหาเสพหรือครอบครองยาเสพติด ผู้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดร้อยละ 45 เป็นเด็กและเยาวชน (อายุต่ ากว่า 24 ปี) เฮโรอีน ยาคีตามีน กัญชา มีแนวโน้ม      
แพร่ระบาดมากขึ้นและมีการใช้ยาในทางที่ผิดมากข้ึนในกลุ่มเด็กและเยาวชน     
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวังส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร(ป.ป.ส.กทม.) ตลอดห้วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) พบว่ากลุ่มท่ีลักลอบน าเข้ายาเสพติดส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ล าเลียงยาบ้าและไอซ์ ทางรถยนต์จากพ้ืนที่ชายแดน โดยพักยาเสพติดไว้ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ตัวยาเสพติดที่ลักลอบน าเข้าในประเทศไทย ยังคงเป็น ยาบ้า ไอซ์ กัญชา คีตามีน เฮโรอีน และยาอี  
มีการใช้ช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นLine ในการติดต่อซื้อขายยาเสพติด   
 ผู้วิจัยได้รับโอกาสศึกษาดูงานพร้อมด้วย ศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภาคเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย.กทม.) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเยาวชนในก ากับของส านักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร (ป.ป.ส.กทม.) ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด 
การป้องกันยาเสพติด(กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอฝิ่นจังหวัดเชียงราย 
จึงสามารถถอดบทเรียนได้ว่า ศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) คือวิธีการในการพลิก ฟ้ืนดอยตุงจาก
พ้ืนที่ทุรกันดารให้เป็นพ้ืนที่ท ากินของชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อย ๖ ชนเผ่า ซึ่งในอดีตนั้นมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่แร้นแค้นไม่มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท าให้คนในพ้ืนที่อาศัยมีการท าไร่หมุนเวียน ไร่เลื่อนลอย      
ปลูกฝิ่น ค้ายาเสพติด กลายเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด(ฝิ่น)ขนาดใหญ่ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของโลก กระทั่งมี     
การพัฒนาอย่างเป็นระบบแบบแผนและมียุทธศาสตร์ท าให้ภูเขาหัวโล้นกลายเป็นพ้ืนที่ป่า การท าไร่หมุนเวียน
หมดไป มีการอนุรักษ์ใช้สอยพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจมาแทนที่ ทุกคนได้รับสัญชาติไทยได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขและ
ระบบการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างคนด้วยความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองอย่าง
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด   

 ในขณะเดียวกันนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพคือผู้ป่วย) เป็นอีกมาตรการที่ส าคัญใน   
การแก้ปัญหายาเสพติด เพราะนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด ท าให้ผู้วิจัย ตระหนักถึง
ความส าคัญในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพคือผู้ป่วย) 
อันจะน ามาซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) แก้ปัญหายาเสพติดใน

กรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย) แก้ปัญหายาเสพ

ติดในกรุงเทพมหานคร 
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เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 
 อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (2549) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะยึด

ประชาชนเป็นหลัก ทรงเข้าหาและเข้าถึงประชาชน สอบถามเรื่องปัญหาต่างๆว่าเป็นอย่างไร ปัญหาเรื่องอาชีพ 
สภาพของธรรมชาติเป็นอย่างไร เพ่ือจะทรงทราบเรื่องปัญหา ทรงบอกกับประชาชนว่าจะท าอะไรให้เมื่อมี
ปัญหาอย่างนี้ ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรเพราะการพัฒนาอะไร ถ้าประชาชนไม่เข้ามามีส่วน
ร่วมก็จะไม่สามารถด าเนินไปได้ หลังจากนั้นทรงวางแนวทางพัฒนาและพระราชทานแนวทางการพัฒนากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินงานหลักการทรงงานของพระองค์ท่านมี 3 หลักการดังนี้ 1.เข้าถึงประชาชน           
2.เข้าใจวิถีของเขา และ 3.พัฒนาการต่างๆจะหล่อหลอมไปสู่จุดหมายได้ 

 พิริยา พงษ์สาริกัน (2560) กล่าวว่า ดอยตุง เดิมชื่อ ดอยดินแดง เป็นชื่อของยอดเขาหนึ่งบน
เทือกเขานางนอน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 48 
กิโลเมตร เดิมมีสภาพเป็นเทือกเขาหัวโล้นอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ สามเหลี่ยมทองค า เนื่องการมีปัญหาการตัดไม้
ท าลายป่าเพ่ือท าการเกษตรและปลูกฝิ่น ชาวบ้านบนดอยตุงไม่มีสัญชาติและมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ขาด
โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งยังมีกลุ่มติดอาวุธครอบครองพ้ืนที่บางส่วน 
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ดอยตุงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางสามเหลี่ยมทองค าจึงเป็นแหล่ง
ปลูกพืชเสพติด(ฝิ่น) เผชิญปัญหาสังคมที่ซับซ้อน เช่น การติดยาเสพติด การค้ามนุษย์ และ โรคเอดส์ 

