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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการค้ายาเสพติด เครือข่ายการค้ายาเสพติดและเพือ่
ศึกษาสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อกระบวนการค้ายาเสพติดในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนของประเทศไทย ใช้รปู แบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประชากรผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นักเสพยาเสพติด
และนักค้ายาเสพติด จ�ำนวน 40 คน และผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย บุคลากรในองค์กรภาครัฐของ
ประเทศไทยและบุคลากรจากองค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาค
เหนือตอนบนของประเทศไทย จ�ำนวน 20 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เป็นรายบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
เป็นกระบวนการที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ลักษณะของความสัมพันธ์กันภายใน
เครือข่ายไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ไม่รู้จักกัน เป็นการตัดตอนทั้งแนวดิ่งและแนวนอนในทุกขั้นตอน
เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่เบื้องหลัง สมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากการท�ำงานเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
ส่วนสาเหตุทมี่ ผี ลต่อกระบวนการค้ายาเสพติดในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนของประเทศไทย เกิดจากการ
ถูกชักชวนของเพื่อน และการถูกล่อล่วงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อหันมาเป็นผู้ค้ายาเสพติดเสียเอง
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการ; การค้ายาเสพติด; ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
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Abstract
This research aims to study the drug trafficking process, drug trafficking networks.
To study the causes of drug trafficking in northern Thailand. Use qualitative research
model. Group 1 consisted of 40 drug addicts and drug traffickers. The second group
comprised of personnel from government organizations in Thailand and personnel from
private organizations. There are 20 people involved in anti-drug trafficking in northern
Thailand. Use in-depth interviews. The instrument used to collect data was a questionnaire.
The research found that: Drug Trafficking in Northern Thailand It is a process
where there is a systematic division of responsibilities. The relationships between the
networks are not interrelated. They are not known to be both vertical and horizontal.
For the safety of the person behind. Members will benefit from the work when done.
The causes of drug trafficking in northern Thailand are caused by the persuasion of friends.
And the lure of the benefits to be turned into drug dealers themselves.
Keywords: Process; The Drug trade; The Upper part of Northern Thailand

1. บทน�ำ

ยาเสพติดเป็นภัยคุกคามส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก
มาเป็นเวลายาวนาน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
ที่ทุกประเทศ ก�ำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องมี
การแก้ไขอย่างจริงจัง ยาเสพติดยังเป็นสาเหตุ
ที่จะน�ำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ อีกเป็นจ�ำนวนมาก
ทัง้ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวัยรุน่ ปัญหาโสเภณี
ซ่องโจร และการพนัน ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในเรื่อง
ความรุ น แรงของปั ญ หายาเสพติ ด ประเทศไทย
ได้มีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี ในด้านของการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โดยแนวทางความร่วมมือ

ในการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ให้ บ รรลุ ผ ลนั้ น
ทุกประเทศในกลุ่มต้องมองปัญหาร่วมกัน (Office
of the Narcotics Control Board, 1971 : 16-19)
สถานการณ์ ป ั ญ หายาเสพติ ด จากนอก
ประเทศ ตามแนวชายแดนที่ มี เ ขตติ ด ต่ อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเส้นทางสาย R3A และ