 พิริยา พงษ์สาริกัน (2560) กล่าวว่า ศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) มีความส าคัญในการ
พัฒนาคนโดยเฉพาะการร่วมมือกับชาวเขาเผ่าต่างๆบนดอยตุงจ าเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกันโดย เข้าใจ 
สภาพแวดล้อมและบริบทชีวิตของคนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้าใจเป้าหมายให้ตรงกัน เข้าถึง การท างาน
ประสานกันใกล้ชิดและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ข้อมูลจริงเพ่ือใช้วางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดน าไปสู่
การพัฒนา ให้การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ผล 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส.  กล่าวว่า แนวคิด
และนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” เริ่มต้นมาเม่ือประมาณ 10 กว่าปีก่อน แต่แนวทาง
การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวไม่ชัดเจน ผู้เสพยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างผู้ป่วยอย่างแท้จริง               
ผู้เสพจ านวนมากจึงยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู เพราะเกรงว่าจะถูกจับกุมด าเนินคดี 
ซึ่งต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่108/2557 ลงวันที่21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมี
เจตนารมณ์เพ่ือให้โอกาสแก่ผู้ต้องสงสัยว่าใช้ยาเสพติดสามารถเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ โดยไม่ถือว่ามีความผิด 
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นด้านสาธารณสุข เน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ ค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชนอย่างครอบคลุม  

 ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า การบ าบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้และกลับสู่สังคมสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข การที่จะให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกยาเสพติดได้จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้ครบทุก
ขั้นตอน โดยยึดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้แบ่งชั้นตอนการบ าบัดรักษาออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1. ขั้นเตรียมการก่อนการรักษา (Pre-admission)  2. ขั้นถอนพิษยา (Detoxification) 3. ขั้นการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ (Rehabilitation) และ 4. ขั้นติดตามหลังรักษา (Follow up or Aftercare)  
 ดังนั้นในการเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครระหว่างการด าเนินตาม
ศาสตร์พระราชา(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพคือผู้ป่ วย) ผู้วิจัยจึงต้อง
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ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการที่เหมาะต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครอันจะน ามาซึ่งการเกิด
อาชญากรรมท่ีลดลง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. รูปแบบของการวิจัย งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรหรือผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างประชากรแบบวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย แบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่              
ระดับผู้บริหาร 2 คน ระดับผู้ปฏิบัติการ 2 คนและ เจ้าหน้าที่กระบวนการบ าบัดรักษา 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน  

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้          
  ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้บริหาร         
  1) นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตรวิวัฒน์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ส.กทม.   
  2) นายเสนีย์ สุวรรณทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ข่าวและเฝ้าระวัง ส านักงาน ป.ป.ส.กทม. 
  ผู้เชี่ยวชาญระดับปฏิบัติการ         
  1) นางสาวพรรณพักตร์ ศิรพันธ์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ป.ป.ส.กทม. 
  2) นางสาวจิรประภา ศรีสุภา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ป.ส.กทม.  
   ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด       
  1.) นางสาวสาราญา ข าเนตร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ป.ป.ส.กทม.
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน ครั้งนี้ คือ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( (In-depth 
Interview) โดยมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเองโดยการศึกษาประเด็นค าถาม 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยสร้างเป็นค าถามใหม่ ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยอันเป็นสิ่งที่
ต้องการศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องเอาไว้ มีการเรียงล าดับค าถามเนื้อหาของค าถามเป็นลักษณะของ 
ค าถามปลายเปิดโครงสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ตอนที่1 ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการท างานอย่างย่อของผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอนที่2 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับทัศนคติด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร ตอนที่3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกรุงเทพมหานคร ตอนที่4 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ     
 3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือเปิดเผย
ทัศนคติของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ก าหนดค าถามเป็นประเด็นครอบคลุมเรื่องที่วิจัย ก่อนเริ่มสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ 
เมื่อจบการสัมภาษณจ์ะบันทึกข้อมูลอื่นๆทันที เช่น ลักษณะท่าทางและลักษณะน้ าเสียงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้วิจัยขณะที่รวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกน ามาบันทึกและถอดเทปเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
หรือไม่ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ศึกษาเพ่ิมเติมและการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป 
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ผลการวิจัย 
ผู้บริหาร ส านักงาน ป.ป.ส.กทม. กล่าวว่า 
 สภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรประมาณ              
8-10 ล้านคน มีประชากรแฝงประมาณ 3 ล้านคน และมีชุมชนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร เช่น 
หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโดมิเนียม และชุมชนแออัด ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ และคิดว่า
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของตนเอง ดังนั้นการใช้นโยบายเชิงยุทธศาสตร์อย่างนโยบาย             
ยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ  (ผู้เสพคือผู้ป่วย) ที่มีกระบวนการด าเนินงานภายใต้หลักการของศาสตร์พระราชา 
(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการให้โอกาส             
ผู้ที่หลงกระท าความผิดคือใช้ยาเสพติด หรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ได้เปลี่ยนแปลงตนเองและกลับมาใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสร้างอาชีพและสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ที่มีส่วนหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะไปข้องเกี่ยวกับ       
ยาเสพติดให้มีอาชีพ สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และมีความรู้ในการป้องกันและบริหารจัดการกับ
ปัญหายาเสพติด     
ผู้ปฏิบัติการ ส านักงาน ป.ป.ส.กทม. กล่าวว่า      
 นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพคือผู้ป่วย) เหมาะแก่การน ามาแก้ปัญหายาเสพติดใน
กรุงเทพมหานคร ด้วยประชากรที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่กทม.ส่วนมากมีสถานะเป็นประชากรแฝงและ                  
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครส่วนมากจะพบจากประชากรแฝงที่ท างานในสถานประกอบการ 
ดังนั้นหน้าที่การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติการจะเน้นกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการ จึงเหมาะแก่การน า
นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพคือผู้ป่วย) มาใช้กับผู้เสพที่มาจากสถานประกอบการต่างๆ เพราะเมื่อ
ผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษา ผู้เสพจะไม่เสียประวัติทางอาชญากรรมสามารถและสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างปกติไม่โดนด าเนินคดีตามกฎหมาย  
ฝ่ายกระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส.กทม. กล่าวว่า 
  ศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และ นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพคือผู้ป่วย)   
มีจุดมุ่งหมาย ปลายทางเดียวกันคือ แก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร เป็นกระบวนการน าผู้ที่ติดยาแล้ว
ไปเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา กล่าวได้ว่าทั้ง2วิธีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ใช้ยาค้นหาตัวเองในการแก้ปัญหายา
เสพติดของตนเอง หากเป็นในอดีตเรื่องของยาเสพติดจะใช้เบิกจ่ายไม่ได้ ใช้บัตรสามสิบบาทไม่ได้ แต่ เมื่อ
เปลี่ยนเป็นนโยบายภาครัฐแนวใหม่(ผู้เสพคือผู้ป่วย) ท าให้สามารถเข้าสู่กระบวนการบ าบัดได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนสถานะจากผู้เสพเป็นผู้ป่วย ภาครัฐเปิดโอกาสในการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาเพียงแต่ให้
ผู้ป่วยสมัครใจในการรักษา อีกทั้งไม่มีประวัติอาชญากรรม เวลาไปสมัครงานก็จะไม่มีการเสียประวัติ กลับเข้าสู่
สังคมได้อย่างปกติ แต่หากผู้เสพยังคงกลับมาเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาอยู่ซ้ าๆ ภาครัฐก็มีข้อจ ากัดต่อการ
เข้ารับบ าบัดเป็นรายกรณีไป 
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ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  
 

 
 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย มีประเด็นส าคัญท่ีควร อภิปรายผล ดังนี้     

 ตารางเปรียบเทียบการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร               
 
ประเด็นที่
ส าคัญ 

ตารางเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ศาสตร์พระราชา 

(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) 
นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ  

(ผู้เสพคือ ผู้ป่วย) 

บริบท 

ห ลั ก ก า ร ท ร ง ง า น ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ม ห า ภู มิ พ ล อด ลุ ย เ ด ช  ที่ ใ ห้ 
ความส าคัญในการพัฒนาคน
โดยเฉพาะการร่วมมือกับคนโดย
การเข้าใจ สภาพแวดล้อม และ
บริบทชีวิตของคนในพ้ืนที่ เ พ่ือ
สร้างความ เข้าใจเป้าหมายให้
ต ร งกั น  เ ข้ า ถึ ง  ก า รท า ง าน 
ประสานกันใกล้ชิดและสื่อสาร
อย่างมี ประสิทธิภาพให้ได้ข้อมูล
จริงเพ่ือใช้วางแผน แก้ไขปัญหา
ได้ตรงจุด  อันจะน า ไปสู่ การ
พัฒนา ให้การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์
ผลและยั่งยืน 