เส้นทางสาย R3B เชื่อมติดต่อกัน ส่งผลกระทบ
ต่ อ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด
ในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังคง
มี ย าเสพติ ด จ� ำ นวนมากเตรี ย มส่ ง เข้ า มาใน
ประเทศไทยได้ทุกเวลา ถึงแม้ว่าจะมีการเจรจา
หยุดยิงของรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้านกับชนกลุ่ม
น้อยตามแนวชายแดนไทยแล้วก็ตาม ชนกลุ่มน้อย
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการผลิตยาเสพติด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)

โดยน�ำเงินที่ได้ ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร
มาเก็บสะสมไว้ และตลาดการค้ายาเสพติดทีส่ ำ� คัญ
กระบวนการค้ายาเสพติดเหล่านี้ คือ ประเทศไทย
(Drug Situation Action Plan, 2012 : 1)
สถานการณ์ ย าเสพติ ด ภายในประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบน�ำยาเสพติดเข้ามา
จากประเทศเพือ่ นบ้าน ทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติ ด ไปสู ่ ป ระชาชนกลุ ่ ม ต่ า งๆ
ในสังคมไทย ท�ำให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในประเทศไทยมีความรุนแรง รัฐบาลได้ตระหนัก
ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ และให้ความส�ำคัญ
กั บ การต่ อ ต้ า นการลั ก ลอบน� ำ ยาเสพติ ด จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทางภาคเหนือตอนบน
ของไทย ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ ป ั ญ หายาเสพติ ด
ในประเทศไทยมีความรุนแรง หากสามารถเข้าใจ
ถึ ง กระบวนการค้ า ยาเสพติ ด และรู ป แบบของ
เครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาค
เหนือตอนบนของไทย รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอน
บนของไทย จะสามารถท�ำให้หาแนวทางในการ
สกัดกั้นและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติด
ที่ลักลอบน�ำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาทางภาคเหนือตอนบนของไทยให้หมดสิน้ ไป
และเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดต่อไป
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ จึงมุง่ ทีจ่ ะท�ำ
ความเข้าใจปรากฏการณ์ กระบวนการค้ายาเสพติด
ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนของไทย รูปแบบเครือข่าย
การค้ า ยาเสพติ ด ที่ ใ นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน
ในประเทศไทย รวมทั้งมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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กระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอน
บนของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาน่าจะท�ำให้
ได้ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การท� ำ ความเข้ า ใจ
กระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอน
บนของประเทศไทย และจะสามารถน�ำผลการ
ศึกษาไปใช้เป็นข้อเสนอแนวทางในการวางนโยบาย
ทางสั ง คมแก่ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการค้ายาเสพติด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อกระบวน
การค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Design) โดยการวิจัย
ปรากฏการณ์ (Phenomenology) เพื่อท�ำความ
เข้ า ใจปรากฏการณ์ ก ระบวนการค้ า ยาเสพติ ด
และรูปแบบเครือข่ายการค้ายาเสพติด รวมทั้ง
ตรวจสอบหาตัวแปร ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อกระบวนการ
ค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ซึง่ จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสะท้อน
ภาพของปรากฏการณ์ได้อย่างแท้จริงและชัดเจน
อันเป็นขัน้ ตอนหลักของการวิจยั โดยมีกระบวนการ
ด�ำเนินการวิจัยดังนี้ คือ
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หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ
บุคคล ได้แก่ นักเสพยาเสพติด นักค้ายาเสพติด
และบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย ได้แก่ 1) ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 (Key
Informants) ประกอบด้วย นักเสพยาเสพติดและ
นักค้ายาเสพติด จ�ำนวน 40 คน และ 2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
กลุ่มที่ 2 บุคลากรในองค์กรภาครัฐและบุคลากร
จากองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย จ�ำนวน 20 คน
พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนด
พืน้ ทีใ่ นการวิจยั ตามแหล่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ต่างๆ
ดังนี้ 1) นักเสพยาเสพติด และนักค้ายาเสพติด
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การส� ำ รวจข้ อ มู ล นั ก เสพยาเสพติ ด
ที่ถูกควบคุมในทัณฑสถาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
8 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย
2) บุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่ ป ้ อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติด ผู้วิจัยได้ท�ำการสืบค้นข้อมูลบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการต่อต้านการค้ายาเสพติด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - dept Interview)
เป็นรายบุคคลในการสัมภาษณ์นักเสพยาเสพติด
และนักค้ายาเสพติด ใช้แนวทางการสัมภาษณ์
(Interview Guideline) ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการ
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สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการต่อ
ต้านการค้ายาเสพติดในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structure Interview หรือ SSI)
เป็ น รายบุ ค คล โดยใช้ แ นวทางการสั ม ภาษณ์
ชุดที่ 3 เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่
ขณะที่ศึกษา ผู้วิจัยได้ยอมรับประเด็นที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน�ำมาปรับ
แนวทางสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง (Phothsita, 2006 : 37)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ แ นวทางการสั ม ภาษณ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล มีการสร้างตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือ และลักษณะเครือ่ งมือ ดังนี้ 1) การสร้าง
และตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ผู ้ วิ จั ย สร้ า ง
แนวทางสัมภาษณ์ โดยการศึกษาต�ำรา เอกสาร
และงานวิจยั ต่างๆ และใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั
เป็นแนวทาง 2) ลักษณะและเนื้อหาของเครื่องมือ
แนวทางการสัมภาษณ์ทใี่ ช้เป็นเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด 3 ชุด มีลักษณะและ
เนื้อหาดังนี้ แนวทางการสัมภาษณ์ชุดที่ 1 เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ที่ เ ป็ น นั ก เสพยาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
ตอนบนของประเทศไทย แนวทางการสัมภาษณ์
ชุดที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาค
เหนือตอนบนของประเทศไทย และแนวทางการ
สัมภาษณ์ชดุ ที่ 3 เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรในองค์กรภาครัฐ
ของประเทศไทย และบุคลากรจากองค์กรเอกชนที่
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เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ายาเสพติดในเขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยท�ำการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลต่อเนื่องตลอดการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หลังการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง (Credibility)
กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ด้วยวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้ คือ
		 1.1 การตรวจสอบข้อมูลระหว่างการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลระหว่างเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เทคนิค
สามเส้า (Triangulation Technique) (McMillan
and Wergin, 2002; Patton, 1990; Denzin,
1970) การยกค�ำพูดโดยตรง (Direct Quote/
Verbatim) และการยืนยันผลจากแหล่งข้อมูล
(Participant Feedback / Member Check)
(Maxwell, 1992; 1996)
		 1.2 การตรวจสอบข้อมูลหลังเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม น�ำข้อสรุปที่ค้นพบตรวจสอบ
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง (Pattern Matching)
โดยการน�ำแบบแผนทีค่ น้ พบดังกล่าวไปตรวจสอบ
กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ เพื่อตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงทฤษฎี เพือ่ ให้งานวิจยั มีความน่าเชือ่ ถือ
(Maxwell, 1992) และผูว้ จิ ยั ยังได้ยกค�ำพูดโดยตรง
ของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล บางคนในประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ มา