เป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจหรือส่งเสริมให้ผู้เสพ/ ผู้ติด
ยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยไม่มี ความผิดโดย
การปรับระบบการบ าบัดรักษาให้อยู่ ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้เสพ จ าเป็นต้องได้รับการรักษา
ทางการแพทย์เพ่ือช่วยผู้ติดยาเสพติดให้เลิกเสพยาเสพ
ติดและกลับคืนสู่ สังคมในฐานะคนปกติได้ พร้อมกับการ
พัฒนา สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยใช้กลไกทาง 
สาธารณสุขให้รองรับผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 
เช่ น  ศู นย์ คั ดกรองที่ ต้ อ งมี เ จ้ าหน้ าที่ ที่ มี ค ว ามรู้
ความสามารถในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
และเข้าสู่ระบบการคัดกรองและส่งเข้าสู่การบ าบัดที่ได้
มาตรฐานเหมาะสมกับสภาพการเสพติดและการ
ด ารงชีวิตของผู้เสพติด 
 

ภาพที่ 1 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตรวิวัฒน์   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ส.

กทม. 

ภาพที่ 2 นางสาวพรรณพักตร์ ศิรพันธ์                         
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ป.ป.ส.กทม.  
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ภาพที่ 3 นางสาวสาราญา ข าเนตร   
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ป.ป.ส.กทม 
 

จุดมุ่งหมาย แก้ปัญหายาเสพติด แก้ปัญหายาเสพติด 

การ
น าไปใช้ 

ใช้เป็นกระบวนการหรือขั้นตอน
แก้ปัญหายา เสพติด ในกทม . 
ได้แก่ เข้าใจสาเหตุปัญหายาเสพ
ติด เข้าถึงกลุ่มผู้เสพยาเสพติด 
และพัฒนากระบวนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่เกิดจากกลุ่มผู้
เสพนั้นๆ 

เป็นยุทธศาสตร์แก้ปัญหายาเสพติดในกทม.ภายใต้
กระบวนการของศาสตร์พระราชาคือเปิดโอกาสผู้เสพที่
สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลรัฐ 
สามารถสมัครงานได้ ไม่มีการลงบันทึกประวัติทาง
อาชญากรรม 

  
จากตารางสามารถอภิปรายประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 
1.) การใช้ศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และการใช้นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ     (ผู้

เสพ คือ ผู้ป่วย) มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพ่ือให้เกิดความสงบสุข ปราศจากปัญหาอันเนื่องมาจากยาเสพติดใน
กรุงเทพมหานคร 

2.) นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย) จะเป็นยุทธศาสตร์ที่แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กรุงเทพมหานครภายใต้กระบวนการของศาสตร์พระราชา กล่าวคือใช้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
เนื่องด้วยบริบทสภาพภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนเมือง และมีประชากรแฝงเป็นจ านวนมาก                     
อีกทั้งยังมีชุมชน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารชุดที่ยังไม่จดทะเบียนต่อส านักงานเขต ท าให้ยากต่อ  
การจะเข้าไปค้นหาถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ซึ่งนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ภาครัฐ (ผู้ เสพ คือ ผู้ป่วย)               
เป็นการบูรณาการกระบวนการของศาสตร์พระราชา โดยการเข้าใจสาเหตุผู้ติดยาเสพติด แล้วเข้าถึงการน า    
ผู้ติดยาเสพติดสู่กระบวนบ าบัดรักษา คู่กับการพัฒนาผู้ติดยาที่ผ่านกระบวนการบ าบัดรักษาแล้วโดยสร้าง
ทางเลือก สร้างอาชีพ และให้โอกาสกลับสู่สังคมโดยไม่ไม่ประวัติอาชญากรรมติดตัว จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรง
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จุดในบริบทกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

1.1 นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจด้านงานวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้  

1.2. หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ส. กทม. , ศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน 
กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย.กทม.) สามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาและประยุกต์เพ่ือจัดกระบวนการด้าน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป  
2.1ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้อ่านท าวิจัยในประเด็นการวิเคราะห์กฎหมาย

เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร  
2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้อ่านท าวิจัยในประเด็นการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการเข้าถึงข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media)                   
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ด้วยความกรุณาจากหลายท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่ง โดยเฉพาะ อาจารย์ บุญวัฒน์ สว่างวงศ์  
ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้ ที่ได้เมตตาสละเวลาให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะและตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ ซึ่งส่งผลให้งานวิจัยส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี และขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาที่ให้โอกาสในการท าวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
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