ประกอบในรายงานผลการวิจัยอีกด้วย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
โดยการจ�ำแนกข้อมูล จัดกลุม่ ข้อมูล และสังเคราะห์
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แบบแผนความสัมพันธ์ (Pattern) จนได้ข้อสรุป
มีวิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
		 2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
ไปด้วย เพื่อให้การเก็บรวบรวมได้ข้อมูลตรงกับ
ประเด็ น ค� ำ ถามการวิ จั ย และเพื่ อ วางแผนงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ ต่อไป โดยยึดตามแนวคิด
ของ Bogdan & Biklen (2003) และ McMillan &
Schumacher (1997) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
		 2.2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หลั ง เก็ บ
ข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยยึดตามแนวคิดของ Mcmillan & Schumacher
(1997) และ Strauss & Corbin (1998)
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์

4.  สรุปผลการวิจัย
1. กระบวนการค้ายาเสพติดในเขตพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นกระบวนการ
ค้ายาเสพติดของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ทงั้ หมดของกลุม่ บุคคลนัน้ มีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มหรือองค์กรค้ายาเสพติด
ในแต่ละด้าน ทัง้ ด้านการผลิต การส่งผ่าน และล�ำเลียง
การด�ำเนินการแพร่ระบาดยาเสพติด การรวบรวม
เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายระดับ
กลางให้เกิดประโยชน์และปิดบังที่มาของเงินที่ได้
รับจากการด้านยาเสพติด โดยมีการรับรู้มุมมอง
ที่เหมือนกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจ
หรือผลประโยชน์รว่ มกัน การมีสว่ นร่วมของสมาชิก
ทุกคนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
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มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน และมีปฏิสัมพันธ์ในเชิง
แลกเปลี่ยนกัน
2. เครือข่ายยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาค
เหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นลักษณะความ
สัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสือ่ สาร
และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยมี
องค์ประกอบของเครือข่ายที่อธิบายถึงลักษณะ
ของสมาชิกในเครือข่าย การมีวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของตนเอง และการรับรู้วัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของสมาชิก ในเครือข่ายมีกฎ กติกา
ร่ ว มกั น ในการด� ำ เนิ น งานของสมาชิ ก แต่ ล ะคน
ซึง่ เป็นลักษณะของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิ ก ของเครื อ ข่ า ย ขนาดของเครื อ ข่ า ยที่ มี
จ�ำนวนสมาชิก และมีความสัมพันธ์กนั ในเครือข่าย
ส่วนลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
เครือข่ายในกระบวนการค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีลักษณะเชิง
เครือญาติหรือเชิงวัฒนธรรม เป็นลักษณะของ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาก่อน เช่น การเป็นญาติ
พี่น้องกัน การใช้ภาษาพูดเดียวกัน การนับถือ
ศาสนาเดียวกัน การเป็นคนในชุมชน หมู่บ้าน
เดียวกัน เป็นเพื่อนกัน
3. ปัจจัยหรือสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดกระบวน
การค้ายาเสพติด จากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม กฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมของ
กระบวนการค้ า ยาเสพติ ด เกิ ด จากปั จ จั ย หรื อ
สาเหตุจากภูมิหลังส่วนบุคคลของผู้เสพและนักค้า
ยาเสพติด ประกอบด้วย สถานภาพของครอบครัว
ความอบอุ ่ น ภายในครอบครั ว ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในครอบครัว การประกอบอาชีพก่อนที่จะเข้า
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มายุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด มีลกั ษณะเป็นอาชีพทีต่ อ้ ง
ใช้ความรู้ ทักษะ และความช�ำนาญ และมีค่าจ้างที่
พอดีกบั ความต้องการ ปัจจัยหรือสาเหตุการเข้าถึง
ยาเสพติ ด จากการถู ก ชั ก ชวน การชั ก ชวนของ
คนอืน่ อาจเกิดจากการเชือ่ ตามค�ำชักชวน โดยมาก
จะเป็นพวกที่ติดสิ่งเสพติดนั้นอยู่แล้ว ด้วยความ
เกรงใจเพือ่ นหรือเชือ่ เพือ่ นหรือต้องการแสดงว่าตัว
เป็นพวกเดียวกับเพื่อน จึงใช้สิ่งเสพติดนั้น ปัญหา
ทางด้านความผูกพันทางสังคม โดยต้องการเป็นที่
ยอมรับในบรรทัดฐานทางสังคมและการพัฒนา
ความรู้สึก ผิด ชอบ ชั่ว ดี ข้อผูกมัดที่ผูกมัดกับการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในรู ป แบบของสั ง คม การมี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และคนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะมีความเชื่อความรู้สึก
ต่อบรรทัดฐานและค่านิยมเหมือนกัน
ส่วนปัจจัยหรือสาเหตุจากสภาพแวดล้อม
ของสังคม มีส่วนส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวยาและ
จิตใจของบุคคล ท�ำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดขึ้นได้ สภาพสังคมที่เป็นสื่อซักน�ำ สภาพ
แวดล้อมที่มีความกดดันต่อจิตใจ และจากสภาพ
แวดล้อมที่ขาดการชักจูงไปในทางที่ดี และปัจจัย
หรือสาเหตุจากความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอิทธิพล
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น เป็นญาติ
เป็นเพื่อน โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

5. อภิปรายผลการวิจัย

1. กระบวนการค้ายาเสพติดในเขตพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
		 1.1 ลั ก ษณะภู มิ ห ลั ง ของนั ก ค้ า ยา
เสพติด ผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า นักค้ายาเสพติด
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ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุประมาณ 25-30 ปี
มีสญั ชาติไทย สถานภาพโสด ถูกด�ำเนินคดียาเสพติด
ประเภทยาบ้า ก่อนถูกตัดสินจ�ำคุก มีอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไป จบการศึกษาชัน้ สูงสุดชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนถูกตัดสินจ�ำคุก มีรายได้ต่อเดือนประมาณ
9,000 บาท ภูมลิ ำ� เนาอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ของประเทศไทยและไม่มีภาระหนี้สิน
		 1.2 ลักษณะการครอบครองและวิธี
การผลิตยาเสพติด จากผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า
นักค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ทราบลักษณะและชนิด
ของสารตัง้ ต้นทีใ่ ช้ในการผลิตยาเสพติด ไม่มกี ารน�ำ
ยาเสพติดหรือสารเสพติดมาแบ่งให้มใี ห้มขี นาดเล็ก
ลงหรือผสมให้มีให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ลักษณะ
การน�ำยาเสพติดมาบรรจุหบี ห่อ เพือ่ สะดวกในการ
ขนส่งไปยังปลายทาง โดยใช้กระดาษสาเคลือบไข
ห่ อ หุ ้ ม ยาเสพติ ด และใช้ เ ทปกาวสี เ หลื อ งพั น
โดยรอบ ส่วนการบรรจุยาไอซ์ ใช้วิธีบรรจุตาม
ลูกค้าสัง่ บรรจุใส่ถงุ สีใส โดยมีวธิ กี ารทีใ่ ช้ในการขน
ย้ายยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าจะใช้วิธีดัดแปลง
สภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อซุกซ่อนยาเสพติด
		 1.3 ลักษณะการส่งมอบและการรับ
มอบยาเสพติ ด จากผลการวิ จั ย ท� ำ ให้ ท ราบว่ า
ลักษณะการล�ำเลียงยาเสพติดของนักค้ายาเสพติด
ไปส่งให้กับลูกค้า จะใช้รถยนต์ดัดแปลงสภาพ
เพื่อใช้ในการซุกซ่อนยาเสพติด ซึ่งมีการนัดหมาย
เวลาช่วงกลางคืนประมาณเที่ยงคืนถึงตี 1 โดย
ก�ำหนดสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นตามหลักกิโลเมตร
และป้ายบอกทาง ผูส้ ง่ มอบยาเสพติดจะน�ำยาเสพติด
ไปวางไว้แล้วให้ผู้รับมอบยาเสพติดมาเอายาเสพ
ติดตามจุดทีน่ ดั หมายไว้ ใช้วธิ กี ารติดต่อสือ่ สารทาง
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โทรศัพท์มือถือ เพราะสะดวก รวดเร็ว
		 1.4 ลักษณะการส่งมอบและรับมอบ
ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการค้ายาเสพติด จากผลการ
วิจัยท�ำให้ทราบว่า ลักษณะของการส่งมอบและ
รับมอบผลประโยชน์ เป็นลักษณะการตกลงกัน
ระหว่างนักค้ายาเสพติดกับลูกค้า ที่จะแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ใช้เงินโดยวิธี
การโอนเงินเข้าบัญชี เป็นสิง่ แลกเปลีย่ น หากมีการ
นัดเวลาจะใช้ช่วงเวลาเที่ยงวันถึงบ่ายโมง ส่วน
สถานที่ ที่ ใ ช้ จ ะเป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และวิ ธี ก าร
ติดต่อสื่อสารใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันในการรับ
มอบผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
2. เครือข่ายยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาค
เหนือตอนบนของประเทศไทย
		 2.1 องค์ ป ระกอบของเครื อ ข่ า ย
จากผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า คุณลักษณะของ
สมาชิกในเครือข่ายมีลกั ษณะกล้าเสีย่ ง รักษาความลับ
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และไม่ซดั ทอดผูอ้ ยู่
เบื้องหลัง โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
เครือข่ายคือ เงิน อ�ำนาจต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ภายในเครือข่ายจะมีกฎ กติกาในการด�ำเนินงาน
มีการลงโทษสมาชิกและผู้เสพที่ละเมิดกฎกติกา
ของเครือข่ายการด�ำเนินงานภายในเครือข่ายมีการ
แบ่งหน้าที่กันท�ำชัดเจน ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน และ
มีความพร้อมเพรียงกันในการด�ำเนินกิจกรรมของ
เครือข่าย
		 2.2 ลั ก ษณะของโครงสร้ า งความ
สัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่าย จากผลการวิจัย
ท�ำให้ทราบว่า ลักษณะของโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของเครือข่ายในกระบวนการค้า
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ยาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย ขนาดของเครือข่ายทีม่ ี
จ�ำนวนสมาชิกที่ไม่จ�ำกัด และมีความสัมพันธ์กัน
ในเครือข่ายแบบเพื่อนสนิท และแบบเครือญาติ
ต�ำแหน่งของบุคคลในเครือข่ายจะนับถือตามหลัก
อาวุโส และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิก
ในเครือข่ายและผู้เสพ (เหยื่อ) เป็นแบบเพื่อน
และแบบเครือญาติ ซึ่งมีระดับของความสัมพันธ์
ที่เท่าเทียมกัน (ความสัมพันธ์ในแนวนอน)
		 2.3 ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคม
ภายในเครือข่าย จากผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า
ลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ของ
เครือข่าย ได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติหรือ
วัฒนธรรม เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ กัน
มาก่ อ นและขณะที่ อ ยู ่ ใ นเครื อ ข่ า ย และความ
สัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายทาง
สั ง คมทั้ ง ที่ ใ กล้ ชิ ด หรื อ ไม่ ใ กล้ ชิ ด กั น มาก่ อ น
ส่ ว นลั ก ษณะที่ ส มาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมที่
ใกล้ชิดกัน เช่น การเป็นคนในชุมชน หมู่บ้าน
เดียวกัน เป็นเพื่อนกัน การมีปฏิสัมพันธ์กันใน
เครือข่าย โดยมีการพบปะและพูดคุยกันระหว่าง
สมาชิกในเครือข่ายและผูเ้ สพ (เหยือ่ ) มีการห่วงหา
อาทรระหว่างกัน
		 2.4 กระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า ลักษณะของกระบวน
การสร้างเครือข่ายในกระบวนการค้ายาเสพติด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ประกอบด้วย ขั้นตอนการประสานงานและสร้าง
ความสัมพันธ์กนั จนมีเครือข่ายเกิดขึน้ เป็นลักษณะ
ของการประสานงาน และการสร้างความสัมพันธ์กนั
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มีการด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่ายในกระบวนการ
ค้ายาเสพติดเป็นขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรม
จนท�ำให้ผู้เสพตกเป็นเหยื่อของการค้ายาเสพติด
ในกระบวนการค้ายาเสพติด มีการพัฒนาเครือข่าย
ในกระบวนการค้ายาเสพติด โดยการน�ำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมให้มีความ
สะดวกและรวดเร็วท�ำให้มีผู้เสพ ผู้ค้าเพิ่มจ�ำนวน
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
		 2.5 ผลงานเครือข่าย จากผลการวิจยั
ท�ำให้ทราบว่า ลักษณะของผลงานของเครือข่าย
ในกระบวนการค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้วย การต่อรอง
ของเครือข่ายเป็นลักษณะการต่อรองของเครือข่าย
เป็นการเจรจากัน เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกันมีลกั ษณะ
ของการเจรจา เพือ่ หาข้อตกลงเรือ่ งของการด�ำเนิน
งานและการแบ่งปันผลประโยชน์ของเครือข่ายใน
กระบวนการค้ายาเสพติดการแบ่งปันผลประโยชน์
ในเครือข่าย
3. สาเหตุที่ก่อให้เกิดกระบวนการค้ายา
เสพติด
		 3.1 สาเหตุส่วนบุคคล จากผลการ
วิจยั ท�ำให้ทราบว่า ครอบครัวของผูท้ เี่ ข้าไปยุง่ เกีย่ ว
กับยาเสพติดส่วนใหญ่ จะมีฐานะปานกลาง พอมี
พอกิน ครอบครัวมีความอบอุ่น ไม่มีปัญหากัน
ภายในครัวเรือน ไม่มีใครในครอบครัวเข้าไปยุ่ง
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด และไม่ มี ใ ครในครอบครั ว ที่
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป โดยมีรายได้จากการประกอบอาชีพ 9,000
บาทต่อเดือน และไม่มีความรู้ ความช�ำนาญและ
ทักษะในอาชีพอื่นๆ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)

		 3.2 สาเหตุ ก ารเข้ า ถึ ง ยาเสพติ ด
จากผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า ปัจจัยหรือสาเหตุ
จากการถูกชักชวนของเพือ่ น การเชือ่ ตามค�ำชักชวน
ของเพื่อน ซึ่งเป็นพวกที่ติดสิ่งเสพติดนั้นอยู่แล้ว
และการถู ก ล่ อ ลวงถึ ง ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ
เมื่อหันมาเป็นผู้ค้ายาเสพติดเสียเอง ส่วนปัจจัย
หรือสาเหตุจากความผูกพันทางสังคม เป็นการ
ยอมรั บ บรรทั ด ฐานทางสั ง คมและการพั ฒ นา
ความรู้สึก ผิด ชอบ ชั่ว ดี ส่วนสาเหตุจากปัญหา
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นสาเหตุที่ท�ำให้เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย ปัญหา
ความยากจน ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำของ
ประเทศ ปัญหาการว่างงาน ปัญหารายได้ที่ไม่เป็น
ธรรมและปัจจัยหรือสาเหตุจากการขาดความรู้ใน
เรื่องยาเสพติด
		 3.3 สาเหตุทางสังคม ประเพณีและ
วั ฒ นธรรมที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า สู ่ ก ระบวนการหรื อ
เครือข่ายยาเสพติด จากผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า
สภาพแวดล้อมมีส่วนส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวยา
และจิตใจของบุคคล ท�ำให้เกิดปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ยาเสพติดขึ้นได้ ประกอบด้วย เพื่อน สภาพสังคม
ที่เป็นสื่อซักน�ำ สภาพแวดล้อมที่มีความกดดัน
ต่อจิตใจ และจากสภาพแวดล้อมที่ขาดการชักจูง
ไปในทางที่ดี เช่น การคบเพื่อน เนื่องจากเพื่อน
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ จิ ต ใจ และการกระท� ำ ของบุ ค คล
เพราะบุคคลมักจะท�ำตามเพื่อน โดยนึกว่าเป็นสิ่ง
ที่ดี แต่บางสิ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี โดยบุคคลอาจจะคิด
ว่าไม่เห็นจะไม่ดตี รงไหนก็เพราะบุคคลอยูก่ บั เพือ่ น
และเห็นการกระท�ำของเพื่อนของบุคคลจนชินตา
จึงไม่รู้สึกอะไร การคบเพื่อนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
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		 3.4 ปั จ จั ย หรื อ สาเหตุ จ ากการ
ป้องกันและปราบปรามของรัฐ ผลการวิจัยท�ำให้
ทราบว่ า ปั จ จั ย หรื อ สาเหตุ จ ากการป้ อ งกั น
และปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการบังคับ
ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐหรือการปฏิบัติงาน
ด้านการปราบปรามยาเสพติดของรัฐ และการเลือก
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น มีความสัมพันธ์กัน
เป็ น การส่ ว นตั ว เป็ น เพื่ อ นสถาบั น เดี ย วกั น
เป็นผู้มีพระคุณ เป็นต้น

6. สรุป

กระบวนการค้ า ยาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะภูมิ
หลั ง ของนั ก ค้ า ยาเสพติ ด มาจากครอบครั ว ที่ มี
ฐานะปานกลาง ไม่มีปัญหากันภายในครอบครัว
และครอบครัวมีความอบอุ่น แต่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติดเป็นเพราะเพื่อนชักชวนและความ
อยากมีอยากได้เหมือนคนอื่น เมื่อหลงเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายการค้ายาเสพติดโดยไม่รู้ตัว เครือข่าย
เหล่านี้จะเป็นตัวกลางในการกระจายยาเสพติด
สู่ชุมชนต่างๆ โดยมีความสัมพันธ์กันในเครือข่าย
ในรูปแบบเพื่อนที่รู้จักกันมานาน ส่วนสาเหตุการ
เข้าถึงยาเสพติด เกิดจากการถูกชักชวนของเพือ่ น
ด้วยความเกรงใจหรือต้องการแสดงว่าตัวเป็นพวก
เดี ย วกั บ เพื่ อ น จึ ง ใช้ สิ่ ง เสพติ ด นั้ น และการถู ก
ล่อลวงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อหันมาเป็น
ผู้ค้ายาเสพติดเสียเอง กระบวนการค้ายาเสพติด
ในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของประเทศไทยจึ ง เป็ น
กระบวนการที่มีการจัดระบบภายในอย่างเป็น
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ระบบ แบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและจั ด การ
ผลประโยชน์กันอย่างชัดเจน โดยมีกฎ กติกาของ
เป็นเครื่องมือก�ำกับดูแลสมาชิก การด�ำเนินงาน
ของกระบวนการจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะ
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ผู้เสพ คือ ตลาดของกระบวนการค้ายาเสพติด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
และยาเสพติดจะถูกกระจายออกสู่พื้นที่ภายใน
ของประเทศ โดยกลุ่มกระบวนการเหล่านี้
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